
Informasjonsmøte 17. mai – 04.05.2021 
 

Møtested: Teamsmøte 

Møtetid: 19:00 – 19:30 

Deltakere i møtet: 
17. maikomiteene og lokale arrangører: Olga Alstad, Jan Rune Berdal, Ola Bergem, Gunn Siri Bonvik, 
Miriam Vuttudal, Line Gården, Erik Einum, Hermann Lund, Mari Johanne Selnes og Kirsti Krogset 
Korps: Lone Kvålsvoll og Anne Nordgård 
Kirkene i Orkland: Åse Rugland, Marita Hammervik Owen og Eldfrid-Marie Hollevik-Bakken 
Orkland kommune: Oddbjørn Bang, Ingvill Kvernmo, Kai Roger Magnetun, Jimmy Wikell og Arnt 
Tronvoll 
 
 

Møtereferat 

Sak 1 – Velkommen og presentasjon 
Ingvill Kvernmo ønsket velkommen til møtet. Kort presentasjon av de tilstedeværende i møtet. Det 
var flere møtedeltakere som hadde flere roller i møtet. Det ble presisert at møteinnkalling og referat 
sendes til alle registrerte mottakere, selv om de ikke deltar i møtet, samt at det legges ut info fra 
møtet på kommunens hjemmeside. 

Sak 2 – Informasjon om lokal smittesituasjon 
Rådmann Ingvill Kvernmo orienterte om status. Det er nå 4 uker siden siste smittetilfelle i Orkland, og 

smittesituasjonen både i Orkland og i nabokommunene er stabilt lave. Det er strenge nasjonale 

regler, som lojalt følges i vår region, og det gjør at vi har god kontroll pr i dag.  

Sak 3 – Begrensninger og muligheter for arrangement 17. mai – oppdatert info fra forrige 

møte 
Kommunelege Jimmy Wikell orienterte. Det blir ikke egne nasjonale reglement for 17. mai og det er 

de gjeldende nasjonale forskrifter og anbefalinger som må følges også for 17. mai. Regjeringen har 

også varslet at en eventuell endring fra nivå 1 til nivå 2 i nasjonal plan for gjenåpning ikke vil bli 

vurdert før etter 17. mai.  

Det vises til referatet fra 15. april for beskrivelse av konsekvenser for ulike arrangementer, 

https://www.orkland.kommune.no/annerledes-17-maifeiring-i-aar-ogsaa.6382375-507025.html 

samt til regjeringens oversikt over gjeldende nasjonale tiltak, se: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/  

Disse reglene vil sette klare avgrensninger i om, og hvordan ulike arrangementer kan gjennomføres.  

Sak 4 Digitalt kommunearrangement 
Orkland kommune kommer til å lage et forhåndsinnspilt program som inneholder Festtale, 
Ordførerens tale og russepresidentens tale. Programmet legges ut på kommuneTV 17. mai. Orkland 
kommune tilrettelegger også slik at innbyggere og arrangører kan dele bilder og videoklipp at 
aktiviteter som skjer rundt omkring i Orkland via et arrangement på kommunens facebookside.  
 

https://www.orkland.kommune.no/annerledes-17-maifeiring-i-aar-ogsaa.6382375-507025.html
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Sak 5 – Diskusjon og spørsmål 
Annonse: 17. maikomiteene og kirken kan sende programinnhold til felles annonsering til Orkland 

kommune. Programinnholdet sendes til kommunikasjon@orkland.kommune.no innen søndag 9. mai. 

Annonsen må produseres mandag/tirsdag og kommer med innrykk lørdag 15. mai.  

Korps: Håkon Hammer er i dialog med korpsene og samler inn informasjon om de planlagte 

aktivitetene de kommer til å gjennomføre. 

 
 
Kai Roger Magnetun 
Ref. 

mailto:kommunikasjon@orkland.kommune.no

