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God Jul!

DET NYE KOMMUNESTYRET
NY, FLOTT BARNEHAGE
I SOKNEDAL
KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL
ER VEDTATT
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Ordfører Sivert Moen
Nok ei Jul på trappene
Det har vært valg og vi har fått ny politisk
ledelse som jeg er en del av. Jeg vil takke
så mye for tillitten. Nye koster er alltid bra.
Eller kanskje duger ikke de nye kostene?
Oppfatningen kan være forskjellig. Slik er det og slik skal det
være i et demokratisk samfunn. Uten lokaldemokratiet ville vi
ikke hatt noen mulighet til å styre hverken kost eller feier.
Det er den som har skoen på som kjenner hvor den klemmer.
Lokaldemokratiet i kommunene er viktig da det faktisk er i kommunene folk bor. Alle vi som stiller til valg ønsker å bidra til at vi får
et bedre samfunn. Noen av oss gjør det nettopp fordi vi kjenner
skoen klemme og ønsker å gjøre noe med det. Andre gjør det for
at bygda vår skal opprettholdes slik den er i dag, mens andre igjen
mener forandring er nødvendig. Felles for oss alle er at vi ønsker at
det skal gå godt for kommunen vår, og at vi skal ha ei trygg framtid
for oss selv, familien, slekt og venner. Ja, vi ønsker at alle som bor
her skal ha det bra. Sammen blir vi sterke og sammen vil vi stå.
Etter en intens valgkamp er vi nå så smått kommet i gang med
arbeidet. Som alltid i en ny periode er det er mye å ta tak i, og
det er mye å sette seg inn i. Spesielt for de som er helt nye innen
politikken er det mye nytt. Heldigvis har vi en administrasjon og
ansatte rundt omkring som holder hjulene i gang, uavhengig av
hva vi politikkere holder på med. Vi har gode tilbud og tjenester

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Innledningsvis vil jeg på vegne av alle
ansatte ønske nye og gjenvalgte representanter i kommunestyret og andre utvalg
velkommen til fire spennende år.
Første del av folkevalgtopplæring er allerede gjennomført, og
jeg tror og håper på et godt og konstruktivt samspill mellom
administrasjonen og folkevalgte i forhold til alle viktige oppgaver
som skal løses.
Handlingsplan med økonomiplan for årene 2016 – 2019 er nå lagt frem.
I prosessen frem til vedtak i kommunestyret pågår det nå spennende og utfordrende debatter.
Kommunens økonomiske handlefrihet er noe redusert og dette
medfører at strenge prioriteringer må foretas, samtidig som en
må arbeide for å finne frem til tiltak som på sikt kan øke inntektsnivået og effektivisere driften.
Videre vil flyktningesituasjonen og hvordan kommunen skal bidra
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for våre eldre og syke. Vi har gode skoler og barnehager. Vi har
langt på veg det som trengs for at vi kan kalle oss en helhetlig og
nærhets kommune, som tar vare på sine innbyggere, der de bor i
bygda vår. Og det er også hovedplanen for framtida. Tjenestene
skal være tilgjengelig lokalt der folk bor.
Utfordringene kan til tider virke tunge og vanskelige når vi står
midt oppe i det. Stram økonomi, manglende overføringer eller
dårlig skatteinngang kan være bakteppet og tungt å takle.
Stadige krav til effektivisering kan synes umulig å tilfredsstille og
metodene som foreslåes gir ingen garantert gevinst.
Stoppeklokkeomsorg er et begrep som ingen av oss liker. Jeg
tror heller ikke det er måten å komme videre på. Vi blir ikke mere
effektive av å bli tatt tiden på. Vi yter ikke bedre omsorg på 5
minutter enn på 10 minutter. Det er kvaliteten på tjenestene,
og at vi bruker tiden på den egentlige jobben, vi må sette fokus
på. Jeg vil at både politikkere og ansatte skal ha et felles mål om
å yte gode tjenester. For å få til det må vi spille på lag og mot
samme mål med de ressursene vi har.
Ting tar tid og det lakker mot Jul. Jeg håper alle sammen da kan få
litt tid til å puste ut et tak. Noen vil alltid være på vakt for å ivareta
noen av kommunens innbyggere eller viktige samfunnsfunksjoner.
Noen må passe på dyra sine, melke kyrne og se til kyllingene.
Andre sørger for at vegene er farbare, telefonen virker og at vi får
både lys og varme. Det er det vi kaller et fungerende samfunn. Slik
er det bare. Og takk til alle som bidrar til dette.
Og en ting til, ta godt vare på deg selv, dine nærmeste og alle
andre når det nå lakker mot jul.
God Jul og Godt Nyttår ønskes til alle i bygda vår.
for å løse utfordringene bli et viktig tema fremover. Det samme
gjelder kommunestruktur. Innen sommeren må kommunestyret
fatte vedtak på om kommunen skal fortsette som egen kommune
eller slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Det ligger
an til mange både spennende og utfordrende debatter. Innbyggerne skal høres i en innbyggerundersøkelse.
Kommunen får via brukerundersøkelser bekreftet at vi utøver mange
av våre tjenester meget bra, men det er alltid muligheter til forbed
ringer. Vi setter derfor pris på konstruktive tilbakemeldinger og innspill som kan bidra til at kommunen blir enda bedre å bo og leve i.
Enkelte hevder at kulturen er limet som holder samfunnet
sammen. Vi skal ha gode forutsetninger for et sterkt samfunn
med ungdom som kommer til finalen i Norske talenter, skistjerne
som er verdens beste, og ikke minst et hopetall av meget aktive
lag, kor og organisasjoner. Takk til alle som bidrar!
Jeg vil og benytte anledningen til å takke hver enkelt ansatt for
innsatsen som et ytt inneværende år!
Selv om dagene er korte, så er adventstid og Jul med sosialt samvær og skiturer en tid hvor energi skapes slik at en er klar for et
godt nytt arbeidsår.
Jeg ønsker alle en hyggelig Jul og en god vinter!
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DET NYE
KOMMUNESTYRET
Valget 2015 i Midtre Gauldal ble avgjort med knapp margin. Da de siste stemmene var talt opp,
ble det klart at koalisjonen Sp, Frp, Bygdelista og H kom i posisjon med ett mandat overtall.
Det nye kommunestyret konstituerte seg i møte den 12. oktober.
Ordfører: Sivert Moen
Varaordfører: Harald Rognes

