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KOMMUNESAMMENSLÅING
ÅRETS KLIMASKOLE 2016
BRUKERUNDERSØKELSER

God sommer!
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Ordfører Sivert Moen
Sommeren er her!
Sola har snudd og vi går mot den varmeste
delen av sommeren. Vi har vært gjennom
en hektisk vinter og vår med mange tunge
saker i kommunestyret. Kommunereformen
har vært en av de sakene hvor meningene
har vært mange. Kommunestyret gikk til
slutt inn for å forhandle om en intensjonsav
tale med Melhus kommune om sammenslåing. Og der stoppet
det fordi Melhus ville forhandle med Skaun, og ikke med oss. Vi
har brukt store ressurser og mye tid. Ikke har det vært så bortkas
tet som man skulle tro. Vi sitter nå med et større kunnskapsnivå
om oss selv og våre naboer i nord og vest etter felles utredninger.
I øst har vi ingen felles utredning
For øyeblikket sitter vi igjen som ufrivillig alene, i og med at
vi ikke fikk fullført prosessen mot noen andre kommuner. Om vi
hadde fullført prosessen kunne vi like gjerne blitt alene. Ingen av
våre naboer som har forhandlet i andre retninger, ser ut til å ville
slå seg sammen innenfor de intensjonsavtaler de har inngått. Da
blir vi ikke mere alene enn vi var før.
Kunnskapsgrunnlaget fra kommunereformprosessen har gitt
oss prognoser for stor økning i tjenestebehovet fram mot 2040.
Vi kan ikke overse dette selv om det for mange kan fortone seg
uvirkelig eller ikke til å tro. 42 prosent befolkningsøkning på snaue
25 år. Over 60 prosent økning i behovet for grunnskole. En økning
fra 690 elever i dag til over 1200. Klart at dette vil bli utfordrende,
skal vi kunne levere tjenestene til riktig tidspunkt. Og riktig tids
punkt er å være der når behovet er der. Det må tilrettelegges areal
til de ulike formåla. 42 prosent flere innbyggere betyr at vi må

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Alle befolkningsprognoser tilsier at innbyg
gertallet vil øke i Midtre Gauldal fremover og
det er positivt. I 2040 vil det kunne bo 9000
her og dette er en økning på ca. 2700 i for
hold til dagens innbyggertall.
Slår prognosene til, vil det bli vekst i
næringslivet, vi vil få et ennå mer mangfoldig tilbud her, men om
dette blir realiteten har vi en stor jobb fremfor oss i forhold å
planlegge for å møte denne utviklingen på en god måte. Vi må
tilrettelegge for boliger, næringsliv, veier, skoler, barnehager,
omsorgsboliger o.a, og det viktige er at arbeidet må starte nå.
Kommunestyret har behandlet, og vil i nær fremtid, få store og
viktige saker til behandling. Som eksempel kan jeg nevne vedtak
som er gjort i forhold til kommunesammenslåing, hvor resultatet
nå er at vi fortsetter som egen kommune, planstrategi som
avklarer de viktigste planoppgavene fremover, Haukdalsmyra
som nytt stort nærings- og industriområde og ikke minst ny E6.
Hvordan ny E6 blir planlagt og utbygd på strekningen Liøya og
noe nord for Hage bru, vil kunne få enormt store konsekvenser
og muligheter for kommunen. Vi må muligens kreve innløsning
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ha minst 42 prosent mere areal til bolig. Skal vi ha samme andel
sysselsatte i egen kommune må det også etableres og utvikles
næringsvirksomhet tilsvarende. Da må vi ha areal. Vi må ha nytt
areal og det finner vi ikke i tilstrekkelig grad i Støren sentrum. Vi
må opp av dalbotnen for å kunne vokse. Vi må opp av dalbotnen
for å kunne ta vare på de verdier vi har her. Slik er det bare.
Hva er det som driver utvikling inn til kommunen vår på denne
måten? Det er i høy grad mangel på areal andre steder og at
Trondheimsregionen vokser. Ikke bare i befolkning, men også i
verdiskaping. Gjennom bedre kommunikasjoner blir avstandene
målt i tid kortet ned. Det planlegges for framtida med dobbeltspor
på jernbanen til Støren. Flytoget til Værnes vil bruke vel tre kvar
ter fra Støren. Likeledes blir avstanden fra Støren til Trondheim
med ny firefelts motorveg på under 30minutter. Det er ikke mer
enn avstanden fra Støren til Enodd. Dette vil gjøre vår kommune
og våre areal mere attraktive. Dette vil også gjøre våre bygdesam
funn mer attraktive bedre rustet mot framtida.
Hvem blir det som bor her i framtida? Av de sysselsatte har 71
prosent sin jobb her i kommunen. Det er et veldig høyt tall. Bedre
kommunikasjoner vil nok kunne føre til at denne andelen går ned,
men målsetningen må jo være å beholde og etablere arbeids
plasser lokalt. Andelen innvandrere har vært høy de siste åra.
Mange av disse er tilknyttet Norsk Kylling. Disse har nå etablert
seg rundt om i kommunen med familie. Vi har også etter hvert tatt
imot noen flyktninger. Dette påvirker samfunnet vårt og de tjenes
ter vi må levere. Det er nå 25 prosent fremmedspråklige av barna
i barnehagen på Støren. Vi må huske å se på disse som en natur
lig del av Midtre Gauldal og bygda vår.
Og en ting til, ta deg tid til noen toppturer rundt omkring i
bygdene nå i sommer. Det styrker både folkehelsa og gleden ved
å bo i slik en fin kommune.
God Sommer ønskes til alle i bygda vår
av Støren barnehage og skole fordi ny E6 vil kunne ta så stor
plass, og da må vi finne erstatningsareal for disse. Vi må og
kjempe for å få en god kryssløsning nord for Støren for å kunne
ha et godt kollektivtilbud, og ikke minst styre tungtrafikk utenom
Støren sentrum nord.
Vi ser videre for oss at det blir minst timesavgang og stopp på
Trønderbanen og at bredbånd og mobildekning skal bli meget
god i hele kommunen. Implisitt i det siste ligger at jeg ser for meg
at hele kommunen vil måtte tas i bruk for å tilrettelegge for utvik
lingen på en hensiktsmessig måte, men det sterkeste «presset»
vil være i Støren-området de første årene.
Nei, nå får det være nok av «kommunal info».
Utenfor kontorvinduet er sommeren i full blomstring. Jeg vet
laksen biter i Gaula og ørreten på fjellet, og spel og konserter vil
bli arrangert i løpet av sommeren. Jeg håper hver enkelt får tid
og muligheter til å oppleve en del av hva kommunen har å by på i
løpet av sommeren.
Vi bor i en kommune med unike naturkvaliteter, oppebærer
aktiv seterdrift, har engasjerte lag og organisasjoner som
arrangerer innholdsrike og spennende «aktiviteter», og ikke
minst er folket trivelige og rause.
Jeg ønsker alle fastboende, hytteeiere og turister
en riktig god sommer!
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NY NÆRINGSRÅDGIVER
I KOMMUNEN

1. april i år ble stillingen som næringsrådgiver besatt etter å ha stått ledig i noen år.
Knut Magne Lundemo ble kastet ut på dypt vann.
- Det er i grunnen Norsk kylling som opptar all tida mi for
øyeblikket. Det er det siste jeg tenker på når jeg legger meg og
det første når jeg slår øynene opp om morgenen, ler Lundemo.
Han er bosatt på Oppdal og pendler daglig til jobb på Støren.
Han ser jobben sin i lys av en helhetstanke for lokalsamfunnet.

