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God
sommer!
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Ordfører Sivert Moen
En sommer vi vil huske
Når det regner så lite at laksefisket må
stoppes i Gaulavassdraget er det utvilsomt
en tørrsommer. I skrivende stund har også
jordbruket merket det uvanlige været
gjennom reduserte avlinger og enkelte
steder også problemer med vanntilgang på
beitene. I andre deler av landet er det allerede full krise som følge
av mangel på nedbør. Vi får håpe på det beste, at det kommer
nok regn utover sommeren til å sikre noe av avlingene. Alle er vi
avhengig av det som vokser – det er slik maten vår blir til - før den
kommer i butikken.
For ferierende og andre som ikke er avhengig av gode avlinger
så er jo finværet en velsignelse. Sol og ordentlig sommer gir godt
humør, avslapping og fulle batterier som skal holde gjennom resten
av året fram til en ny sommer.
Først til framtida
Folketallet i kommunen har vært nedadgående det siste året. 1. juni
i 2018 er vi blitt 33 færre innbyggere i Midtre Gauldal i forhold til et
år tidligere. I januar var det tilsvarende tallet 86 færre innbyggere.
Har det sammenheng med at Norsk Kylling la ned kalkunslakteriet
i fjor vår? Mye kan tyde på det. Kalkunslakteriet utgjorde vel 50
arbeidsplasser. Om tre år reiser ytterligere arbeidsplasser til
Orkanger. Om arbeidstakerne velger å pendle til Orkanger betyr det
lite eller ingenting for bosetningen og inntektene til kommunen vår.
Vi får samtidig mye ny veg fram til Klett innen dette skjer. Jeg velger
å være optimist og tror at dette ordner seg godt for oss. Samtidig
vil jeg være åpen omkring at dette er en stor utfordring.
Vi skal være først til framtida og vi vil vokse i folketall som følge av
E6 og vår nye bydel Støren Sør. Vi satser på å utvikle Støren videre
med næring og bolig. Næring for det vil gi arbeidsplasser som gjør