Faksimile Gauldalsposten
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KOMMUNESTYRET
FOR KOMMENDE FIREÅRSPERIODE VIL BESTÅ AV:
Arbeiderpartiet
Erling Lenvik
Torstein Rognes
Aina Bogen
Kari Anne Endal (NY)
Ingeborg Vongraven (NY)
Lars Jonli
Gunn Randi Enodd (NY)
Egil Joar Skjærvold
Kåre Normann Merket
Gunhild Talsnes
Håvard Gylland
Liv Johanne Pallin
Britt Inger Aune (NY)

Senterpartiet
Sivert Moen
Ane Aunøien Moen (NY)
Bjørn Hovstad
Siri Fossum (NY)
Steinar Fløttum
Morten Sørløkken (NY)
Arnstein Moen (NY)
Bernt Johnny Stensås (NY)
Kjell Edvin Stenbro (NY)
Høyre
Bjørn Egil Enge
Nina Bratt Staverløkk (NY)
Gerrit André Palin Lorier

Bygdelista
Bente Kaasen Enlid
Harald Rognes
Per Ingar Almås (NY)
Fremskrittpartiet
Roger Refeseth
Tor Flaggestad
Kristelig Folkeparti
Øystein Digre (NY)
Ingvild Karoline Berge Sunnset (NY)
Venstre		
Jan Tore Tangstad

VALGTE MEDLEMMER OG REPRESENTANTER
TIL STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 - 2019
Formannskapet
(SP/BFL/H/FRP)
Sivert Moen
Harald Rognes
Bjørn Enge
Ane Aunøien Moen
Nina Bratt Staverløkk
(AP/KRF/V)
Erling Lenvik
Øystein Digre
Aina Bogen
Kari Anne Endal
Utvalg for oppvekst og kultur:
Tor Flagestad (Frp)
leder
Kenneth Moe (Sp)
nestleder
Kari Sandrød (SP)			
Torill Haueng (Bl)
Gunn Randi Enodd (Ap)
Aina Bogen (Ap)
Jørn Kristian Kusslid (Ap)
Utvalg for helse og omsorg:
Bente K. Enlid (Bl)
leder
Kristin Storbekkrønning (Sp) nestleder
Gerrit Pallin Lorier (H)
Roger Refseth (Frp)
Lars Jonli (Ap)
Ingvild Sunnset (Krf)
Liv Pallin (Ap)
Utvalg for næring – plan og miljø:
Svein Fløttum (Sp)
leder
Kjell Arne Vinsnesbakk (Bl) nestleder
Wenche R Wulff Rønning (Sp)
Ingeborg Granøien (Sp)
Torstein Rognes (Ap)
Gunhild Talsnes (Ap)
Jon Kristian Haukdal (V)

Kontrollutvalget
Ann Karin Haugen
leder
Helge Halvorsen
nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Administrasjonsutvalg:
Bjørn Enge (H)
leder
Siri Fossum (Sp)
nestleder
Bjørn Hovstad (Sp)
Egil Skjervold (Ap)
Britt Inger Aune (Ap)
Rådet for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne:		
John Økdal				
Mari Elin Singsås			
Jens Haugen
Jens Olav Hov
Paula Forodden
Astrid Aunøien
Bente K Enlid
Representant for brukerutvalget for
felles interkommunal legevakt:
Harald Rognes (Bl)
Takstnemd:
Roger Refseth
leder		
Anna Therese Flatmo 			
Kåre Malum
Kirkelig Fellesråd:
Harald Rognes

Styringsgruppe regional plan
Forollhogna villreinområde:
Sivert Moen
Nasjonalparkstyret for
Forollhogna Nasjonalpark:
Sivert Moen
Jorid Bjørnevold
Ungdomsråd:			
Ingvild Sunnset			
Representanter i styret for
Midtre Gauldal frivilligsentral:
Marie Malum Bjerkseth
Paula Forodden			
Medlemmer til representantskapet i
Gauldal Brann og Redning:
Sivert Moen
Kari Anne Endal			
Internasjonalt råd,
politisk representasjon:
Randi Rognes
Klientutvalg:
Bente K Enlid (Bl)		
Kristin Storbekkrønning (Sp)
Gerrit Pallin Lorier (H)
Ingvild Sunnset (Krf)
Lars Jonli (Ap)
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FULL DRIFT PÅ RØD
«Et hus er et hjem når det er fylt av kjærlighet,
omtanke og varme.»
Tirsdag 17. november kunne beboerne flytte tilbake til
Rød avdeling ved Midtre Gauldal sykehjem. Avdelingen
har vært stengt siden den ble oversvømt etter en feil ved
sprinkelanlegget for ganske nøyaktig to år siden.
Sitatet i ingressen står å lese på veggen når du kommer inn på
den renoverte avdelingen. Kjærlighet, omtanke og varme har
nok også vært med i utformingen av de nye lokalene. I tillegg
til høy teknisk standard i de 14 enerommene, har de ansatte
fått komme med sine innspill underveis og dermed satt preg
på arbeidsplassen sin. Veggene er malt i en dus gråfarge som
minimerer institusjonsfølelsen. De har kjøpt inn gamle møbler,
skap og sittegrupper, ting som beboerne kan kjenne igjen fra
sine barne- og ungdomsår.

