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Regional omstilling  - en ekstraordinær innsats 

Regional omstilling er en ekstraordinær 
innsats for kommuner eller regioner hvor 
mange lokale arbeidsplasser går tapt

Regional omstilling skal bidra til etablering av 
nye arbeidsplasser og styrke 
næringsgrunnlaget i kommuner og regioner 
som opplever stor nedgang i sysselsettingen

Målet med omstillingsarbeidet: 

- skape nye og sikre eksisterende 

arbeidsplasser

- et mer robust og variert næringsliv

- økt utviklingsevne hos næringsliv og 

kommunen
2Kart over omstillingskommuner 2020

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Bortfall av kommunens største arbeidsplass har 
potensielt store konsekvenser

• Norsk kylling står for 11 % av arbeidsplassene

• Norsk kylling står for 25 % av driftsinntektene og 18 % av 

lønnsutbetalingene fra privat næringsliv

• Befolkningsvekst siden 2000, men de siste 5 årene har 

kommunen hatt negativ befolkningsutvikling og flat 

sysselsettingsutvikling

• Sysselsetting; mulig tap på opp mot 445 sysselsatte

• Befolkning; mulig tap på helt opp til 300-400 personer
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Omstillingskommune – fire faser. Vi er nå i starten av 
et langsiktig arbeid 
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● Utviklingsanalysen i 
Panda

● Mobilisering- og 
innspillsprosjektet
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Effektmål: 

- Bidra til vekst og positiv utvikling i Midtre Gauldal kommune 

Sluttleveranser fase 2: 

- Omstillingsplan og Handlingsplan for det første året i omstillingsperioden, inkl. kommunikasjonsplan

- Forslag til organisering og finansiering av omstillingsprogrammet

- Søknad om omstillingsstatus

Målet med mobiliserings- og innspillsprosjektet

- Motta innspill fra næringslivet om styrker, svakheter og barriere for næringsutviklingen i Midtre Gauldal 

kommune 

Vi er nå i fase 2 - formål med prosjektet 

Rådgivningsselskapet PWC har oppdraget med å gjennomføre 

prosjektets fase 2, i tett samarbeid med kommunen
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I denne fasen er forankring, informasjon og innspill viktig

● Kommunikasjon med befolkningen 

○ Informasjon til næringsliv, innbyggere og politikere for å sikre en god forståelse for 

utviklingsarbeidet

○ Spørreundersøkelse

● Intervju av bedrifter og nøkkelpersoner

○ Dybdeinnsikt i bedriften, muligheter og utfordringer

○ Forståelse for bedriftens behov og hvordan omstillingsorganisasjonen kan legge til 

rette for en god utvikling

● Digitale innspillsmøter lokalsamfunn

○ Digitalt folkemøte etter påske
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Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune (MGK)

Prosjekteiere: MGK v/kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord

Prosjektansvarlig: MGK v/næringsrådgiver Knut Magne Lundemo

Prosjektleder: PwC v/prosjektleder Randi Ness

Styringsgruppe:

MGK v/ordfører Sivert Moen (SP)

MGK v/varaordfører Bjørn Enge (H)

MGK v/opposisjonsleder Trude Solem Heggdal (AP)

MGK v/kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord

Midtre Gauldal frivilligsentral v/styreleder Arnfinn Aakerli

NITR v/daglig leder Aina Midthjell Reppe

Innovasjon Norge v/ Johannes Skaar/Therese Troset Engan

Trøndelag fylkeskommune v/ Ole Harris Hanssen

Prosjektgruppe:

PwC v/ Randi Ness

MGK v/ Rasmus Hugdahl/Alf Petter Tenfjord

MGK v/Knut Magne Lundemo

NITR v/Aina Midthjell Reppe

Prosjektorganisasjon 
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Vi har tiden fram til 1. juni

Spørreundersøkelse 

10 11

Oppstart og planlegging

Folkemøte

12 14

Tidsplan

Steg / Uke 15 16 17 18 19 20

Mars April Mai

Intervju av næringslivsledere

Analyse og sammenstilling

1.juni - innlevering av omstillingssøknad til fylkeskommunen