Rådmann Knut Dukane
Hei !
I kommunens årsrapport trakk jeg fram
dugnadsånden som er sterk i kommunen
vår. Vi stiller opp med hjelp og støtte for
hverandre når det skjer tragiske hendelser.
Det er godt å være en del av et slikt
samfunn. I fremtiden kan det og bli ennå
viktigere med et samarbeid mellom kommunen og frivillige for
å kunne gi gode tjenestetilbud og vi må ta vare på verdiene som
gjør dette mulig.
Utbyggingen av ny E-6 skaper arbeidsplasser og liv og røre
i kommunen. Det er positivt og jeg registrerer og at mange
har gode og spenstige ideer for å utvikle lokalsamfunnet.
Eksempel kan være Støren idrettslag som ønsker å bygge en
stor innendørshall, og Sokna IL er godt i gang med å planlegge
en «7er-hall». I tillegg til en stor forbedring av idrettstilbudet
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at du kan bo der du bor i dag i Singsås, Budalen, Soknedal eller
på Støren uten at det blir for langt å reise på arbeid. Avstanden til
Trondheim fra Støren halveres i tid når ny E6 er ferdigbygd i 2027.
Firefelts motorveg med fartsgrense 110 gjør oss attraktive for
bedrifter i Trondheim. Det vil også gjøre oss attraktive som bosted.
Her vil alt gå i 110 og vi må svare ut på utfordringene.
Riktignok vil vi merke bompengekostnadene – men det kan vi
lære oss å leve med den tiden de er nødvendige. I denne tiden har
jeg tro for at vi får bedre, raskere og rimelige kollektivløsninger,
både med buss og jernbane. Samtidig vil vi handle mer lokalt
grunnet økte kostnader med å kjøre til Trondheim på handletur.
Dette vil bidra til å utvikle den lokale handelsnæringa med bedre
utvalg og flere forretninger.
Kreativ og Raus
Vi må ikke mangle tomtealternativ for ulike typer boliger. Det
må til enhver tid være minst 100 ledige tomter, slik at den som
vil bygge kan få bygge og bo her. Kommunen må legge til rette
for og gi innbyggere, og potensielle innbyggere, nødvendig
hjelp og veiledning når de ønsker å bygge bolig eller starte
næringsvirksomhet i vår kommune. Vi er tjenesteleverandører
og vi skal være «Kreativ og Raus». Slik står det i Kommuneplanens
Samfunnsdel.
Får vi næringsutvikling og boligutbygging vil det i seg selv skape
lokale arbeidsplasser. Det må bygges hus. Og hvem kan det bedre
enn bedrifter og håndverkere fra Midtre Gauldal? E6 utbygginga
vil også gi et stort bidrag til sysselsetting og aktivitet. Se bare på
det som Soknedaltunellen medfører av ringvirkninger. Det skal
jo bygges tuneller og veg i hele Gauldalen de neste 8-9 åra. Klart
det lønner seg å bo her, og om du ikke allerede gjør det så flytt til
Midtre Gauldal.
Og en ting til. Fortsett med 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.
kan dette og skape positive ringvirkninger for næringsliv og
bosetting.
Trøndelag har blitt ett fylke, og det har resultert i at vi sammen
med kommunene Røros, Holtålen, Melhus, Rennebu og Oppdal
har etablert et regionråd som kalles Trøndelag Sør. Hensikten
er å styrke samarbeidet, forsterke det vi er gode på, og ennå
bedre enn før legge til rette for næringsliv og økt bosetting.
Distriktskommuner må være aktive for å unngå «forgubbing»,
tap av arbeidsplasser, og at ungdom reiser ut.
Ordfører oppfordrer til toppturer i sommer. Turmulighetene
er formidable i kommunen, og ikke minst er kulturlandskapet
i seterdalene våre flott. Benytt og sjansen til å smake på
lokalprodusert mat og drikke, og ta en prat med fastboende om
historiske hendelser og kulturlivet i området. Dette vil kunne
danne grunnlaget for nye turer og opplevelser.
En riktig god og aktiv sommer
ønskes både fastboende og tilreisende!
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DET NYE STORKJØKKENET
TATT I BRUK
Tidligere i sommer kunne de ansatte
ved kjøkkenet i Midtre Gauldal kommune
endelig ta i bruk de nye lokalene.
Det ble en helt ny arbeidshverdag.
Byggingen av kjøkkenet tvang seg fram etter tilsyn. De
gamle lokalene var fra 1978 og etter datidens krav. 40
år etter var de så utdaterte at for å svare på alle spesifikasjonene som gjelder i dag, vedtok kommunestyret å
bygge helt nytt.

TRYKKOKERE.
Det nye kjøkkenet er
fullt oppsatt med topp
moderne utstyr. Sissel
Lillebordal har fått en
helt ny arbeidsdag.

Det nye kjøkkenet samler kjøkken- og personalressurser
fra flere virksomheter. I alt 7,6 årsverk har virket sitt der.
Nå tilberedes mat for Soknedal og Singsås tjenestesenter
på Støren, hjemmeboende, omsorgsenteret, Snurruhagen bofellesskap, sykehjemmet selvsagt og kantinene,
alle forsynes med ferdig mat fra det nye kjøkkenet.
Det er planlagt en åpen dag der alle interesserte kan få
komme og se på fasilitetene. Dato vil bli annonsert.

I forlengelsen av sykehjemmet. Det nye kjøkkenet er bygd i
sammenheng med sykehjemmet, på den gamle Statoil-tomta
kommunen sikret seg da driften ble lagt ned der.

OPPVASKTJENESTE.
Trine Aasenhus har ikke noe i mot å ta oppvasken.

GODE ARBEIDSFLATER
Leder Lise Robudal er
veldig fornøyd med
de nye lokalene, både
praktisk sett og i forhold
til arbeidsmiljøet. –
Ventilasjonsanlegget er
suverent, og så får vi sett
dagslyset når vi er på
jobb, sier hun og nikker
mot de store vinduene
som gir utsyn til en
blå himmel. Det gamle
kjøkkenet lå i nederste
etasje i sykehjemmet,
med få, små vindu
mot mælen nedenfor
alderspensjonatet.
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MIDTRE GAULDAL SYKEHJEM –

ET LIVSGLEDEHJEM
Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som jobber for at alle eldre skal
ha en god og meningsfull hverdag under mottoet «Vi skaper gode møteplasser
mellom barn, ungdom og eldre».