KJØKKENET. De ansatte har bestemt at avdelingen fortsatt skal
hete Rød. De røde romdørene er blitt hvite, men rødfargen går
igjen i andre elementer, som her på kjøkkenet.

I dagene før innflyttinga var ansatte og forskjellige tjeneste
leverandører travelt opptatt med å få ting på plass. Avdelings
leder Norun Stenbro forteller om stor dugnadsånd – mange
har gått på fritida si for å gjøre alt klart. Men så har det blitt bra
også. – Nå bare gleder vi oss til
å ta det bruk! sier Stenbro.
– Dette har vi virkelig
sett fram til.

NOSTALGI. Den gamle
skyvsenga og andre store
og små ting fra gammelt
av myker opp inntrykket i
ganger og oppholdsrom.

INNFLYTTING. Brit Synnøve Hepsø er travelt opptatt med å flytte
beboere. Alle ble installert samme dag. Alle rommene har selvsagt
egne bad.

DEN SISTE FINPUSSEN. Det nye fellesrommet er lyst og åpent. Nye og gamle møbler skaper en trivelig atmosfære i lokalet. Avdelings
leder Norun Stenbro diskuterer utplassering av planter og blomster med to fra den lokale blomsterforretningen. Kurt Krogstad monterer
lydanlegg.
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Splitter nytt. Tidlig i høst
kunne barnehagen omsider flytte fra
Fagerlia og inn i nye lokaler ved skolen.

NY, FLOTT BARNEHAGE
I SOKNEDAL

Lørdag 17. oktober ble Soknedal
barnehage offisielt åpnet.

Enhetsleder for oppvekstområdet, Ragnhild Hammerås, synes det er veldig greit å få
samlet skole og barnehage på ett område.
- Det gir oss muligheter til mer fleksibelt
bruk. Hvis det er lite barn ett sted og mange
et annet, kan vi benytte lokaler i den andre
avdelinga. Vi har også skolebarn som hjelper
til i barnehagen i friminuttene. Og det er stas
for de store.

Da barnehagen ble åpnet, hadde den i
praksis vært i bruk siden skolestart. 65 barn
og 18 voksne har hverdagen sin der. Leder
Inger Strøm synes det var godt å flytte inn i
nybygget.

inneareal, som svømmehall, gymsal og
musikkrom. Det er en kjempefordel for oss.

- Vi synes vi har fått flotte, romslige lokaler,
med god belysning og godt innemiljø. Vi har
fine leke- og oppholdsarealer for barna, både
inne og ute. Så har vi et veldig positivt samarbeid med skolen, der vi får bruke skolens

- Elevene kommer og hjelper til med
påkledning og er med i uteleken. De er flotte
rollemodeller for de små. Vi bruker også
skolens uteområde. Der kan de mindre treffe
storsøsken i skolen. Vi ansatte har fått fine

Pålelandsby. Utearealet er også flott opparbeidet med flere lekeapparater og en egen liten
pålelandsby det er fint å klatre i.

Også de større skolebarna sette pris på
samvirket.

Romslige garderober. Her er det god plass
ved henting og levering.
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INTERNASJONALT RÅD

I MIDTRE GAULDAL

I de siste årene har tilflyttingen til Midtre Gauldal kommune
steget raskt. Andelen tilflyttere fra andre land utgjør nå totalt
13 % av befolkningen i kommunen. I denne befolkningsandelen
finnes både arbeidsinnvandrere og flyktninger. 83 % av alle innvandrerne kommer fra europeiske land utenom Tyrkia, og de
fleste i denne gruppen er østeuropeere fra Polen og Slovakia.

ss
e. I
nge
n ba
rneh
age
uten
!

Fargerikt. Sansene blir stimulert over alt i de
nye lokalene

a
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arbeidslokaler, møterom og arbeidsrom for
personalet. Det har vi ikke hatt før. Det er en
stor forskjell fra da vi var i Fagerlia.
Barnehagen har fire avdelinger – to for småbarn og to for storbarn.

Bolyst/Inkluderingsprosjektet, som ble startet våren 2014, har som mål at
flerspråklige tilflytterne føler økt tilhørighet til kommunen gjennom inkludering i fritidsaktiviteter, frivillige lag og organisasjoner. Økt deltakelse gir
økt bolyst og trivsel. Prosjektet har et særlig fokus på innvandrerungdom
og deres behov og ressurser.
I Midtre Gauldal kommunes styringsdokumenter slås det fast at flerspråk
lige innvandrere er en ressurs for kommunen, og at en ønsker å legge
til rette for at deres demokratiske rettigheter i arbeids- og samfunnsliv
sikres, på lik linje med den øvrige befolkning. En ønsker også deres del
takelse for å fremme fortsatt vekst og framgang i kommunen.

Formål
Internasjonalt råd skal være et aktivt og sentralt organ i Midtre Gauldal
kommunes langsiktige inkluderingsarbeid med tanke på å sikre deltakelse
og bidra til trivsel og skape tilhørighet for innbyggere med flerspråklig
bakgrunn. Rådet skal samarbeide med de ulike kommunale organer,
næringsliv, frivillige lag og foreninger.

