Til alle ansatte i Rendalen kommune
Samfunnet vårt er satt i en situasjon ingen av oss har opplevd før, på arbeidsplassen og privat.
For å redusere smittespredning er skoler og barnehager stengt, kultur og fritidsarrangement er
avlyst. Hverdagen er endret og det er mange begrensninger og restriksjoner for alle.
I den situasjonen vi nå er i møtes kommunens kriseledelse hver morgen kl. 09.00 for å planlegge
kommunens videre håndtering av korona-utbruddet og kommunens drift. I tillegg er det faste møter
med Fylkesmannen og med de andre FARTT-kommunene.
I kriseledelsen i Rendalen kommune sitter:
• Anne Lise Trøen - Rådmann
• Linda Døsen - ordfører
• Ola Løken – virksomhetsleder Plan Næring Drift
• Geir Arne Nordfjord – Helse- omsorgssjef
• Per Ivar Strømsmoen – Kultursjef/informasjonsleder
• Marie Giil – Oppvekstsjef
• Mari Holien – Organisasjonskonsulent/beredskapskoordinator
Kriseledelsen følger opp helsemyndighetenes råd og retningslinjer, sikrer at samfunnskritiske
funksjoner ivaretas og påser at tjenesteyting går så normalt som mulig med de tilpasninger som nå
gjelder med stengte skoler og undervisning hjemme, hjemmekontor for enkelte mv.
Vi er mange på jobb i kommunen som nå arbeider ekstra hardt for blant annet å sikre at
helsetilbudet vårt fungerer i en periode med stor pågang, og at alle som bor i institusjoner, sykehjem
eller får hjemmetjeneste skal få nødvendig hjelp. Det er viktig å sikre vår infrastruktur i kommunen,
det vil si at helsetjenestene og nødetatene skal fungere og tjenester som vann, strøm og renovasjon
blir levert og utført.
Vi klarer å håndtere situasjonen ved å vise solidaritet og beskytte oss selv og våre nærmeste mot
smitte. Jo flere vi er som holder oss friske, jo bedre klarer vi å håndtere denne pandemien.
Som rådmann er det viktig for meg å få takke alle våre dyktige ansatte i kommunen som «står i det»
og som tar «ekstra tak» for at alle nødvendige oppgaver skal bli gjennomført på en god og trygg måte
– døgnet rundt.

Vær bevisst på hva du som ansatt legger ut på sosial medier i denne krevende situasjon vi nå er i, vis
hensyn og ta vare på hverandre.

Alle ansatte må i tiden som kommer være forberedt på endringer i drift og arbeidsoppgaver, noe som
også allerede er iverksatt. For kommunen vil behovet for å holde de mest samfunnskritiske
funksjonene i drift være avgjørende. Dette kan føre til at det blir nødvendig med beordringer, andre
arbeidsoppgaver eller endring av ferie for å kunne ha en forsvarlig bemanning.

Dette skal vi klare - sammen.
Anne Lise Trøen
rådmann