Frivillighet i omsorgen
Rekruttering til både frivillighet og
eldreomsorg er svært viktig for å
lykkes med morgendagens omsorg.
Barnehagebarn, skoleelever, studenter
og lokale ildsjeler kan gjøre en stor
innsats i eldreomsorgen over hele Norge.
Møtene mellom generasjoner fremmer
folkehelsen. Nærmiljøet må trekkes inn
som en naturlig del av eldreomsorgen
lokalt. Like viktig som rekruttering, er
hvordan de frivillige blir mottatt og
ivaretatt i kommunen.

Sertifisering
Livsglede for Eldre har utviklet,
eier og driver den nasjonale
sertifiseringsordningen Livsgledehjem,
som er et systemverktøy for ivaretakelse
av psykososiale behov for beboere

ved sykehjem og andre virksomheter
med heldøgns eldreomsorg. Flere og
flere norske kommuner velger stadig
bort tradisjonelle sykehjem til fordel
for boliger med heldøgns omsorg.
Sertifiseringsordningen Livsgledehjem
er en standard som eies og drives av
Livsglede for Eldre, og er et supplement
til den offentlige eldreomsorgen.

Livsgledehjem i praksis
En fungerende primærkontaktordning
er en forutsetning for å gå i gang
med Livsgledehjem. Metoden tar
utgangspunkt i at primærkontaktene
har ansvar for å samle inn en detaljert
livshistoriekartlegging av hver beboer.
På bakgrunn av livshistorie
kartleggingen skal alle primærkontakter
lage en individuell livsgledekalender

for alle sine beboere, med mål om
å skape et meningsfullt innhold i
beboerens hverdag. Deretter skal
aktivitetene i kalenderen gjennomføres,
dokumenteres og evalueres. Fordi
demens og annen sykdom kan endre
preferansene til mange eldre, er det
viktig at både kartlegging og kalender
oppdateres jevnlig (med utgangspunkt
i dokumentasjon av opplevd livsglede).
Denne prosessen kalles livsgledesirkelen,
og sammen med livsgledekriteriene
danner den grunnlaget for
livsgledearbeidet.

Dersom du ønsker å bidra i
eldreomsorgen i kommunen
vår og hjelpe til med å øke
livsgleden der, er du hjertelig
velkommen! Ta bare kontakt med
sykehjemmet!

 ERTIFISERT. De ansatte i pleie og omsorg har jobbet mye og systematisk for
S
å møte kravene for sertifisering som Livsgledehjem. Gleden var derfor stor da
prøven var bestått og Midtre Gauldal sykehjem kunne kalle seg Livsgledehjem.
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BOLIGFINANSIERINGSORDNINGER
Startlån

Boligtilskudd til etablering i bolig

Startlån skal bidra til at personer/husstander med langvarig
boligfinansieringsutfordringer kan skaffe seg en egnet nøktern bolig
og beholde den.

Tilskudd til etablering gis til husstander med varig lav inntekt og som
ikke er i stand til å betjene fullt lån ved boligetablering.
Ordningen er behovsprøvd og vil bare omfatte de mest vanskelig
stilte. Kommunen har begrensede midler.

Startlån tildeles etter behovsprøving.
Søknader behandles fortløpende.
Målgruppen er:
• Husstander som forventes å ha langvarig utfordring med å
finansiere selveid bolig.
• Søkere må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de
økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige
utgifter til livsopphold gir.
For å kunne få lån må det dokumenteres betjeningsevne over tid,
og at husstanden fortsatt har nok midler igjen til å dekke andre
nødvendige boutgifter og forbruksutgifter.

Boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig
Tilskudd kan tildeles etter behovsprøvning til utbedring/tilpasning av
bolig hvor noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne. Midler kan
benyttes til å legge boforholdene bedre til rette slik at en forhindrer
flytting til annen bolig/institusjon. Istandsetting av bofunksjonene i
«egen bolig» vektlegges ved tildeling av boligtilskudd. Tilskudd kan
benyttes både til enkle tiltak men også i større ombygninger.
Kommunen har begrensede midler.
Søknader behandles fortløpende.

Ønske om mer informasjon:
Se Husbanken på www.husbanken.no eller spør i kommunen v/
boligkontoret.
Adgang til å søke elektronisk – se hjemmesiden i Husbanken
www.husbanken.no.
Søknader behandles fortløpende.