Sammensetning
Rådet har 7 medlemmer.
Rådets sammensetning skal være:
3 flerspråklige representanter bosatt i
kommunen. (Minst en av disse skal ha
flyktningebakgrunn, og minst en av
dem skal være under 25 år).
1 politiker
1 representant fra et kommunalt organ
1 representant fra frivillige lag/
foreninger
1 representant fra lokalt næringsliv

Mandat
Se flere bilder

Rådet skal arbeide for inkludering og
samhandling mellom flerspråklige
innbyggere og nordmenn, drive
informasjonsarbeid og delta aktivt i
holdningsskapende og inkluderende
arbeid i kommunen, så vel som det
skal fungere som rådgivende organ for
kommunen i relevante saker.
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OPPSLAGSTAVLA
BOLIG

finansieringsordninger
Kommunen har midler til videre
fordeling etter begrunnet søknad for:
Startlån: Ved finansiering til kjøp,
bygging eller utbedring av
bolig.
Boligtilskudd: Til etablering i bolig og
utbedring/tilpassing/vedlikehold av bolig.
Bostøtte: Har du høye boutgifter og lav
inntekt? Har du glemt å søke?
Nærmere informasjon og
søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune v/EKT
Bostøttekontoret
Tlf. 72 40 30 86

NYE LEILIGHETER
ved Budal bo- og dagsenter

3 nye tilrettelagte leiligheter i 2.etg. ved Budal bo- og dagsenter
ventes innflyttingsklare i januar 2016.
Leilighetene er ca. 50 m2. Heis og repotrapp er adkomst til 2.etg.
Spørsmål om leievilkår besvares av Eiendom og kommunal
teknikk, telefon: 72 40 30 86.
Søknader om leie sendes til:
Midtre Gauldal kommune v/ Omsorgskontoret
Postmottak, 7290 Støren

SVØMMEHALLEN

har hatt stengt
i høst grunnet diverse utbedringsarbeid

Det isoleres og legges ny himling og veggpanel, og det skal også
gjøres noe arbeid på selve bassengkaret. Det er uvisst hvor lang
tid dette vil ta. Vi regner ikke med åpning før på nyåret.

MIDTRE GAULDAL FOLKEBIBLIOTEK
Biblioteket er lokalisert i GSK på Støren. Vi som arbeider her hjelper deg gjerne med å finne den
boken, avisen eller det magasinet du helst vil lese eller den filmen du helst vil se. Vi tilbyr papirbøker, lydbøker og e-bøker. Her kan du også låne studielitteratur. Vi har papiraviser og du kan få
tilgang til mange digitaliserte aviser hos oss via Nasjonalbibliotekets avistjeneste.
Biblioteket er lokalisert i GSK på Støren. Vi som arbeider
her hjelper deg gjerne med å finne den boken, avisen
eller det magasinet du helst vil lese eller den filmen du
helst vil se. Vi tilbyr papirbøker, lydbøker og e-bøker.
Her kan du også låne studielitteratur. Vi har papiraviser
og du kan få tilgang til mange digitaliserte aviser hos oss
via Nasjonalbibliotekets avistjeneste.
I samarbeid med Kulturhuset, Frivilligsentralen og andre
gode hjelpere arrangerer vi litteraturkvelder, debatt
møter og bl.a. «Språkhjørnet».
Arrangementene er åpne for alle,
og de fleste er gratis.

Biblioteket -

Tips til dem som foretrekker digitale litteraturopplevelser:
http://ebokbib.no/
http://www.nb.no/Tilbud/Samlingen/Samlingen/Boeker/
Bokhylla.no
http://billedbokhylla.no/
Lesetips til juleferien:
Lars Saabye Christensen: Magnet
Karl Ove Knausgård og Fredrik Ekelund: Hjemme – borte
Samuel Bjørk: Uglen (krim)
Espen Holm: Tilfellet Blumenfeld (krim)
John Green: En overflod av Katheriner (ungd.bok)
Magnhild Bruheim: Hyttemysteriet (ungd.bok)
Gaute Heivoll: Det svarte pianoet (barnebok)
Timo Parvela: Ella og nattens riddere
(barnebok, 10. bok om Ella)

det selvfølgelige stedet for litteratur, opplevelser, og informasjon – bruk det!
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Åpen talerstol

Visste du at du som innbygger i
kommunen kan komme på kommune
styremøte og innta talerstolen? Åpen
talerstol, eller offentlig spørreordning,
er et demokratisk grunnprinsipp. Alle
som er bosatte kan stille spørsmål
til ordfører, kommunestyret eller til
en folkevalgt. Reglene som regulerer
dette er beskrevet i Reglement for
Midtre Gauldal kommunestyre:
§ 10 Offentlig spørreordning

• Umiddelbart før kommunestyrets møter
settes, gjennomføres det inntil 20 minutter
offentlig spørretid i møtesalen, unntatt
ved kommunestyrets budsjettmøter.
Foreligger det ingen spørsmål eller
utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes
møtet og forhandlingene begynner etter
foreliggende dagsorden.
• Alle personer som er bosatt i kommunen
kan stille spørsmål. Kommunes tyres medlemmer kan ikke delta som spørrere.
• Spørsmålet leses opp og begrunnes av
spørsmålsstiller.
• Spørsmålene rettes til kommunestyret.
• Det kan stilles skriftlige spørsmål til kommunestyret. Disse leses opp av ordføreren
og blir deretter besvart.