Et stort samspill
- Alt henger sammen. Næringsutvikling, bo- og oppvekstmiljø
og øvrig samfunnsstruktur må gå i takt. Hva skjer om Norsk
kylling forsvinner fra kommunen? Katastrofe! Norsk kylling har
mange synergieffekter. Befolkningsveksten her de senere åra
skyldes i hovedsak tilflytting av arbeidskraft til bedriften. Vi
vil få fraflytting. Skoler og barnehager som nå dimensjoneres
etter et framtidig behov basert på befolkningsvekst – vil få
ledig kapasitet. Samme for skoleverket. Næringsgrunnlaget
for varehandelen blir mindre. Det vil i det hele tatt få mange
negative konsekvenser for lokalmiljøet.
Han mener likevel at det en gang i nær framtid kommer til å bli et
økt press på kommunen og særlig på kommunesenteret Støren.
40 prosent vekst stipulerer han med bare der.
- Randsonen mot Trondheim utvides stadig. Får vi en fin og flott
E6 gjennom fylket, blir det ikke langt å pendle fra Støren og bo
setningen krever 60 nye boenheter hvert år de neste seks årene!

NÆRINGSRÅDGIVER.
Knut Magne Lundemo
er ny næringsrådgiver i
Midtre Gauldal.

Gründerveiledning
Selv om det for tiden er Norsk kylling som opptar ham mest, ser
han sin rolle som veileder for gründere og næringsetablerere i
kommunen. Den er viktig.
- Alle som går rundt med en forretningsidé er velkomne til en
prat her på kontoret. Jeg har ikke alle svar, men jeg kan hjelpe
til å lede tankene i riktig retning. Det er en drømmesituasjon for
en kommune når ungt entreprenørskap utvikler seg til solide
bedrifter. Vi skal ha et veiledningssystem der vi er til hjelp, sånn
at initiativet skal slippe å gå på trynet første gang. Det innebærer
også en smule realitetsorientering, men det må skje på en sånn
måte at muligheten utvikles uten at det dreper entusiasmen,
smiler han.
Lundemo brenner for et bredest mulig næringsliv. Det inkluderer
primær- og sekundærnæringene, selv om den største veksten er
på tertiær, altså service- og tjenestenæringene.
- Vi må utvikle de fortrinn kommunen har. Midtre Gauldal har
blant annet et urealisert potensiale for tur- og opplevelsesreiser
i tilknytning til nasjonalparken. I det ligger det også utfordring i
å markedsføre seg. Det igjen henger sammen med kommunens
omdømme. Og her kan alle bidra – framsnakk din egen
kommune! avslutter han.
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Kommunereformen:

HVOR GÅR MIDTRE
GAULDAL KOMMUNE?
Regjeringen vedtok i 2014 at kommunene skulle
starte en prosess for å vurdere om det er aktuelt å
slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene
måtte fatte vedtak om eventuell sammenslåing
innen 1. juli 2016. Midtre Gauldal har utredet flere
alternativer, og i møte 25. april i år, vedtok kommunestyret å forholde seg til kun ett av disse.
Viktig med kunnskap
Det er gjort mye for å etablere et kunnskapsgrunnlag
for alternative kommunesammenslåinger. Det har vært
nabodialoger, først og fremst med Rennebu, Holtålen og Melhus.
Det er foretatt utredning av sammenslåinga Rennebu og Midtre
Gauldal og utredning av det såkalte 0-alternativet – Midtre
Gauldal består som egen kommune. I tillegg foreligger det en
større rapport for sammenslåing av Skaun, Melhus og Midtre
Gauldal.

Hvorfor slå sammen kommuner?
Regjeringen definerte målsettingene med reformen
til å være:
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.
For at dette skal være mulig må fagmiljøene ha en viss
størrelse og kapasitet.
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.
Kommunegrensene bør i større grad reflektere naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, og kommunestrukturen må bli bedre rigget for å løse nasjonale
utfordringer.
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner.
Bredere ressursgrunnlag og mer variert befolkningsog næringssammensetning vil gjøre kommunene
mindre sårbare.
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner
flere oppgaver. Flere oppgaver vil gi økt makt og
myndighet og dermed økt lokalt selvstyre.
Regjeringen la videre til grunn at kommune
sektoren skal utformes etter det såkalte «generalist
kommuneprinsippet»: Alle kommuner skal kunne
behandle alle typer saker, utøve forvaltning,
utvikling, myndighetsutøvelse, ivaretakelse av
demokratiske funksjoner og tjenesteyting.

Innbyggerundersøkelse
Kommunen ønsket også å involvere innbyggerne i prosessen.
Det ble gjennomført folkemøter på januar 2015, og i januar 2016
ble det foretatt en innbyggerundersøkelse ved telefongallup.
Denne undersøkelsen viste at 55 prosent av innbyggerne i
Midtre Gauldal mente at kommunen burde være som i dag.
Slutningen, når alt var tatt i betraktning, ble at det ikke fremstår
klare og gode alternativ for sammenslåing for Midtre Gauldal.
På bakgrunn av flere faktorer vedtok Midtre Gauldal til sist
å forholde seg til det mest framtidsrettede alternativet, et
samarbeid med Melhus – Skaun.

Ufrivillig liten
Melhus kommune sa i ettertid nei til å gå inn i forhandlinger
om intensjonsavtale med Midtre Gauldal. Dette betyr i
prinsippet at vår kommune fortsetter som egen kommune.
Kommunesammenslåinger er en villet politikk, og regjeringen
har viftet med gulrot og pisk. Kommunenes inntektssystem er
et virkemiddel for å få sammenslåinger. Kommuner som slår
seg sammen vil nok få bedre kår framover. Småkommuner kan
forvente seg et inntektstap. Men ingen vet sikkert hvordan det vil
slå ut ennå, særlig ikke for sånne som oss, som blir ufrivillig liten.
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BRUKERUNDERSØKELSE
FRA BARNEHAGENE
På nyåret ble det gjennomført brukerundersøkelse på barnehage
tjenesten i kommunen. Resultatet ser du i tabellen under:
Resultater fra brukerundersøkelsen i barnehagene våren 2016
Svarprosent

100 %

95 %

67 %

68 %

72 %

62 %

Område

Budal

Hauka

Liøya

Singsås

Soknedal

Støren

MGK

Norge

Snitt resultat for bruker

5,5

5,5

5,3

4,6

4,9

5,0

5,1

5,1

Snitt trivsel

5,6

5,6

5,3

4,7

5,1

5,2

5,2

5,2

Snitt brukermedvirkning

5,4

5,3

4,6

4,3

4,6

4,8

4,7

4,8

Snitt respektfull behandling

5,7

5,7

5,5

4,9

5,1

5,3

5,3

5,4

Snitt tilgjengelighet

5,5

4,8

5,6

5,4

5,6

5,7

5,6

5,5

Snitt informasjon

5,3

5,2

4,9

4,6

4,3

4,9

4,8

4,8

Snitt fysisk miljø

5,5

5,4

5,2

4,8

5,4

4,8

5,1

4,8

I hvor stor grad er du
fornøyd med barnehagen
barnet går i?