Kontakt
Søknadskjema og spørsmål om tilskuddsordningene
kan fås ved henvendelse til Midtre Gauldal kommune
v/boligkontoret, tlf. 72 40 30 86.
Se også www.husbanken.no
Søknader sendes

Midtre Gauldal kommune
v/postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren

Foto: Husbanken/Richardfoto

Er det barn i husstanden eller særlig sosiale/helsemessige
utfordringer, skal det tas hensyn til dette.
Unge i etableringsfasen som mangler egenkapital, tilhører nå ikke
målgruppen. Disse må spare opp nødvendig egenkapital og låne i
private banker.

6 | NO 01 JULI 2018

MILJØTILSKUDD

TIL JORDBRUKET I TRØNDELAG 2018
Med bakgrunn i fylkessammenslåingen har Fylkesmannen laget nytt «regionalt miljøprogram» og nye
«regionale miljøtilskudd» for jordbruket i Trøndelag. Det meste av det som var i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag er videreført i det nye «Miljøprogrammet» og i «Miljøtilskuddene», men en del endringer er gjort.
melkeproduksjon og/eller foredling.
Små setrer med 2-5 kyr må ha både
melkeproduksjon og foredling for å være
berettiget tilskudd. Tilskuddet skiller
mellom setring minimum 4-5 uker, eller
setring minimum 6 uker.
• Tilskudd til slått eller beite av lokalt
verdifulle jordbrukslandskap. Omfatter
bl.a. skjøtsel av setervoller med
seterbebyggelse eller spor etter
seterbebyggelse. Miljøtilskudd kan
gis til innmarksbeite, fulldyrka eller
overflatedyrka areal. Det var tidligere
en arealbegrensning på maks 5 dekar
pr. setervoll. Denne er nå tatt bort, men
ordningen gjelder fremdeles kun selve
setervollen (ikke tilleggsareal).

«Miljøprogrammet» legger opp til at redusert
utslipp av klimagasser skal vektlegges
mer enn tidligere. Sterkere prioritering av
klimatiltak har gjort at tiltak mot forurensing
av vassdrag og for ivaretaking av biologisk
mangfold er prioritert litt ned.
I tillegg til endringene som følge av
fylkessammenslåingen, har også
jordbruksavtalen i år gjort at det blir noen
justeringer på de regionale miljøtilskuddene.
Følgende endringer er mest aktuelle i
Midtre Gauldal:
• Tilskudd til bratt areal gis nå kun til areal
som slåes. Dvs. bratt areal som kun blir
beita er ikke berettiget tilskudd. Det er
også en endring i grensen for når en kan
søke. Fra 2018 er det ikke noe krav til at
bratt areal er en bestemt prosent i forhold
til totalt areal, men tilskudd kan nå gis
dersom det er mer enn 20 dekar av det
full- eller overflatedyrka slåttearealet på
driftsenheten som er brattere enn 1:5.
Maks-taket på 100 dekar er også fjernet.
• Miljøtilskudd til spredning av
husdyrgjødsel i vår/vekstsesong og bruk
av tilførselsslange innføres for hele fylket.
Det er krav om at all husdyrgjødsel som
blir brukt på foretaket blir spredd om
våren eller i vekstsesongen, før 10. august.

Det kan gis et ekstra tilskudd dersom
husdyrgjødsla blir transportert gjennom
slange til spreder på dyrkajorda, i stedet
for tankvogn, og da må all spredning
av husdyrgjødsel på foretaket skje før
10. august. Det kan også gis tilskudd til
nedfelling/nedlegging av gjødsel i eng.
Tilskudd forutsetter spredning av all
husdyrgjødsel på foretaket før 10. august,
med denne metoden.
• Tilskudd til setring kan gis til foretak som
har hele eller deler av sin melkeproduksjon
på seter. Melka må leveres til meieri, eller
videreforedles på setra. Tilskudd gis for

Det kan ellers være noen endringer på
hvordan søknaden ser ut, men i hovedtrekk
skal det ikke være veldig store endringer.
Ta kontakt med kommunen dersom du har
spørsmål til søknaden.
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd
er 15. oktober. Vi oppfordrer til å
søke elektronisk, men dersom det er
ønskelig å søke på papir kan en få det på
landbrukskontoret, eller skrive det ut fra
Fylkesmannens hjemmeside.
Du kan lese mer om dette på kommunens
hjemmeside.