Skal veilede foreldre

En gruppe ansatte fra Helse og familieenheten, flyktningetjenesten og Liøya barnehage, har i høst deltatt på kurs i
foreldreveiledningsprogrammet ICDP (Internasjonal Child
Development Programme). Nå er de klare for å tilby foreldreveiledning til foreldre med barn i alderen 0-18 år.
Kurset er for deg som enten
• Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre tilbud til barnet ditt
• Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best
mulig utvikling
• Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer
• Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre
Foreldre som får tilbud om å delta på dette første gruppetilbudet, vil
få forespørsel i form av brev eller ved direkte henvendelse. Gruppene
møtes åtte ganger, og hvert møte er på halvannen til to timer. Tidspunkt
for den enkelte gruppe vil være enten på dag, ettermiddag eller kveld.
Det vil i første omgang bli grupper for flyktninger, fedre, småbarns
foreldre og foreldre med barn i barneskolealder. Kommunen planlegger å
gjøre tilbudet permanent.
Gjennom programmet kan foreldre møtes i grupper for å utveksle erfaringer
og reflektere over egen omsorgspraksis. Målsettingen er at den enkelte mor
eller far skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre, ved å
bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna sine. Det gis ingen oppskrift,
men hjelp til å finne sine egne løsninger. ICDP er et forebyggende foreldreveiledningskurs hvor alle foreldre kan ha nytte av å delta.

• Alle spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Andre
typer spørsmål avvises.

OPPSLAGSTAVLA

• Oppstår det tvil om forståelsen av ovenstående, avgjør ordføreren spørsmålet.

Ansatte fra Helse og familieenheten, flyktningetjenesten og Liøya barnehage, har i
høst gått kurs i foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Nå er de klare for å tilby kurset
til målgrupper i kommunen.

NÅR KRISEN ER UTE, ER DET GODT Å HA DET BRA INNE
De fleste av oss er helt avhengig
av strøm i hverdagen; til oppvarm
ing, lys, matlaging, varmtvann og
elektriske apparater. Hva om du blir
strømløs for en lengre periode? Er
det noe i din hverdag du ikke ville
klart deg uten? Dette er ting du bør
tenke igjennom og planlegge for.

Vær beredt
Med et lite reserverlager av det du
er mest avhengig av – mat, vann og
varmekilder – er du bedre rustet for
å klare deg selv noen dager.
Dette bør du ha i hus
• drikkevann
• tørrmat

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/dsb.no

•
•
•
•
•
•
•

radio med batterier
lommelykt
stearinlys
fyrstikker
ved
førstehjelpsutstyr
kokeapparat som går på gass eller
rødsprit så du kan få deg litt varmmat
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JOBBHUSET
I 2014 startet planleggingen av prosjekt «Jobbhuset Midtre Gauldal». Modellen er hentet fra
«Jobbhuset» ved NAV Østbyen og NAV Lerkendal, men er tilpasset lokale forhold. Det første
kurset startet i juni 2014 i ungdomsklubbens lokaler på gamle Prestgården.
Hva er «Jobbhuset»?
Jobbhuset er et samarbeid mellom
NAV og enheten Helse og familie,
og målsettingen med prosjektet er
å styrke mulighetene for unge til å
fullføre et utdanningsløp, komme
i ordinært arbeid eller annen
aktivitet. I prosjektet jobber NAV
veiledere, vernepleier og psykiatrisk
sykepleier, og alle har erfaring med
å følge opp ungdom. Jobbhuset er
for ungdom mellom 16 - 25 år, og
deltakere rekrutteres i all hovedsak
fra NAV, der de har registrert seg
som arbeidssøkere eller søkt annen
ytelse fra NAV.
Målet er å fange opp ungdom som
står i fare for eller som har falt ut
fra videregående skole, ikke har
fått lærlingeplass eller er passive
mottakere av økonomisk sosialhjelp
eller mottar andre ytelser.
Ungdommene må gjennomføre
kurs på «Jobbhuset» for blant annet
fortsatt å få ytelse fra NAV.
Vi har samarbeid med Gauldal
videregående, lokalt næringsliv og
frisklivsentralen.

Et kurs på «Jobbhuset» går over 4
uker, hvor fokuset er å forberede
ungdom på arbeidslivet, motivere
dem til å komme seg ut av en
passiv tilværelse, bistå dem i å
søke skoleplass eller hjelpe dem
med å skaffe seg en lærlingeplass.
For mange vil en praksisplass
være en god erfaring både for
å få arbeidstrening og for å få
kompetansen på CV ‘en sin.

Motivasjon
På kursene har vi fokus på CV,
jobbsøking, intervjutrening, møte
med arbeidsgivere, økonomi,
fysisk og psykisk helse. Det
viktigste på kursene er å jobbe med
ungdommens «drømmer», mål og
motivasjon. Alle skal ende opp med
en plan for videre oppfølging eller
aktivitet etter kurset.
Det er gjennomført 7 kurs og til
sammen har 39 ungdommer deltatt.
Mange har fått praksisplass eller
jobb, flere har fått lærlingeplass og
noen har startet skole igjen.

For ungdommer som har større
bistandsbehov, har de gått over i
andre tiltak i NAV-systemet. Noen
ungdommer har så store fysiske
eller psykiske helseutfordringer,
at de i løpet av kurset finner ut at
de ikke er klar for skole eller jobb
ennå. De har tilbud om å komme på
«åpent jobbhus» mellom kursene,
der vi har fokus på oppmøtetrening,
sosialt felleskap med andre i
samme situasjon, deling av positive
opplevelser og mestring. Da er det
viktig at veilederne fortsetter å
motivere ungdommene til å jobbe
med målene sine.
Resultatene av gjennomførte kurs
viser at det nytter. Vi ser at flere i
målgruppen har kommet i arbeid
eller aktivitet. Erfaringene viser at
ungdommene trenger noen som tror
på dem og at de får hjelp til å tro på
seg selv og sine fremtidsplaner. På
«Jobbhuset» har vi stor takhøyde,
mye humor og kursene er lagt slik
at vi sikrer god medvirkning og
kommunikasjon.
Jobbhuset finansieres pr. i dag
gjennom prosjektmidler fra
Fylkesmannen.
I prosjektet jobber: Gunn Elisabeth
Hanshus og Tone Reese fra Helse og
familie, Solveig Dromnes Solberg og
Mette Arctander fra NAV.