5,7

5,9

5,4

4,6

5,0

5,1

5,2

5,2

Helhetsvurdering

5,7

5,9

5,4

4,6

5,0

5,1

5,2

5,2

Gjennomgående scorer barnehagene ganske likt snittet for
landet. Hvis vi skal trekke fram et område der det er en mer
markant forskjell, kan vi se på snittet for «fysisk miljø». Der

Utviklinga over år ser du i tabellen under:

Tendensen er en mindre forbedring hvert år.

scorer Midtre Gauldal 0,3 poeng over landsgjennomsnittet –
ganske sikkert et resultat av satsninga på modernisering av
barnehagene våre.
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BRUKERUNDERSØKELSER
ER GRUNNLAG FOR
POLITISKE VEDTAK

Du har kanskje blitt bedt om å delta i brukerundersøkelser fra
forskjellige tjenesteområder i kommunen? Det er viktige svar du gir.
Helhetlig styring
Til grunn for den politiske styringa og
arbeidet i administrasjonen i Midtre Gauldal,
ligger «helhetlig styring». Helhetlig styring
som arbeidsform baserer seg på en kontinu
erlig dialog mellom brukere, administrasjon
og politisk nivå om hvilke resultater som skal
oppnås, hvordan disse skal nås, hva som
har skjedd og hvordan organisasjonen skal
utvikles videre. Brukernes innspill til dialo
gen kommer blant annet gjennom bruker
undersøkelser.

Dialog- og strategikonferanser
En slik arbeidsform forutsetter at det etable
res formelle arenaer der resultatene løftes

fram og drøftes, og at nødvendig styrings
informasjon bringes videre til politikerne.
I Midtre Gauldal er dialog- og strategi
konferanser mellom politikere, administra
sjon og brukere arenaer for formidling av
status, resultater og utfordringer.

Viktige resultater
Disse konferansene avholdes i etterkant
av at brukerundersøkelsene er avsluttet.
Hovedhensikten er å få brukernes vurdering
av kvaliteten på de tjenestene kommunen
gir. For Midtre Gauldal styres ikke bare etter
regnskapstall - kvalitet er et like viktig para
meter. For å si det sånn: Du kan bruke mange
penger på en tjeneste uten at det øker kvali

teten. Du kan også bruke lite penger og like
fullt levere en tjeneste brukerne er fornøyd
med. Brukerundersøkelsene gir altså viktige
svar på hva vi skal sette fokus på og hvor vi
skal sette inn ressursene.

Årshjulet
Årshjulet for helhetlig styring forteller hva
skal gjøres når.

Strategikonferanser. Strategikonferanser avholdes mellom kommunestyret, administrasjon og tillitsvalgte to ganger årlig, i juni og september.
Hensikten med disse konferansene er å legge grunnlaget for politiske prioriteringer ved at mål og strategier justeres på bakgrunn av resultater
og brukerundersøkelser.
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Erstatning ved klimatiske skader i vekstsesongen

INFORMASJON

TIL DEG MED AVLINGSSVIKT
ELLER SVIKT I HONNINGPRODUKSJON
Jordbruksforetak kan få erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteeller honningproduksjon. Ordningen gjelder bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold
(været). Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene. Les mer om
ordningene på www.landbruksdirektoratet.no
Meld umiddelbart fra om skade Forskriften krever at du mel
der fra om den klimatiske skaden til kommunen «uten ugrun
net opphold». Det betyr at du må gi melding med en gang du
blir klar over at du kan få svikt i produksjonen sammenlignet
med et normalår. Du må melde fra før innhøsting. Ved svikt i
honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest
15. september.
Du kan ikke vente til avlingen er høstet for å fastslå skade
omfanget. Det samme gjelder hvis det er vanskelige forhold
i innhøstingen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 31. oktober i skadeåret. Du må overholde
meldeplikten og søknadsfristen for å få behandlet søknaden
din. Landbruksdirektoratet gir bare dispensasjon i helt
spesielle tilfeller. Har du uhøstet avling rundt søknadsfristen
31. oktober, er risikoen for store tap så stor at vi anbefaler
at du vurderer å søke om erstatning. Søknadsfristen gjelder
også i slike tilfeller.

Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på
www.landbruksdirektoratet.no

Hva er klimabetingede skader?
Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnitts
produksjonen per vekstgruppe eller av honningproduksjon,
som skyldes værforhold, kan gi rett til erstatning. Eksempler på
klimabetinget avlingssvikt (inkludert vanskelige vekst- og inn
høstingsforhold) er: Tørke, store nedbørsmengder, flom, frost.
For honningproduksjon kan klimabetingede tapsårsaker for
eksempel være redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Ska
der forårsaket av sykdommer, skadedyr eller ugras dekkes ikke.

Krav om faglig forsvarlig drift - god agronomi
Hele eller deler av erstatningen kan bli redusert dersom
foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort
det som en normalt kan forvente for å forebygge tap. Selv
om avlingsskaden er klimabetinget, kan erstatningen bli
redusert dersom arealet for eksempel er dårlig drenert eller
om det er mye ugras.

Hvis du er i tvil, meld fra en gang
for mye enn en gang for lite.
Det samme gjelder søknadsfristen
– ingen søknad innen fristen,
ingen mulighet for erstatning.
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OPPSLAGSTAVLA
SE FILM GRATIS

Nå kan alle se norske kortfilmer gratis hjemme.
Sjekk: https://filmbib.vod2u.com/login
Logg inn med lånekortnummeret ditt og pinkoden din.
Pinkode ordner du fra bibliotekets hjemmeside: Google «Midtre Gauldal folkebibliotek»

God filmfornøyelse!

INGEN LEGEVAKT PÅ KVELD
PÅ STØREN I SOMMER
For å få gjennomført ferie, blir det ikke legevakt
tilstede på Støren fra kl 16.00 - 20.00 mellom
20/6 og 21/8-2016.
Nytt nummer til legevakten

Hilsen biblioteket

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer
du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan
vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal
også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din,
for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

FOLLSTAD JERNBANEBRU

STENGT

Jernbaneverket vil i vår, sommer og deler av
høsten gjennomføre et stort vedlikeholdsarbeid på Follstad jernbanebru og tilhørende
påhengsbru (kommunal vei). I denne perioden
vil Follstad bru være stengt for all ferdsel.
Det planlagte arbeidet vil pågå frem til
01.10.2016. Hvis fremdriften tilsier noe annet,
kan datoen bli justert noe.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta
kontakt med legevakten:
• Høy feber – særlig hos barn
• Moderate pustevansker
• Akutt sykdom eller alvorlig forverring
• Slapt og medtatt barn eller voksen
• Alvorlig psykisk sykdom
• Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• Kuttskader som må sys
• Mistanke om brudd

Når skal du ringe 113?
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt
helsehjelp skal du ringe 113. Har du ett av disse symptom
ene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
• Nye lammelser i ansikt eller arm
• Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig
tale
• Plutselig og uforklarlig ustøhet
• Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
• Brystsmerter i mer enn fem minutter
• Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn
vanlig
• Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
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Tur-app for Forollhogna

Det ble i fjor vår og sommer blitt gjort en
stor jobb med å innhente og publisere
informasjon om turer og naturopplevelser
i randsonen til Forollhogna nasjonalpark.
Nasjonalparken kan nås fra en rekke ulike
innfallsporter og steder.
For å gjøre både lokalbefolkning og
tilreisende oppmerksomme på tur
mulighetene som finnes, er det lagd en app
du kan laste ned på mobiltelefonen din.
Gå inn på Google play eller Appstore og
søk etter Forollhogna.

