
Omstillingsutfordringen.  

Vi er nødt framover å omstille mer. Vi erfarer nå at vi ikke lenger har nok tiltak tilgjengelig innenfor ren 

kostnadsreduksjon, men må se på struktur/kvalitet på tjenestene.  

Hvilke tiltak må vi nå ta for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi?  

Hvordan bør vi legge opp arbeidet for å få gode prosesser med ledere/ansatte/innbyggere/politikere for å få 

fram tiltak – og gjennomføre dem?  

• Utdanning som er tilpasset 

næringslivet, lærlingeplasser 

• Lokke til oss unge folk 

• Boliger 

• Legge til rette for forskning 

• Tenk smartere med d rammene vi har 

• Digitalisering 

• Rekruttere i de bedriftene vi har 

• Få inn ny kompetanse innen de 

virksomhetene som allerede er etablert 

• Åpenhet 

• Involvering 

• Innbyggerundersøkelse 

• Tillitsvalgte 

• Kommunikasjon, ny vei, offentlig 

transport 

• Private aktører for å komme i gang 

med prosesser 

• Utbytte digitale løsninger i 

undervisning 

• Salg av kommunale bygninger som 

ikke benyttes, ikke tilfredstiller dagens 

krav 

• Samskaping mellom ledere og ansatte 

= bli hørt 

• Fremme positivt samarbeid mellom 

alle ledd, være inkluderende i 

samarabeidet og fremme tydelige og 

gode tiltak 

• Næring-og boligutvikling bør 

prioriteres i aloe bygder 

• Viktig med felles forståelse for de 

utfordringene vi har 

• Satse mer på ungdom i alder 15-20 år 

• Satse på kultur og idrett 

• Omdømmebygging, positivitet overfor 

kommunens/tiltak 

• Forebygging, lavterskeltilbud 

• Arbeidsplasser for høyere utdanning 

• Nye arbeidsmetoder og tjenestenivå, 

når godt nok er godt nok 

• Lavere arbeidsgiveravgift i en periode 

• Bruk bygningene vi har i stedet for å 

bygge nytt 

• Jordbruk har for liten plass i 

omstillingsprogrammet, øk satsningen 

• Felles ledelse på oppvekstsenter, 

benytt digitale løsninger for 

kommunikasjon 

• God økonomistyring, demp 

gjeldsforpliktelser 

• Satse på frivilligheten, aktivitet 

barn/unge 

• Åpenhet, tidlig og god informasjon og 

kommunikasjon 

• Lavterskeltilbud – fysiske møteplasser 

 

  



 

 

  



Gjeldsutfordringen. 

Vi har store behov framover ift investeringer, gjelden er høy og utgiftsveksten i tjenestene er høy. Hvordan skal 

vi kunne realisere behov på en måte som vi håndterer økonomisk? 

• Realisere vedtak så raskt som mulig, 

unngå kostnadsøkning 

• God planlegging for drift fremafor å 

starte med bygging uten av det finnes 

midler 

• Gjenbruk av kommunale bygg 

• Godt vedlikehold, unngå forringelse a 

bygg 

• Kutte ut eksisterende og nye 

interkommunale tiltak 

• Fremme samarbeid med private 

aktører, barnehage, helsetjenester og 

boligtilbud. 

• Sette seg realistiske og møte 

nødvendige behov etter kom. 

Økonomiske handlingsrom 

• Unngå investeringer over 30 mill 

låneopptak 

• Salg av eiendom, som kommunen 

nødvendigvis ikke har behov for 

• OPS – offentlig privat samarbeid 

• Vedlikehold, økt fokus 

• Spar til framtidige investeringer 

• Tegne avtaler med entreprenør slik at 

investeringer ikke gir overskridelser 

• Søke om midler husbanken og andre 

• Leie i stedet for å eie 

• Investering med sparing som mål, f 

eks solcelle 

• Energieffektivisering – billigere å 

drifte 

• Følge opp de sparetiltakene som blir 

vedtatt 

• Bruk av fond 

• Prioritering av  investeringer 

  



Klima og energiutfordringen 

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.  

Kan Midtre Gauldal bli en pådriver for klima og bærekraft og hvordan kan vi gjøre dette til en 

konkurransefordel for oss? Hvordan integrere klimaarbeidet i det vi ellers gjør, for eksempel 

innkjøp/anskaffelse/plan/teknisk sektor? 

• Kildesortering 

• Bygge ut biokraft 

• Utstyrssentral 

• Motivere innbyggere til å bruke elbil 

• Flere ladestasjoner 

• Bedre boveiledning av flyktninger mtp varme, 

elektrisitet og renovasjon 

• Vannkraft 

• Vurdere innkjøpsavtalen, redusere kjøring, 

klimaavtrykk 

• Endre skatteregler for vasskraftutbygging, 

sosialt urettferdig at sol og vindkraft får 

mindre skatt en vannkraft 

• Soneinndeling av PLO-sektorene for å 

redusere kjøring 

• Oppheve vernet av Gaula for utbygging av 

ren el.kraft 

• Bytakst inn i MG 

• Avskaffe nasjonalparker som hindrer hogst 

og fornying av skog – økt karbonfangst 

• Mer kollektivtransport 

• Hytteutbygging som er miljøvennlig, lavt 

avtrykk 

• Klimakrav ved utbygging av «ny bydel» o-

utslipp, krav til reguleringsplan 

• Arbeide for å endre skatteregler for skatt på 

økning av produksjon i eksisterende kraftverk 

• Redusere matsvinn, eks. ½ pris, app som too 

good to og 

• Innbyggeraksjoner for rydding, langs vei og 

elv 

• Gjenvinning av søppel 

• Fosilfrie kjøretøy til næringslivet og 

kommunal virksomhet 

• Krav om vannmåler ved påkobling til 

kommunalt vannverk 

• Vindmøller i grensa mot Rennebu, Melhus og 

Selbu 

• Stimulere til bærekraftige løsninger i 

landbruket (harv i stedet for plog) 

