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Til alle medarbeidere i Ørland kommune  

 

Kjære kolleger! 

Det jobbes godt i Ørland kommune, og vi oppnår resultater gjennom dyktige medarbeidere. I 

dette brevet gis det informasjon om årets åpenhetspris, kandidat til landskapspris, budsjett 

2023 og kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Til topps i åpenhetsbarometeret 

Ørland kommune fikk tildelt åpenhetsprisen i Oslo 27. 

september.  

 

Følgende representanter fra kommunen var til stede:  

 

- Ogne Undertun, ordfører  

- Britt Breivik, leder for dokumentforvaltningen  

- Solveig Melum, leder for arkiv   

 

 

Det er Pressens offentlighetsutvalg (POU) og Kommunal Rapport som vurderer norske 

kommuners åpenhet som omfatter behandling av innsynskrav, sjekk av postlister og 

funksjonalitet, og publisering av saksdokumenter knyttet til politiske utvalg i kommunen. 

Ørland kommune har en ny innsynsløsning som forenkler innbyggers tilgang til 

dokumentene, både postliste og møtedokumenter.  
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Kandidat til Europarådets landskapspris 

Ørland kommune er Norges kandidat til 

Europarådets landskapspris som er begrunnet 

i kommunens brede lokale forankring av 

Rusasetprosjektet og forvaltning av Austrått 

utvalgte kulturlandskap. 

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet 

(KDD) som har foreslått Ørland. Europarådets 

ministerkomite deler ut prisen hvert 2. år til et 

prosjekt som skal gi folk bedre levekår og økt 

kunnskap om landskapsverdiene.  

 

Budsjett 2023 

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram på torsdag og vi skal nå bruke tid på å ferdigstille 

kommunens budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2032. Vi tar utgangspunkt i utkast 

økonomiplan 2023-2032 som ble behandlet før sommeren.  

Økonomien er fortsatt preget av høy prisvekst, stigende rente og knapphet på arbeidskraft. 

Dette skyldes blant annet en følge av krig i Europa og energikrise.  

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ferdigstilles og presenteres 27. 

oktober. Deretter blir det politisk behandling i formannskap, råd og utvalg, før sluttbehandling 

i kommunestyret.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Det er her vi 

prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi 

vil bruke for å nå dem. Det er valgt tre overordnede satsingsområder:  

• Ørland snakker sammen!  

• Ørland skaper livsglede!  

• Ørland utvikler mangfold!   

I tillegg er det valgt et overordnet hovedprinsipp: Ørland 2034 er klimanøytral. 

      

  

 

 

 

 

 

 

https://innsyn.acossky.no/orland/wfdocument.ashx?journalpostid=1100024734&dokid=49709&versjon=2&variant=A&
https://innsyn.acossky.no/orland/wfdocument.ashx?journalpostid=1100024734&dokid=49709&versjon=2&variant=A&
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Nå er kommuneplanens samfunnsdel lagt ut på høring på 

kommunens hjemmeside og på orland2034.no.  

 

Jeg oppfordrer dere alle til å lese høringsutkastet og komme 

med eventuelle innspill innen 25. november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk for innsatsen dere gjør hver dag – dere er viktige for tjenestene som kommunen 

leverer! 

 

 

Hilsen Marit, kommunedirektør 

 

https://orland.kommune.no/nyheter/horing-kommuneplanens-samfunnsdel-2022-2034.7673.aspx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forland2034.no%2Fkommuneplanens-samfunnsdel%2F&data=05%7C01%7CMarit.Knutshaug.Ervik%40orland.kommune.no%7C03244ad795104feb89ab08daa6c5dd5e%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C638005666031834039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uMVnHsHYZrNpWU6dggNaQRiQAzyR3y0EF1okt3FdGSU%3D&reserved=0