SÅ MANGE VIL DET BO
I MIDTRE GAULDAL
Trondheimsregionen vil ha 373 000 inn
byggere i 2050, ifølge en ny prognose.
Prognosen anslår at:
• Trondheim får ca 66 000 av 90 000 nye
innbyggere fram mot 2050. Det tilsvarer
73 prosent av v eksten.
• Skaun får den sterkeste veksten de første
ti årene.
(Kilde: Trondheimsregionen)

Forventet vekst for de andre kommunene:
Stjørdal og Skaun 33 prosent.
Midtre Gauldal 14 prosent.
Malvik 31 prosent.
Rissa 12 prosent.
Melhus og Klæbu 29 prosent.
Leksvik 10 prosent
Orkdal 24 prosent.

Pensjonister
i 2015

Hvert år mister kommunen stor fagkunnskap og erfaring i form av ansatte som trekker seg tilbake og går inn i pensjonistenes
rekker. Vi sier takk for flott innsats i mange
år, og lykke til med den nye tilværelsen!
PENSJONISTER I 2015: Fra venstre, Turid Heimsbakk, Oddbjørg Aas, Kari Helen Almås, Brith Gynnild, tidligere ordfører
Erling Lenvik, Kari Dagrunn Aarhaug, Frank Vongraven og
Ann Margrethe Olsen.

OPPSLAGSTAVLA

Trondheim, Stjørdal og Skaun vil vokse fort
est Beregningen tilsier at Trondheim får ster
kest prosentvis vekst fram til 2050 med 37
prosent.
I så fall har byen ca 250 000 innbyggere mot
dagens 186 000.

OPPSLAGSTAVLA
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FILMBUSSEN

KOMMER TIL STØREN
I SOMMER OGSÅ
Filmbussen – Trøndelags reisende film
produksjonstilbud for ungdom kommer
til Midtre Gauldal 1. og 2. august 2016.
Tilbudet foregår på GSK på Støren
fra kl 09 00- 16 00 begge dagene.
Påmelding til Servicekontoret tlf 72 40 30 00
eller til E post: postmottak@mgk.no
Husk å ta med alder, adresse, telefonnummer og
e-postadresse ved påmelding.
Det er en egenandel på kr. 200,- for deltakelse.

FRILUFTLIVETS UKE

3-11. SEPTEMBER 2016
Friluftlivets uke er et årlig arrangement i september
med organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter
over hele Norge. Målet med Friluftslivets uke er å gi flere
opplevelsen av hvordan det er å være ute, og det er en
målsetting Midtre Gauldal kommune støtter 100 prosent
opp om.

Ny #nattinaturen 3. september
Bli med på #nattinaturen 3. september – i Friluftslivets
uke! Hele 90.000 personer var med på #nattinaturen i
2015, og både store og små sov ute i hager, på fjell og i
skoger over hele landet!

Mangler du inspirasjon til tur?
Følg Filmbussen på Facebook –
Filmbussen i Trøndelag

På Servicetorget får du kjøpt kommunens egen turbok –
TURBOK FOR MIDTRE GAULDAL. Den inneholder turforslag
med kart og historiske anekdoter fra hele kommunen. Gjør
deg kjent i egen kommune!

- RULLATORER – KLAR, FERDIG, GÅ!
Tidligere i sommer ble det
avholdt rullatorrace ved
Midtre Gauldal sykehjem.
Fysioterapitjenesten i kommunen sto bak arrange
mentet. Spenningen var til
å ta og føle på i minuttene
før start. Deltagerne hadde
nok forskjellig motivasjon
for løpet: Noen la ivei for
å bryte målsnøret først,
andre var rene mosjonister.
Uansett, hensikten med
arrangementet ble nådd:
Fysisk aktivitet. Det er viktig
for folk i alle aldre, også for
våre eldste.
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GLEDE OG ALVOR
PÅ VOKSENOPPLÆRINGA
På voksenopplæringa går det motiverte elever som sikter mot en ny framtid i et fremmed land.
Det er stor aktivitet i lokalene til voksen
opplæringa på GSK. Elevene her er travelt
opptatte med å forberede seg til prøver
på forsommeren. For deres del betyr det
norskprøver, skriftlig og muntlig. De som
kom hit med opphold etter 1. september
2014 må også avlegge prøve i samfunns
fag. Rundt pultene er det både latter og
diskusjon.

Introduksjonsprogrammet
Når en flyktning blir bosatt i en kommune,
har han en rett og en plikt til å følge intro
duksjonsprogrammet. Det varer i inntil to
år. På den tiden skal de rustes til å klare
seg selv på alle mulige måter. Voksenopp
læringa tilbyr norsk- og samfunnsfags
opplæring som en del av introduksjons
programmet. Deltagerne i programmet
mottar en fast sum månedlig som skal

dekke alle utgifter. De har pliktig opp
møte. Har de fravær uten gyldig grunn,
blir de trukket i penger.

Arbeidspraksisplasser er viktig
Voksenopplæringa er stadig på utkikk
etter arbeidspraksisplasser. Det er en vik
tig del av programmet. Flyktninger som
kommer til landet har ofte yrkesbakgrunn
fra hjemlandet. På voksenopplæringa på
Støren går det en bilmekaniker, en rørleg
ger, helsefagarbeidere, en snekker, en fri
sør og en ernæringsfysiolog, for å nevne
noe. Alle må de starte på nytt i Norge.
Som nevnt er målsettingen med introduk
sjonsprogrammet at alle skal klare seg
selv etter endt program. Det vil i praksis
si at de kommer i arbeid eller går over i
ordinære utdanningsløp.

Motiverte elever
Kari Rakel Solberg og Mona Sørensen er
lærere ved voksenopplæringa.
- Vi synes vi har en fantastisk jobb. Det er
den beste lærerjobben i kommunen. Vi
har motiverte og engasjerte elever. De vil
virkelig noe og står på for å tilegne seg
kunnskap. Diskusjonene om hva vi skal
gjøre med de som ikke vil noe, kjenner vi
oss ikke igjen i. Elevene her liker ikke å ta i
mot penger – de gleder seg til å begynne
å jobbe og få lønn som vanlige lønnsmot
takere.
Voksenopplæringa har holdt hus i GSK
siden bygget ble åpnet.

