
Til alle ansatte i Folldal kommune.  

I løpet av kort tid har Folldalssamfunnet blitt satt på hodet. Endringene skjer med lynets 

hastighet, og i et omfang ingen kunne forutse. Ansatte i Folldal kommune opplever stengte 

arbeidsplasser, hjemmekontor og endrede arbeidsoppgaver. De som holder hjulene i gang i 

HRO, teknisk drift m.m. har et betydelig arbeidspress i den situasjonen vi står i. Mine tanker 

går også til de av dere som ble satt i karantene, og til de som har blitt testet for virus og isolert 

i en tid. Vi vet at usikkerheten rundt slike situasjoner kan medføre utrygghet. Så langt har 

ingen i Folldal fått påvist smitte.  

Den globale pandemien fyller nyhetsbildet hver dag. Vi reagerer alle forskjellig på slike 

nyheter. Bekymringer for egen og andres helse påvirker oss alle. Noen føler utrygghet, andre 

spenning.  

Kommunen satte krisestab i forrige uke. Vi har daglige møter hvor vi planlegger både 

informasjon som må ut, og hva som skal gjøres i løpet av dagen. Det kommer hele tiden nye 

forskrifter, vedtak og bestemmelser vi må rette oss etter. Samarbeidet i FARTT kommunene 

har også tatt mye tid. Vi har som kjent felles legevakt og inntaksområde for sykehuset.  

Vi planlegger som om innbyggere og/eller ansatte i Folldal kommune også skal få påvist 

smitte. Det å bygge ned sårbarheten hvis flere må i karantene eller isolasjon samtidig, er noe 

av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss. Jeg vil takke vernetjenesten og tillitsvalgte 

for forståelse for at kommune nå er i krisemodus, og at medvirkning ikke blir ivaretatt på 

samme måte som ellers. Vi gjør så godt vi kan for å involvere dere ved å ta en telefon eller 

sende en e-post.  

Jeg er umåtelig stolt av både kriseledelsen, staben min, ledere og alle ansattes måte å håndtere 

denne tiden på. Det er mange ansatte som jobber hardt og har lange dager. Viljen til 

omstilling og å strekke seg ekstra er stor. I den situasjonen vi står oppi må vi huske på å være 

rause mot hverandre. Vi er alle i en helt uvanlig situasjon. Hva vi som jobber i det offentlige 

gjør, sier og mener, legges det ekstra godt merke til på en måte jeg aldri har opplevd maken til 

tidligere. Det krever at alle tenker over hva de selv legger ut, deler og kommenterer på sosiale 

medier, og hvordan man omtaler egen arbeidsplass, ledelse og kollegaer. Vi blir alle tatt til 

inntekt for kommunen vi jobber i. En god arbeidsplass med gode kollegaer er noe av det beste 

i livet vårt. Det må vi sammen ta vare på.  

Med dette vil jeg takke dere alle for en enorm innsats og positiv vilje i uka som har godt. Hold 

dere hjemme eller ute i frisk luft i god avstand til andre. Ha en riktig god helg, og ta godt vare 

på deg selv. 