JOBBHUSET SKAL HJELPE
UNGDOM VIDERE ved blant
annet å motivere til jobb eller
utdanning. Her ved tre av dem:
Gunn Elisabeth Hanshus (f.v.),
Solveig Dromnes Solberg og
Tone Reese.

NO 01 DESEMBER 2015 | 11

EIENDOMSSKATT I MIDTRE GAULDAL
Kommunestyret vedtok i møte 8. desember i fjor å innføre eiendomsskatt for Midtre Gauldal.
I sin helhet til kommunen

2 promille

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal
skatteform, som kommunes tyret kan
vedta å skrive ut med hjemmel i Lov om
eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og
som kommunen selv har full styring med.
Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får.

Kommunestyret har vedtatt at skatten
skal beregnes på lovens minimum, nemlig 2 promille, og at skatten skal gjelde for
hele kommunen.

Sakkyndig nemnd
Det er nedsatt en sakkyndig t akstnemnd.
Nemnda satte retningslinjene for takser
ingen. Det vil blant annet si å sette
sjablongverdier for de forskjellige objekt
ene samt hvilke objekter som skal skattlegges. Generelt er det bestemt at alle
boliger, fritidsboliger, våningshus, verker
og bruk skal omfattes av skattleggingen.
Ubebygde tomter og seterhus er eks
empler på objekter nemda vedtok ikke
skulle omfattes av eiendomsskatten.

ESKAN

TORIL SUNDE (47) fra Trondheim er nyansatt
ved Eiendomsskattekontoret i Midtre Gauldal.
Henvendelser angående eiendomsskatt ret
tes henne.

Eiendomsskattekontoret

Kommunen engasjerte Trondheimsbaserte Eskan AS til prosjektet. De skulle
bistå i prosessen og blant annet gjennom
føre befaring av alle eiendommene i kommunen. Nær alle objektene var taksert
innen utgangen av august 2015.

Klagerett
Eiendomsskattetaksten kan påklages.
Fram mot klagefristen 1. november, mottok kommunen i alt 386 klager. Sakkyndig
nemnd skal etter planen ha behandlet
alle klagene innen 15. mars 2016. De som
har klager til behandling anmodes om å
betale fakturaen på eiendomsskatt som
den foreligger. Eventuelle motregninger
ved innvilget klage vil skje i ettertid.

Sene fakturaer
Faktura på eiendomsskatt skulle egentlig
gå ut på september, med forfall i oktober.
Grunnet noen tekniske utfordringer fikk vi
ikke ut fakturaene før på november. Det
beklager vi på det sterkeste.
Eiendomsskatt er en skatt ingen egentlig
ønsker, verken politikere, administrasjon
eller innbyggere, forståelig nok. Vi som
har veiledet og tatt i mot klager på skatten, vil takke alle innbyggere for forståelsen og den positive måten henvendelsene har kommet på. Takk!

Åpningstider: 09:00 – 15:00 • Telefon: 72 40 31 44 • E-post: eiendomsskatt@mgk.no

VARSEL OM ENDRINGER I MATRIKKELEN
Matrikkelen er Norges offisielle register over fast e
 iendom
herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er
regulert av Matrikkelloven som trådte i kraft 1.1.2010.
Loven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger
ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle
faste eiendommer i landet. Det er vanlig at Matrikkele n
brukes som takstgrunnlag ved innføring av eiendomsskatt. Dette er også tilfelle for Midtre Gauldal
kommune.
Informasjon i Matrikkelen som ble oppdatert
i 2015 gjennom innføring av eiendomsskatt,
gjelder hovedsakelig bygningsr egistreringer
på eiendommene og i liten grad eiendoms
teiger og adresser. Oppdatering og feil
retting gjøres for at Matrikkelen skal fremstå
med et korrekt grunnlag sett på bakgrunn av
eiendommens verdi.

Hvilken informasjon inneholder matrikkelen om din
eiendom?
I nett-tjenesten «Se eiendom» (www.seeiendom.no) kan du
gjøre oppslag på din eiendom og se hva som er registrert i
Matrikkelen vedrørende eiendommen og tilhørende bygninger.
Nettstedet viser deg alle registrerte bygninger pr. i dag og har
samtidig en mulighet for kobling mot Grunnboka.
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«KREATIV OG RAUS»

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ER VEDTATT
På mars i år vedtok kommunestyret ny samfunnsdel for Midtre Gauldal kommune 2014 – 2030. I kommune
planens samfunnsdel fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet. Her tas det stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
I prosessen ble det blant annet lagt vekt på bred involvering av
innbyggerne. Folkemøter ble arrangert i hele kommunen, og barn
og unge engasjert til å gi sine innspill gjennom en stor tegne- og
fotokonkurranse. Sammen med kommunens nye visjon, «Kreativ
og Raus», ble innspillene grunnlaget for den nye samfunnsplanen.
Framtidsbilde for Midtre Gauldal (fra Kommuneplanens
samfunnsdel 2014 – 2030):
«I Midtre Gauldal møter du folk som er stolte av k ommunen
sin. Folk er rause, viser medmenneskelighet, nærhet og
varme. Du møter også mye kreativitet og aktivitet. Dette er
bygda med takhøyde og vi gjør hverandre gode. En økende
andel av innbyggerne er godt utdannet. Dette er resultatet av
en ønsket politikk de siste 15 årene, hvor målet har vært å øke
utdanningsnivået blant innbyggerne og gjøre høyere utdanning lettere tilgjengelig for alle. Dette har ført til et mangfoldig
og spennende næringsliv i hele kommunen. Det er vekst og
liv, samtidig som det tradisjonsrike i kommunen er ivaretatt
og videreutviklet. En utbygd infrastruktur gjør ferdsel m
 ellom
grendene enkel, noe som blant annet har ført til naturlige
samlingsplasser rundt om, for alle aldersgrupper. Vi har et
sterkt sentrum og attraktive bygder. Ansatte i kommunen
samarbeider på tvers av grender og grenser for å levere gode
tjenester ut fra krav og behov. De utnytter kompetansen som
finnes til beste for alle. Kommunen har robust økonomi.»