MOTIVERTE ELEVER. Elevene ved
voksenopplæringa får de beste
skussmål fra lærerne sine. – De er
engasjerte og motiverte – de vil
virkelig noe!
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NYE INNBYGGERE PÅ STØREN
Hussam Arafa og Hafiz Hussein Awaigi har ikke bodd så lenge på Støren, men de har funnet seg til rette som
innbyggere og elever på voksenopplæringa.
Hussam (til venstre) kom til Støren 17. november i
2014. Han kom hit fra Syria sammen med kona si og
deres eldste barn. Den yngste ble født i Norge.
Han har et klart mål for framtida:
- Jeg vil begynne å jobbe som snekker. Det er yrket
mitt. I Syria hadde jeg eget verksted. Der laget jeg
kjøkken, vinduer og dører. Jeg reiste i fra det og vet
ikke hva som har skjedd med det nå.
Han trives på voksenopplæringa og på Støren.
- Her har vi det godt, og vi har veldig snille lærere. Men
jeg savner familien min i Syria.
Hafiz er fra Sudan. Han kom hit alene. Familien bor i
nabolandet Tchad.
- Jeg trives på voksenopplæringa. Jeg vil ta mer utdan
ning etter programmet, og skal gå grunnskole neste
år. Etter det, videregående med studiespesialisering.
Får jeg bra karakterer vil jeg bli advokat. Hvis det ikke
går, vil jeg bli bilmekaniker. Jeg prøver å lære meg
språket og integrere meg i samfunnet. Språk er den
første utfordringen, og jeg gjør det jeg kan for å lære
meg det.

Mohammed Haggar Badawi er flyktning. Han har satt ord på hva det
vil si å forlate alt og prøve i skape seg et nytt liv i et fremmed land.

“

Å BO I ET FREMMED LAND
Jeg tror at en av de vanskeligste tingene man kan oppleve i livet, er
å bo i et fremmed land. Det betyr at man rett og slett må begynne
på nytt med alt. Og jeg selv har gjort meg denne erfaringen. Det er
nødvendig å møte vanskeligheter når man bor i et fremmed land.
Det vil si at du bør starte et nytt liv.
En av de største utfordringene er det
å lære seg språket. Jeg tror at inte
grering kommer gjennom nettopp
språket. Derfor er det viktig at man må
begynne med å lære seg å kommuni
sere når man bor i et fremmed land.
Det finnes også mange flere ting som er
viktige, f.eks. kunnskap om skikker og
tradisjoner i landet.
Å bo i et fremmed land betyr at du må
få nye venner og skape deg et nytt liv.
Derfor er det vanskelig å være lykkelig
og holde seg i god form i et fremmed
land. Særlig når du ikke bor sammen
med familien, eller noen av familie
medlemmene.

Dessuten finnes det ikke så mange
alternativer. Da må du bare begynne
å bygge et nytt liv. Man må skifte det
gamle systemet som hvordan man kler
på seg, hva slags mat man spiste før,
og kanskje hva slags jobb man hadde
før.
I et fremmed land blir mange depri
mert, skuffet, føler seg triste noen
ganger og da på grunn av vanskelig
hetene og savn av familien, men
uansett hvis man er heldig og bor i et
hyggelig miljø skal det bli bedre og
bedre. Tror jeg …

BRUKERUNDERSØKELSE
Deltakere i introduksjons
programmet i Midtre Gauldal er
fornøyde med tilbudet de får!
Flyktninger som bosettes i Midtre Gauldal
har rett og plikt til å delta i introduksjons
programmet. Introduksjonsprogrammet
består av norskopplæring, samfunns
fag og aktiviteter rettet mot deltakelse
i arbeidslivet. Målet med introduksjons
programmet er å komme i arbeid eller
utdanning.
Nå har 21 av deltakerne i programmet
vært med på en brukerundersøkelse,
hvor de har fått mulighet til å uttale seg
om hva de synes om tilbudet de får. De
som hadde behov for det, fikk oversatt
spørsmålene til eget morsmål. Deltakerne
skulle svare på en skala fra 1 – 5, hvor 5
er et godt resultat. Spørsmålene handlet
blant annet om i hvilken grad de får være
med å påvirke innholdet i eget program,
hvor god informasjon de får og om de blir
behandlet med respekt. Når Midtre Gaul
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ENERGISK JUBEL. 7. trinnet ved Støren barneskole vant i kampen om å bli Årets klimaskole 2016. – Dette var en veldig gledelig overraskelse. Premien på 10 000,- vil bli brukt til å ruste opp naturfagrommet slik at elevene i enda større grad kan lære om naturen rundt oss og
hvordan dette knyttes opp mot energi og klima, sier lærer Brit Eva Eidsmo.

7. TRINNET VED STØREN BARNESKOLE ER

ÅRETS KLIMASKOLE 2016
I hard konkurranse med 60 andre skoler, gikk Støren barneskole av med seieren om å bli Årets klimaskole.
Topp skår for Støren barneskole
dal sammenligner resultatet med andre små kommuner viser
dette at vi ligger litt over snittet.
I skriftlige tilbakemeldinger var det flere som gav skryt til
lærerne, men ønsket seg en tredeling av norskopplæringen
slik at undervisningen blir bedre tilpasset språknivået hos
den enkelte. På grunn av økt bosetting av flyktninger har
dette nå blitt mulig. Noen skrev også at de ønsker seg flere
aktiviteter og integreringsmuligheter på fritiden.
Sitat fra brukerundersøkelsen:
«Jeg håper å få bli her i tiden fremover for å gjøre en innsats og bidra i Midtre Gauldal kommune. En liten plass,
men greie og snille mennesker som bor her!»
5
4,5
4
3,5
3

For å delta i konkurransen måtte elevene ved skolene løse alle
fire oppdragen i Energiutfordringen. De fikk poeng etter hvor
godt de klarte oppgavene. I tillegg ble de vurdert etter svar på
spørsmål om energi og klima.
-Elevene ved Støren barneskole utmerket seg både gjennom
å ha løst oppdragene på en god måte, og ikke minst gjennom
svarene som viser at undervisningen har vært preget av stort
engasjement og gode refleksjoner hos elevene, sier Anne Marie
Abelgaard som er barn- og ungeansvarlig i Enova.

Gode diskusjoner blant elevene
Lærer Brit Eva Eidsmo er godt fornøyd med Energiutfordringen
som pedagogisk verktøy.
– Energiutfordringen er en helhetlig digital pakke som er enkel
å bruke i klasserommet. Filmene engasjerer elevene og skaper
gode diskusjoner, sier Eidsmo.
– Verktøyets refleksjonsspørsmål skaper gode diskusjoner blant
elevene. For meg som lærer er det viktig at Energiutfordringen
dekker kompetansemålene i lærerplanen og derfor ikke kommer
i tillegg til ordinær undervisning, sier Eidsmo.
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Midtre Gauldal

Dimensjon 1:
Dimensjon 2:
Dimensjon 3:
Dimensjon 4:
Dimensjon 5:
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Snitt andre kommuner

Resultat for brukeren
Brukermedvirkning
Individuell plan
Respektfull behandling
Informasjon

Dimensjon 6:
Dimensjon 7:
Dimensjon 8:
Dimensjon 9:

Tilgjengelighet
Pålitelighet
Helhetsvurdering
Snitt totalt

Enova håper andre skoler lar seg inspirere av Støren.
– Siden vi lanserte Energiutfordringen i desember 2014, har
nesten 1000 lærere fra 600 skoler benyttet seg av verktøyet.
Det er vi fornøyde med, men vi håper enda flere griper sjansen.
Norge skal til lavutslippssamfunnet, og da er det viktig at vi tid
lig skaper den nødvendige bevisstheten hos de som skal være
med på denne reisen, sier Abelgaard i Enova.
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PILEGRIMS-

VANDRINGER 2016
Fredag 29. juli (Olsok) – kl. 16.30
Oppmøte ved Singsås kirke. Vi vandrer på vestsida av elva sørover – helt
til Gammelkirkegården og stavkirka (ca. 6 km). Olsokgudstjeneste kl. 20.
Kaffesalg. Husk gode tursko, klær for all slags vær, niste.

