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På vei tilbake til «normalen» 
 

 
I løpet av få dager starter ansatte innflytting i Ørland rådhus i Bjugn.  

Kjære kolleger i Ørland kommune! 
 
Først av alt, takk til dere alle sammen for en svært god innsats etter at kommunen innførte en 
rekke tiltak for å begrense spredningen av koronavirus. Vi ser at tiltakene har hatt ønsket effekt. 
Derfor er det også en stor glede å kunne lette på mange av tiltakene, og på den måten skape en 
tilnærmet normal arbeidssituasjon for flere og flere av oss. La oss håpe vi alle fortsetter med å 
følge de enkle og effektive smittevernrådene, slik at vi kan slippe å på nytt innføre strengere tiltak.  
 
Koronatiltak  
Vi ser at samfunnet nå er i ferd med å åpnes opp på en 
rekke områder etter at nasjonale koronatiltak ble innført 
i mars. Så også i Ørland kommune. Dette gjelder blant 
annet punktene som følger:  

• Kriseledelsen reduserer sine møter til 1 gang i 
uka frem til sommeren 

• OPS Helse reduserer sin møtestruktur til 1 gang 
i uka til over sommeren 

Figur 1Koronateamet er fortsatt opertivt for 
testing. 
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• Lavterskeltilbud på smittetesting på hverdager. Kontakt direkte med helsetelefonen for 
denne testingen, i tillegg til ordinær testing på legekontorene m.v. 

• Åpnes nå opp for mer besøk og aktiviteter inne på helseinstitusjonene. 

• Nye karanteneregler fra 1. juni https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-
karantene-og-isolering/ 

 
 
Dagaktivitetstilbudene 
Fra august 2020 blir dagaktivitetstilbudene; Stranda aktivitetssenter og Fjæraveien arena 
sammenslått med lokalisasjon i Bjugn. Gjenåpning av begge dagaktivitestilbudene er nå påbegynt. 
Tilbud og aktiviteter tilrettelegges med stort fokus på smittevern og er tilpasset den enkelte.  
 
Treningskjelleren ved Ørland Medisinske Senter (ØMS) 
Den åpnes for flere den 15. juni. 
Men fordi ØMS fortsatt er stengt, så vil det ikke være åpnet for andre enn de som jobber i helse og 
har tilgang til huset. 
Men det kan åpnes for andre om de står i fare for å bli sykemeldt eller har andre gode grunner til å 
trene der. 
Da må de kontakte sin leder som igjen sender forespørsel til karin.storseth@orland.kommune.no 
  

 
Botngård ungdomsskole blir et signalbygg i Bjugn. 

 

Oppvekst 
Da begynner det å nærme seg normale tilstander i skole og barnehage. Fra uke 24 skal alle 
barnehagene ha ordinær åpningstid og alle elevene skal være tilbake til klasserommet. Det er det 
mange elever og voksne som er veldig glade for.  

Regjeringen har fra 2.juni innført et trafikklyssystem for oppvekstsektoren når det gjelder 
smittevern hvor rødt er full smittevernberedskap, gult gir en del lettelser og hvor grønt er 
tilnærmet normal drift. Landets skoler og barnehager skal være i gul beredskap, dvs. fortsette med 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
mailto:karin.storseth@orland.kommune.no
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de fleste smitteverntiltakene som ble innført da skolene og barnehagene åpnet, men det er gjort 
lettelser i reglene for hvor mange barn og voksne som kan være sammen i en gruppe/klasserom 
og 1-metersregelen er fjernet fra klasserommet og i barnehagen. Ingen enheter vil ha behov for 
bruk av alternative lokaler lengre og det er svært få barn som av ulike årsaker ikke kan møte på 
skolen/barnehagen.  

Botngård ungdomsskole er i rute og elever og ansatte gleder seg til oppstart i nye lokaler til 
høsten. Lyngrabben barnehage skal som kjent erstattes og byggingen av ny barnehage går som 
planlagt. Kosmos barnehage vil stå klar til innflytting ved årsskiftet.  

Alle enhetene innen oppvekst er godt i gang med planleggingen av neste skole/barnehageår og vi 
håper situasjonen vil holde seg på gult nivå når det gjelder behovet for smitteverntiltak.  

Etter en rufsete og iskald mai, ser det ut til at vi får noen varmere tidlig-sommer dager før 
ferietiden setter inn. Alle ansatte i skole og barnehage har hatt krevende hverdager med mange 
nye og endrede arbeidsoppgaver, funnet kreative løsninger på alle koronaskapte utfordringer og 
stått på for å ivareta og gi opplæring alle barn og unge på best mulig måte.  

 

Saab 2000 på Ørland lufthavn. 

Ørland lufthavn 
Tirsdag 2. juni ble den nye passasjerterminalen ved Ørland Lufthavn åpnet av distrikts- og 
digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Det gjenstår fortsatt noe utendørsarbeid, men 
terminalen er nå åpnet og tatt i bruk av passasjerer som reiser til og fra Fosen med flyruta.  
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Åpningen markerte også at et større fly, av typen Saab 2000, nå er satt inn i ruta. Flyet har plass til 
50 passasjerer. Kanskje vel verdt å vite for alle som planlegger norgesferie i sommer.  

 
Det nye bygget gjør ikke bare 
avgangen lettere for passasjerer, 
bygget betyr også at de ansatte ved 
lufthavna endelig kan ta i bruk 
fasiliteter som har vært 
etterlengtet. Få dager før åpningen 
kom det også en gladmelding om at 
staten vil øke tilskuddet til driften 
av den kommunale lufthavna til et 
nivå som tilsvarer driftskostnaden. 
For Ørland kommune er dette et 
positivt bidrag til en anstrengt 
økonomi. 

 
 

 
 
Fokus på marin vernplan  
De siste ukene har den 
politiske ledelsen og 
administrasjonen hatt 
besøk av og orientert 
distrikts- og 
digitaliseringsminister 
Linda H. Helleland og 
fiskeri- og sjømatminister 
Odd Emil Ingebrigtsen  
samt flere 
stortingsrepresentanter 
om forslaget til marin 
verneplan. Gjestene har 
også besøkt lokalt 
næringsliv innen blå 
sektor for å få 
tilbakemeldinger på forslaget.  
 
 

Lufthavnsjef Tor Sakariassen (t.v.) sammen med besetningen som landet Saab 
2000-maskinen på åpningsdagen ved lufthavna. 

Bedriftsbesøk hos Scanbio i forbindelse med forslaget til marin verneplan. 
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Til slutt vil jeg minne om at vi stadig ser at flere og flere brikker faller på plass i byggingen av vår 
organisering i nykommunen. Nye fasiliteter for ansatte ved Ørland Lufthavn er nevnt. Nå teller vi 
dager til nytt rådhus i Bjugn kan bli tatt i bruk. Og, nye Botngård Ungdomsskole er ikke langt unna, 
til glede for både ansatte og et stort antall elever. Alt dette tar vi med oss på vår spennende vei 
videre i 2020.  
 
 

 
 

Hilsen Emil Raaen,  
Kommunedirektør, Ørland kommune 

 
 
 
Følg også hjemmesiden orland.kommune.no.  
Er du på Facebook? Om svaret er ja, trykk gjerne på «Liker» og «Følg» Ørland kommunes profil på Facebook! 
 