Tegning: Marco Mosbakken

HELE PLANEN ser du her
Eller på www.mgk.no
under Planer
Du kan også få heftet
ved henvendelse
til Servicetorget,
Rådhuset
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FLYKTNINGKRISEN –

PÅVIRKER DEN MIDTRE GAULDAL KOMMUNE?
Dette året har media flommet over av nyheter om flyktninger som strømmer
inn i Norge. Hvordan vil dette påvirke Midtre Gauldal kommune?
Det er viktig å skille mellom asylsøkere/asylmottak og bosetting av flyktninger. Håndtering av asylsøkere er et statlig ansvar,
mens bosetting av flyktninger er et kommunalt ansvar. Asyl
søkere sitter på asylmottak og venter på svar på søknaden
sin. Dersom de får innvilget oppholdstillatelse må de vente på
en bosettingskommune. Asylsøkere har begrensede rettig
heter, mens flyktninger som er bosatt i en kommune har
plikter og rettigheter på lik linje med alle andre innbyggere.
Hovedutfordringen for asylsøkere er at de kan bli sittende

Av Astrid Bjørnli,
Midtre Gauldal

flyktningekonsulent i

 assive for lenge. Det beste hadde vært om de fikk utnytte
p
venteperioden til å lære norsk og å lære om det norske samfunnet. Da hadde integreringen gått mye raskere etter bosetting i
en kommune.
Midtre Gauldal har bosatt 47 flyktninger i perioden 2012-2015.
Fra 2016 er alle kommuner anmodet om å bosette 30 % flere
flyktninger enn tidligere, noe som er frivillig for kommunene og
opp til kommunestyret å avgjøre.
Flyktninger som bosettes i Midtre Gauldal får 30 timer norsk
undervisning pr uke, og etter hvert praksis i bedrifter og
arbeidsrettede kurs. De har full arbeidsuke med kvalifiseringstiltak på dagtid, men etterspør mer kontakt med innbyggerne i
kommunen i fritiden. Bosatte flyktninger er ikke gjester på gjennomreise, men nye innbyggere i våre lokalsamfunn. I tillegg til å
gi befolkningsvekst representerer de ressurser, kompetanse og
mangfold som kommunen har god nytte av når flyktningene får
vise hvem de er og hva de kan!

FLYKTNINGEKRISE. Bilder av flyktninger som tar seg over Middel
havet i båt har kommet til oss i alle medier de seneste åra. Nå står
de på dørterskelen vår.

Vellykket bosetting og integrering av flyktninger forutsetter
at hele kommunen og hele lokalsamfunnet bidrar i arbeidet.
Bosetting av flyktninger berører ikke bare kommunale tjenester,
men utfordrer også næringslivet og frivilligheten på inkludering.
Næringslivet kan stille med praksisplasser og tilrettelagte opplæringsløp frem mot arbeid. Frivilligheten kan bidra til språk
opplæring og deltakelse på alle arenaer i samfunnet. Det er
også avgjørende at politisk nivå anerkjenner og verdsetter våre
nye innbyggere for at de skal trives og bli boende i kommunen.

BRUKERUNDERSØKELSE BLANT FLYKTNINGENE I MIDTRE GAULDAL
Nå skal flyktningene få uttale seg om introduksjonsprogrammet sitt!
Flyktninger som bosettes i Midtre Gauldal
har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet
består av norskopplæring, samfunnsfag og aktiviteter rettet mot deltakelse
i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å komme i arbeid eller

utdanning. Programmet må tilpasses
forutsetningene til den enkelte, samt
behovene i arbeidsmarkedet.
De som deltar i introduksjonsprogram
skal nå få mulighet til å uttale seg om
hva de synes om programmet sitt. I
januar vil det bli gjennomført en bruker

undersøkelse blant flyktningene.
Flyktningtjenesten er interessert i
å lære mer om hvordan deltakerne i
programmet opplever det tilbudet de
får. Forhåpentligvis skal dette hjelpe
kommunen til å levere et enda bedre
program i fremtiden.
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Pensjonistenes
snekkerverksted

I Soknes leir på Støren har nevenyttige pensjonister installert seg med eget snekkerverksted.
Det sosiale viktigst
- Det var i 2007 vi opprettet snekker
verkstedet, korrigerer Trude Heggdal
pensjonistenes anslag på en ti års drift.
De møtes uregelmessig, og de er ikke
alltid så mange der. Men nå inviterer de
pensjonister fra hele kommunen til å
komme til leiren med sin snekkerglede
– blir de flere, kan de gjøre avtale om et
mer fast tilbud.

Benker og strøsand
I tillegg til sine egne, private prosjekter,
har gjengen nærmest masseprodusert
benker på bestilling. Dette er kvil-benker som står langs i turveiene på Støren
og Rognes. Har du ferdes der, har du
helt sikkert sett flere av benkene deres.
Samlet sett anslår de antallet til rundt 65,
og nå foreligger det en ordre fra Soknedal
på ti nye.

Det sosiale viktigst. Praten går lett på pauserommet. Kaffekoppen og samtalen er vel så
viktig som håndverket når pensjonistene møtes. Fra venstre: Anita Gylløien og Trude Hegg
dal fra Frivilligsentralen har med kaffebrød. Rolf Hagestuen, Sverre Tangstad, Kåre Vold,
Astrid Hagestuen, Sigmund Aunøien og Øyvind Løkken setter pris på det.