Lørdag 3. september – Guidet dagsvandring 
«Forollhogna rundt». Start kl 10.00 ved Hognarasten
P-plass i Synnerdalen, Budalen.

SINGSÅS STAVKIRKE (Foto: Kjerstin Kosberg)

Vandring til Forollsjøen, videre sørover langs vestsida av sjøen,
bestigning av Forollhogna fra sør, retur til utgangspunktet.
Vi vil bruke hele dagen. Husk gode tursko (fjellsko),
klær for all slags vær, nok mat og drikke.

ARRANGØR:
Kulturkontoret
Kontaktperson
May Britt Aas
(950 38 621)

BLI MED PÅ SOMMERLES 2016!
Midtre Gauldal folkebibliotek deltar i Sør-Trøndelag fylkesbiblioteks lesekampanje
og inviterer alle barneskoleelever i kommunen til lesing i sommerferien.
Hvem kan delta?
Alle grunnskoleelever fra 1. til 7. klasse kan være med hvis de bor i Midtre Gauldal kommune.

Ferietid er lesetid :-)
Vi starter litt før skoleferien. Kampanjen vår varer fra 10. juni til 15. august.
I skoleferien (fra 27. juni til 12. august), er biblioteket åpent bare hver torsdag kl. 14 – 19.

Hvordan du kan delta?
Lån bøker og/eller lydbøker på biblioteket på Støren.
Du kan høre bøker (noen leser høyt for deg / du låner lydbøker) eller lese bøkene selv.
På biblioteket får du et lesepass hvor de bøkene du har lest eller hørt blir notert og stemplet
etter hvert som du leverer dem tilbake på biblioteket på Støren.

Lesefest og premietrekning
Du må levere lesepasset på biblioteket innen 19. august og ha minst 5 boktitler og stempler i
passet ditt for å bli invitert på SOMMERLES-FESTEN og delta i trekningen av en lesepremie.
SOMMERLES-FESTEN blir arrangert på biblioteket TORSDAG 22. september kl. 18.00
med besøk av forfatter Elisabeth Helland Larsen, premietrekning og litt å spise.

Bli med da vel!! :-)

Velkommen til biblioteket, her kan du finne mye spennende å lese!
Hilsen
Janne, Kristian, Merete og Elisabeth

Sommer
åpent
bibliotek

I perioden
27.juni – 12.august
er biblioteket
åpent torsdager
kl. 14 – 19
Velkommen til
biblioteket!
Vanlige åpningstider igjen
fra og med
mandag 15. august
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BARNEHAGE

«Mer fisk» roper ungene i Støren barne
hage. De har laget skattekiste med laks og
grønnsaker og de har laget fiskepinner, de
har smakt og nå vil de ha mer.
Kokk og pedagog Rune Sandø var nylig i Støren Bar
nehage med konseptet «Fiskesprell». Fiskesprell er et
nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke
sjømatkonsumet blant barn og unge.

Felles bespisning. Da maten endelig var ferdig, ble det
klart for smaking: «Mer fisk!».
Med hendene i maten. Mats (f.v.), Sofia og Aurelia Zofia fikk
fingre med maten. Det er fiskpinner som skal tilbredes.

T PP PÅ TUR 2016
2015 var friluftslivets år. I den anledning ble Topp på tur lansert på
Støren. Formålet var å få folk ut på tur og samtidig gjøre dem litt
bedre kjent i nærmiljøet. Prosjektet forsetter også i år.
Det er satt ut seks poster, og ved hvert
turmål er det lagt ut ei klippetang som
skal brukes på klippekort og ei bok
hvor deltagernes navn skal skrives inn.
Underveis er det natursti for barna.
Svarene får de ved turmålene.
Det er premier til alle barn i alderen til
og med 12 år som fullfører minimum fire
poster. Alle som fullfører alle seks post
ene er med i trekningen om fine premier.
Klippekortene må leveres inn ved G-sport
Støren innen 15. oktober. Der får du også
kjøpt klippekort og kart med turmålene.

PRIS FOR KLIPPEKORT:
voksen 100,-/barn 50,Pengene går til premier.
ÅRETS TURER:
- Utsiktspunkt på Frøset
- Boneskleiva
- Varfjellet
- Granmoen
- Våttåsen
- Langvatnet
Se Topp på
på Facebook

tur Støren

Primus motorer. Hege Myre (f.v.) og Bente Enlid er ild
sjelene bak Topp på tur på Støren. De håper mange s nører
på seg skoene og tar en tur ut i terrenget i sommer.
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ÅRETS VAKRESTE KLASSEROM!
Vi på 4.trinn ved Støren Barneskole var maks
heldig med været en uke i mai da lærerne våre
arrangerte overnattingstur og fisketur. Dette
resulterte i 22 timer med friluftsliv.
Campingtur
Overnattingen foregikk i telt og lavvo i en hage på Støren. På
kvelden ble det lagt opp til ulike aktiviteter. Å grave etter mark
til fisketur senere i uka, var spennende og ganske ekkelt syntes
flere av oss. Høye hyl kunne høres i nabolaget. Vi var sikker på at
vi fant verdens lengste og tykkeste mark! Vi laget eplecrumble
til kveldsdessert og grillet vår egen kveldsmat. Ulike trær på ste
det fikk vi også artsbestemme. Dette var litt utfordrende, men vi
greide det ved å samarbeide.
Noen av oss valgte å tilbringe natten under åpen himmel. Et
lurt valg, da de nok fikk mest søvn. De første av oss, til lærernes
store forundring, våknet 04.30! De hadde riktignok tatt med i
beregningen at vi ikke kom til å være stille kl 22.00. Likevel, alle
stod opp med godt humør og var like fornøyd. Vi ble derimot
ekstra slitne til kvelds.
På morgenen var det fuglelytting etter frokost. Hagen er ellers
full av fuglelyder, men med 22 barn ble fuglesangen en mangel
vare denne morgenen.