• kommunalt utleie av elsykler 

• Utnytte lauvvirke langs dyrkamark og veier 

• Bruke innkjøpsmakta, evt, samarbeid med 

andre om felles krav 

• Utnytte jordvarme 

• Solceller på store næringsbygg, både tak og 

fasader 

• Bruk sykkel når du kan 

• Handle lokalt 

• Energieffektivisering av offentlige bygg 

• Utvidet åpningstid Remidt 

• Holdningsendringer for å redusere 

totalforbruket 

• Oppheve vernet av  

• Tilskudd til energieffektivisering av boliger 

• flere stasjoner for gjenvinning av glass og 

metall 

• Kjøp og salg på kommunens hjemmeside 

• Må beholde noe som nasjonalparker 

• Fortetting av hyttefelt i stedet for utvidelser 

• Stimuler til økt dyrking av matvekster 

• Redusere tomkjøring privat og næring 

• Sykurs – reperasjon og omsying. 

 



 

 

  



Samfunnsutfordringen- Midtre Gauldal som omstillingskommune.  

Vi ønsker oss flere innbyggere og flere satsinger er i gang med omstillingskommunearbeidet og Støren Sør som 

sentrale.  

Hva er politikerrollen i å skape en positiv samfunnsutvikling og for å skape en attraktiv kommune for nye 

innbyggere og nye ansatte som vil jobbe hos oss?  

Hvordan skape blæst/begeistring/et godt omdømme og få Midtre Gauldal i mediebildet?  

• By på seg selv, være frempå, og tilby 

• Rutiner rundt å svare opp henvendelser som 

man får i kommunen, gi svar til personer som 

henvender seg. 

• Vi kan snakke høyt om det som er positivt 

• Negativt kan man ta med de det gjelder 

• Hyttekommune bør satses på, bør være enkelt 
å bygge hytte 

• Ferdigregulerte hytte felt der man kan satse på 
natur 

• Turisme og friluftsliv 

• Bidra til å tilrettelegge for bredbånd og 

mobilforhold 

• Fortgang i boligtomter knyttet til Støren Sør 

og Soknedal 

• Badesklie fra Bakkgjerdet 

• Alpinanlegg ol.  

• Ramstadsjøen som alpin- og hytteområde 

• Åpen gård 

• Se nærmere på hvilke tilbud som finnes helg 

og fritid 

• Kompetansebedrifter, tiltrekke seg disse? 

• Kontakte bedrifter,  

• Redusert eiendomsskatt for at flere unge og 

nyetablerte vil bosette seg her 

• Nyetablerte får null eiendomsskatt i 5-10 års 

periode 

• Tidlig innsats/forebygging, lettere å få 

personer som er vokst opp kommer, disse 

kommer lettere tilbake 

• Støren Idrettspark er i en elendig forfatning, 

og slike steder er et ansikt utad. 

• Parker for alle aldersgrupper og møteplasser 

for alle, fysiske møteplasser 

• Kunstgresshall til Støren 

• Lett tilgang til boligtomter, med god 

servicegrad der det er god veiledning. 

• KPA er utformet slik at folk kan bygge der de 

ønsker det. 

• Reklame for seg selv og hvor fint det er i 

Midtre Gauldal 

• Bytakster 

• Strømkapasitet 

• Jord, skog og friluftsliv- må henge sammen 

• Redusere byråkratiet slik at saksbehandlingen 

raskere,  

• Kulturendring i forvaltningen, legge til rette 

for "ja, dette kan vi få til!" unngå formelle 

begrunnelser for å si nei. 

• Å tåle å stå til ansvar 

• Legge til rette for et fint sentrumsområde, 

dette bidrar til attraktivitet, torg  

• Handlegate der det er fint å ferdes 

• Kjøpesenter, gir inntekter og arbeidsplasser, 

samt stoppeffekt 

• Hevet standarden på FV og kommuneveier. 

Gir ikke attraktivitet. 

• Årshjul, 2 Bondensmarked. Utstilling og 

tivoli, faste arrangement. Lokalprodusert mat 

og turisme, skape tilleggsnæring 

• Air BnB 

• Guidete turer 

• Innpåtunet 

• Investorer og gründere mangler akkurat nå 

• Støtte om næringsaktører som vi satse 

• Legge til rette for den hjelpa som trengs, 

veilede. Ja-kultur og støtteapparat. Prosess må 

gå raskt. 

• Tar tid å forandre på bildet av hvordan 

kommunen er. 

• Omdømmearbeid/bygging 

• Innbyggervekst, satse på barn og unge. F.eks. 

bygge videre på kulturskolen og andre 

fritidstilbud. 

• Fremsnakke det som er bra og som man får 

til 

• Påvirke journalistene til å skrive gode historier 



• Planer må være gode nok og tåle spredt 
bebyggelse 

• Alle boligtomter i midtre gauldal og 

næringstomter bør annonseres fortløpende 

• Å skape klare forventninger til hvilke tjenester 

man kan forvente 

 

 

  

  

 

 