Snekkerverkstedet er i regi Frivilligsentralen, og karene er delaktige i andre
aktiviteter der sentralen har behov. De
har blant annet tatt på seg å organisere
bøtter med strøsand til andre pensjonister i distriktet.

- Det er trivelig å komme hit og treffe de
andre. Og så er jeg av den sorten som
synes det er fint å ha noe å holde på med,
sier Sigmund Aunøien. Den gleden deler
han nok med flere pensjonister.

Mye utstyr og verktøy. I snekkerlokalet i
kjelleretasjen under det gamle administra
sjonsbygget i Soknes leir har de samlet seg
mye utstyr. Gunnar Aune og Rolf Hagestuen
inspiserer kløvsaga.

Turbenker. Turgåere på Støren og Rognes
har sett disse benkene langs traseene.
Kåre Vold og Sigmund Aunøien har laget
over 60 slike benker. Nå har de fått bestil
ling på ti til fra Soknedalen.

SANDBØTTER

ER DU INTERESSERT

i å komme i kontakt med
snekkerverkstedet, henvend
deg til Frivilligsentralen:
Telefon: 72 40 36 36
E-post: frivillig@mgk.no

Lager stoler. Snekkergjengen får noen
bestillinger. Øyvind Løkken har laget flere
små stoler til sine familiemedlemmer.

Det er ønskelig at folk som har tomme bøtter for strøsand som de har fått av oss, tar kontakt, slik at vi kan få samlet dem inn.
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ARBEID - MEDISIN FOR HELSA
I fjor var 129 arbeidstakere i snitt borte fra jobben hver dag i Midtre Gauldal grunnet
sykdom. – Med økt fokus på mulighetene på arbeidsplassen mener vi flere kunne gått på
jobb, sier Solveig Hofstad, leder NAV Midtre Gauldal.
Fra 1. mai har veilederne ved NAVkontoret kontaktet arbeidsgivere til de
som har vært sykmeldt i nærmere åtte
uker for å snakke om mulighetene for
tilrettelegging. På dette tidspunktet skal
arbeidsgiver sammen med den sykmeldte
ha vurdert delvis arbeid, eventuelt med
tilrettelegging på arbeidsplassen.

Sykefravær koster
I alt utbetalte NAV nærmere 41 m
 illioner
i sykepenger i Midtre Gauldal. Syke
fraværet koster både samfunnet, arbeidsgiver og sykmeldte.
– Når NAV nå har rettet en ekstra innsats
mot sykefraværet ved åtte uker, er ikke
målet å stanse sykepengene. Det handler heller ikke om å overprøve legenes
vurdering. Men finner vi ikke dokumentert
rett til sykepenger må NAV stanse syke
pengene. Det vi ønsker er en tilrettelegging på arbeidsplass, med det utgangspunkt at arbeid skaper helse, sier Ann
Norun Moen.
Behovet for sykmelding skal først og
fremst vurderes opp mot den konkrete
arbeidsoppgaven som vedkommende har,
og skal graderes etter hvilke oppgaver
som den enkelte fortsatt kan utføre.
– Du sykmeldes ikke fra en arbeidsplass,
men fra å utføre alle eller noen av opp
gavene du har, sier Solveig Hofstad.

Ann Norun Moen (f.v.) og Solveig Hofstad
ved NAV Midtre Gauldal har satt fokus
på tilrettelegging for å øke nærværet på
arbeidsplassen.

Flere kombinerer sykmelding og
jobb
Sør-Trøndelag er ett av fylkene i landet
med høy bruk av gradert sykmelding, det
vil si at sykmeldte kombinerer sykmelding
og jobb. Men fortsatt viser statistikken at
73 prosent er fullt sykemeldt i fylket.
– I 2014 hadde 26,7 % en gradert syk
melding. Vi ønsker at så mange som mulig
har en gradert sykmelding, og vi ser nå en
tendens til flere graderte sykemeldinger
etter 8-ukers tidspunktet.
Sykefravær er en av hovedårsakene til at
mange faller ut av arbeidslivet. Forskning
viser at jo lengre fravær er, jo høyere er
risikoen. Derfor er det avgjørende viktig
å holde kontakten med jobben – også
under sykdom. Forskning viser også
at arbeid kan bidra til bedre helse, og
at kontakt med arbeidsplassen under
s ykdom gjør retur til arbeidslivet lettere.

NAV har økt innsats for jobb
NAVs nye innsats handler om at syk
melder, arbeidsgiver og arbeidstaker
selv, alltid skal vurdere muligheten for
å delta helt eller delvis i arbeid, til tross
for helsemessige utfordringer. – NAV er
gitt pådriveransvaret, og vi ser at det er
på arbeidsplassen løsningen ligger. I dag
har vi i NAV ofte mye informasjon om
medisinske forhold, men lite om arbeids
forhold og tilretteleggingsmuligheter.
Det vil vi nå gjøre noe med, sier Solveig
Hofstad.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Årets julegave!

Trønderbladet og Støren kulturhus presenterer:

Marianne
Meløy

Sigrid
Haanshus

Konferansier

Nyttårskonsert
Gauldalens

fredag 8. januar 2016 klokken 19.00

Celine Helgemo
Nidaros Strykekvartett

r
Glenn Mille
Frank Sinatra

Støren kulturhus Billettpris 350,Kjøp billetter på: www.storenkulturhus.no. Forhåndssalg: Støren kulturhus og ved inngang

Celine Helgemo, foto Vegar Herstrøm. Marianne Meløy, foto GT Nergaard. Nidaros strykekvartet, foto fra Facebook. Sigrid Haanshus, foto TV2.

Soknedal Storband