Intervju om «gamle dager»
Etter campingturen skulle vi på besøk på helsesenteret. Vi ville
vite mer om gamle dager; hvordan de levde, arbeidsfordeling
mellom mor og far, og om det var forskjell på gutter og jenter i
hverdagen. Intervjuobjektene våre var fra 66 år til hele 99 år.
Vi ble mest overraska over at jentene måtte gå i skjørt hele tiden
før. Også når de gikk på ski! Vi er glad for at vi nå kan bestemme
hva vi vil ha på oss selv. Flere hadde mange flere søsken enn hva
som er vanligst i dag. Ei dame hadde hele 11 stykker. Det syntes
vi var ganske mange. Vi fant også ut at veldig mange bodde på
en gård og ikke i hus og leiligheter som nå. Før så kunne det også
hende at de gikk på skole på lørdager og noen søndager. Det er vi
glad for at vi ikke må! Det kom oss også for øret at det var vanlig at
læreren bodde i nabohuset til skolen og dro hjem for å spise lunch.
Vi syntes det var ganske rart at de spiste fisk når de skulle kose
seg. Vi vil mye heller ha taco.

Vi prøver fiskelykken
Siste dag i uka dro vi på fisketur til Langvatnet. Hjelpsomme
pappaer stilte opp som sjåfører og hjelpemannskap. Været var
upåklagelig, med sol fra skyfri himmel. Vi var veldig enig om at vi
skulle ha vært der helt til kvelds. Skoledagen ble altfor kort!
Vi dro ut i båt til en nedsatt ruse for å se etter fisk. Der var det
ganske mange, men likevel ikke så mange som lærerne hadde
håpet på. Mange av oss fikk prøvd å sløye fisk. Dette syntes flere
av oss var så ekkelt at vi nesten ikke greide å holde i fisken og
i alle fall ikke ta ut det som var inni! Vi ble fasinert over innhol
det i fiskens buk og greide å finne svømmeblære, hjerte (tror vi),
tarmer og annet gørr. Fiskelykke hadde dessverre ingen av oss!
Men dagen var veldig fin likevel. Mellom all fiskingen fikk vi prøvd
oss på orientering. Det er ikke så lett og vite hva som er hvilken
retning, men vi fant mange av postene.
Vi gikk slukøret tilbake til bilene fordi at dagen var ferdig, men
tilbake på skolen fikk vi is i premie for innsatsen og da kom
humøret tilbake for fullt.

Alle på 4.trinn ønsker alle en riktig
deilig sommer!
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LAVVO-PROSJEKTET
VED STØREN IDRETTSPARK
Midtre Gauldal Frivilligsentral er prosjektleder for en gruppe bestående av Støren barnehage,
Støren barneskole, Liøya barnehage, Støren ungdomsskole, Gauldal VGS, Støren sportsklubb
(avd. trim) og Midtre Gauldal kommune. Denne gruppen jobber for å oppgradere et område ved
Støren Idrettspark, hvor Støren barneskole i sin tid satte opp en lavvo. Området var brukt som
uteskole av Støren barneskole og Støren barnehage, men på grunn av manglende vedlikehold er
området forfalt.
Av Trude Heggdal, leder for Frivilligsentralen
Prosjektgruppa får nå bygget en ny lavvo
med plass for en hel skoleklasse, en gapa
huk med grillplass og benker, samt at
området skal tilrettelegges til en aktivi
tetspark for barn i alle aldre.
Dette er et prosjekt for, av og med lokale
aktører. Vi har derfor valgt å benytte
oss av Gauldal Videregående skole som
entreprenør. De har klasser som med kyn
dig veiledning av lærere kan gjøre alt fra
grunnarbeidet til oppsetting av byggene.
Selve lavvoen var ferdig ved skoleslutt,
mens ildsted, benker og bord vil bli anlagt
til høsten.
På dagtid kan området brukes til uteskole
av skolene og barnehagene på Støren.
På ettermiddag og kveld kan det brukes
av Støren sportsklubb, samt til uformell
og uorganisert aktivitet for allmennhe
ten. I tillegg vil det bli mulighet for å leie
anlegget. Siden området er sentrum

Samlingssted. Når lavvoen er klar,
kan skoler og barnehager igjen
ta i bruk området til uteskole og
aktiviteter med litt fart i.

snært, mener vi at dette kan bli en arena
som er tilrettelagt for at barn skal være i
aktivitet, og som er så sentralt at mange
kan dra hit på egen hånd. Erfaringer tilsier
også at området brukes til sosiale sam
menkomster for lag og organisasjoner og
skoleklasser.
Vi mener dette vil fremme friluftsliv og fri
luftsaktiviteter for alle innbyggere i kom
munen. Støren trenger et område som
kan være en møteplass både for privat
personer, f.eks barnefamilier og innvan
drergrupper, og offentlige enheter, f.eks
barnehagene, skolene og andre institu
sjoner. Vi ser for oss at dette området kan
brukes både som turmål, til samlinger,
avslutninger og sosialt samvær.
Et slikt prosjekt har selvsagt en pris.
Finansielt har prosjektgruppa derfor vært
avhengig av å ha gode støttespillere som
kan hjelpe oss til å nå målet. Og svært
mange har bidratt:

SPONSORER
Penge-sponsorer:
Liøya barnehage
Støren Barnehage				
Støren Ungdomsskole			
Gauldal vg skole				
Lions					
Støren sportsklubb avd trim		
GVS Ansattes vinlotteri			
Ansatte bidrag Børset og Bjerkset		
Gauldal Energi				
Lundamo bilservice			
Støren Barneskole				
Gauldal Rotaryklubb
Støren pensjonistforening		

Sponsorer av
varer/tjenester/utstyr:
Lillerønning Snekkerifabrikk			
Byggmakker Støren
Byggmix Støren
Støren Trelast (Kjellstad)
Schult betong
Støren Betong a/s
Winsnes Maskin
Aune Transport
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NAV-LEDEREN
TAKKER FOR SEG
Solveig Hofstad begynte i stillingen som leder da Nav Midtre Gauldal ble etablert, 1. oktober i
2006. I åra fram til i dag har Nav endret seg mye.
- Midtre Gauldal var jo pilotkontoret for
Nav i fylket, altså det første Nav-kontoret
i Sør-Trøndelag. Mye har endret seg siden
den gang. Nav – reformen har vært en
stor kompetanse og IKT-reform. Forvalt
ning på statlig side er blant annet faset ut
til spesialenheter i Nav. Dette blant annet
fordi Nav vil sikre god kvalitet og lik prak
sis for de vedtak som fattes. Vi har fått
mange nye dataløsninger, og har gode
selvbetjente løsninger der brukerne lett
kan følge med i sin egen sak.

Gode medarbeidere
Hun vedkjenner at det var en del
utfordringer å etablere en ny enhet av de
tre gamle tjenesteområdene forvaltet av
trygd, Aetat og kommune.
- Men det føler jeg vi har klart bra i felles
skap, sier hun og refererer til med
arbeiderne sine.
- Vi har en fin kultur her på kontoret, med
god humor og mye trivsel. De ansatte er
løsningsorienterte og kompetente til å
gjøre jobben de er satt til å gjøre – å få
flest mulige ut i arbeid og færre på trygd.
Jeg har inntrykk av at de trives og er opp

tatte av å gjøre en god jobb. De er en flott
gjeng. Medarbeiderne er den viktigste
ressursen en leder har for å oppnå best
mulig resultat.
Dette gjenspeiles i brukerundersøkelsene
Nav foretar jevnlig. De scorer bra.

Viktig samarbeid med
næringslivet
Brukerne av Nav er ikke bare
innbyggerne. Arbeidsgiverne er også en
brukergruppe. Hofstad understreker at
et godt samarbeid med arbeidsgiverne er
viktig for Nav.
- Arbeidsgiverne på sin side trenger
arbeidskraft. Da er det kjempeviktig at
Nav er på tilbudssiden og bistår dem i
dette arbeidet slik at de får dekket sitt
kompetansebehov. Jeg opplever at de
arbeidsgiverne også tar samfunnsansvar
og tar godt imot dem som trenger «litt
ekstra» for å komme seg inn i arbeids
livet samt at de bistår dem som trenger
bistand til å beholde jobben.

- Den beste jobben
Hofstad har hatt flere stillinger i sin
karriere. Nav-jobben utmerker seg likevel.
- Dette er den best jobben jeg har hatt.
I prosjektfasen var det både krevende
og spennende å bygge opp noe nytt. Og
det å kunne gjøre en forskjell for folk,
det har jeg opplevd som både givende
og inspirerende. Så jeg har trivdes veldig
godt, med kollegaene og i godt sam
arbeid med kommune og næringsliv.
Det er ei tid for alt. Nå ønsker jeg å gjøre
noe annet. Men det er aldri artig å miste
kolleger – det er den negative siden ved
å gå av.
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KONTROLLUTVALGET
BIDRAR TIL FORBEDRING I KOMMUNEN
Hva er et kontrollutvalg?
Kontrollutvalget er kommunestyrets
redskap for demokratisk innsyn og
kontroll med alle sider ved kommunens
virksomhet. Kontrollutvalgets mål
er derfor å påse at kommunen følger
regelverket, og at virksomheten er
målrettet, effektiv og etisk til beste for
kommunens innbyggere. Kontrollutvalget
skal også påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning og at
kommunestyrets vedtak f ølges opp.
Kontrollutvalgets møter er åpne.

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal:
• Påse at kommunens regnskaper
revideres på en betryggende måte, avgi
uttalelse om årsregnskapet og påse at
revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
• Bestille forvaltningsrevisjoner fra
revisor, der man gjennomgår et
virksomhetsområde i kommunen.
Noen eksempler:
-	 Midtre Gauldal sykehjem (ferdig rap
port leveres i februar 2017)
-	 Offentlige anskaffelser – følges regel
verket (2015)
-	 Eiendomsforvaltning og tildeling av
utleieboliger (2014)
-	 Tilpasset opplæring og tidlig innsats
(2013)
-	 Barnevernstjenesten (2012)
• Føre kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser i selskaper.
-	 Envina IKS (2016)
-	 Trønderenergi AS (2014)
• Avgir innstilling om valg av revisjons
ordning til kommunestyret og eventuelt
innstiller på valg av revisor.
• Utarbeide forslag til budsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i Midtre
Gauldal kommune.

Kontrollutvalget kan:
Foreta granskinger eller undersøkelser,
på eget initiativ eller etter vedtak i
kommunes tyret, for å ta tak i forhold
som kan oppfattes som uønskede eller
i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens
ressurser.

Medlemmene i Kontrollutvalget: Morten Sørløkken (fv), Per Bjarne Bonesvoll, Ann Karin
Haugen, Kirsten G. Frøseth og Helge A. Halvorsen

Hvem er medlem i kontroll
utvalget?
Kommunestyret står fritt til å utpeke
medlemmer til kontrollutvalget, utvalget
skal ha minst tre medlemmer, og minst en
av disse skal være medlem av kommune
styret. Medlemmer i kontrollutvalget kan
ikke være representert i andre politiske
utvalg. Ansatte i kommunen kan heller
ikke være medlemmer i kontrollutvalget.
I Midtre Gauldal kommune består
kontrollutvalget, i valgperioden 20152019, av følgende personer:
Ann Karin Haugen, leder
Helge Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll
Morten Sørløkken
Kirsten G. Frøseth

Kan kommunen selv forberede
sakene for kontrollutvalget?
Etter lovendring med ikrafttredelse
1. januar 2005 skal kontrollutvalget
ha u
 avhengig sekretariatsbistand
som verken er knyttet til kommunen
selv eller til kommunens revisor.
Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS (KonSek) ivaretar denne
funksjonen for Midtre Gauldal kommune.
Sekretariatet har ansvar for at de sakene
som behandles av kontrollutvalgene
er forsvarlig utredet og at vedtak blir
iverksatt.

Kontrollutvalgets møtepapirer
Innkallinger og protokoller fra kontroll
utvalgets møter vil du finne på følgende
nettadresse: www.konsek.no klikk på
Kontrollutvalgene og på kommunenavnet.

Kan jeg som innbygger
klage på kommunale vedtak til
kontrollutvalget?
Kontrollutvalget er ikke et klageor
gan, og har derfor ikke anledning til å
behandle klager på enkeltsaker. Kommu
nene har egne klageorgan som behand
ler slike saker, i mange kommuner er
det formannskapet. Mange klagesaker
videresendes også til Fylkesmannen for
endelig avg jørelse. Kontrollutvalget kan
likevel på eget initiativ eller på bakgrunn
av konkrete saker vurdere om kommu
nens egne retningslinjer og sentrale lover
og forskrifter følges av forvaltningen.
Midtre Gauldal kommunes klagenemd har
følgende medlemmer: Jarle Jøsok, Bente
Livden Næsgård og Fredrik Busklein

Hvordan kan man komme i
kontakt med kontrollutvalget?
Du kan ta skriftlig kontakt med kontroll
utvalgets leder eller med kontrollutvalg
ets sekretariat. Kontaktinformasjon til
sekretariatet er følgende:
KonSek Midt-Norge IKS,
Kongensgt. 9, 7013 Trondheim.
Eller på e-post eva.bekkavik@konsek.no

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

STORENKULTURHUS.no
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Vi har åpent hele sommeren!
ET LITE SKRITT. ET DIGERT KAOS.

PÅ KINO 15. JULI

SE DEN I 3D

Foxfilm.no

Kjæledyrenes hemmelige liv
Premiere: 24. juni

Independence Day:
 esurgence
R
Førpremiere: 24. juni

Istid: På kollisjonskurs
Førpremiere: 8. juli

The Legend of Tarzan
Førpremiere: 8. juli

Fra skaperne av
og forfatteren av
“Charlie og sjokoladefabrikken”
og “Matilda”

#Bourne
PÅ KINO SOMMER 2016
©2016 Storyteller Distribution Co., LLC

Ghostbusters
Premiere: 22. juli

Jason Bourne
Premiere: 29. juli

SVK- Store Vennlige Kjempe
Premiere: 5. august

Oppdrag Dory
Førpremiere: 19. august

Et utvalg fra høstprogrammet!
Et utvalg fra høstprogrammet!

Det skjer på
kulturhuset
27. august

Familiedag med matservering.

Snåsamannens sang:
Nordtrøndelag Teater/
Riksteateret 18. okt.

Odd Nordstoga
17. november

Sæle jolekveld
11. desember