Mistenker du avlingssvikt på ditt bruk?
Ta kontakt med landbrukskontoret så snart du blir klar over at en klimabetinget
skade har skjedd.
Ta gjerne bilder og beskriv skaden som har oppstått, og hva som er årsaken.
For evt. å kunne søke om erstatning, er det viktig å ha god dokumentasjon på at det
er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.
Søknadsfristen for å søke erstatning er 31. oktober.
Send til:			
		
Midtre Gauldal kommune			
Rørosveien 11
7290 Støren

Mer informasjon
finner du her:
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OPPSLAGSTAVLA
JUBILEUMSMALERI
GITT TIL SYKEHJEMMET
Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om
vold i nære relasjoner og voldtekt.
Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største
samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Vold i nære
relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i Norge.
Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape
store ringvirkninger – både for den enkelte og for samfunnet som helhet.
I tillegg til de menneskelige lidelsene vold i nære relasjoner og voldtekt forårsaker, har volden også en høy
samfunnsøkonomisk kostnad. En samfunnsøkonomisk
analyse fra 2012 viser at vold i nære relasjoner koster
det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner
årlig. De største utgiftene knytter seg til sosiale ytelser
på grunn av redusert arbeidsevne både for den utsatte
og for den utsattes barn.
Regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner og voldtekt høyt, og det er tverrpolitisk enighet
om at dette området krever vår fulle oppmerksomhet
og innsats. For å lykkes i arbeidet med å forebygge
og bekjempe vold i nære relasjoner og voldtekt er vi
avhengige av at alle gode krefter bidrar.

I fjor feiret Støren kirke 200-års jubileum.
I den anledning fikk Støren menighetsråd
malt et bilde av kirka anno 2017.
Billedkunstner Anne Lise Langberg stod
for utførelsen.
Maleriet ble brukt til forskjellig under
jubileumsåret, men da feiringen var over
oppstod spørsmålet om hvor bildet burde henge.
Menighetsrådet ble enige om at Midtre Gauldal
sykehjem var den ideelle plassen for det.
Nytilsatt kommunalsjef for helse og oppvekst,
Svein Olav Johnsen, tok imot maleriet og sa det
var flott å få denne gaven. Overrekkelsen skjedde
i forbindelse med en andakt der mange av
sykehjemmets beboere deltok.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen
finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:
• få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og
nasjonalt
• få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres
situasjon
• bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet,
uansett grunn

Kultur, aktivitets- og prosjekttilskudd
Tilskuddsordninger Midtre Gauldal kommune:
Lag og organisasjoner og andre kan etter søknad og budsjett
få tilskudd til planlegging eller gjennomføring av enkeltstående kulturarrangement/kulturarbeid. Ingen søknadsfrist.
Enkel prosjektbeskrivelse og budsjett sendes:
Midtre Gauldal kommune,
kulturkontoret v/Arnfinn Solem, 7290 Støren.
E-post: aso@mgk.no

OVERREKKELSE. – Jeg er sikker på at dere har viktige minner
knyttet til kirka gjennom livet. Maleriet vil få en fin plass
på veggen her på sykehjemmet, sa Svein Olav Johnsen da
Heidi Bones (t.h.) fra Støren menighetsråd overrakte bildet.
Billedkunstner Anne Lise Langberg (t.v.) var også til stede.
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Nå kan du motta
DIGITAL POST
fra Midtre Gauldal
kommune

Midtre Gauldal kommune sender nå
innbyggerpost fortrinnsvis til din digitale
postkasse. En digital postkasse er en sikker
løsning for å motta og oppbevare viktig post
digitalt. Her vil du motta brev med vedtak,
oppfølging av saker og etter hvert post med
sensitivt innhold. Det offentlige kan ikke
bruke e-post til å sende slik informasjon.

OPPSLAGSTAVLA

Fordeler med digital postkasse
• Du får post fra det offentlige oversendt på en sikker
måte og samlet ett sted.
• Du får tilgang til posten din hvor og når du vil - på PC,
mobil og nettbrett.
• Du kan varsles på SMS og e-post når du får brev fra
Midtre Gauldal kommune og andre offentlige etater.
• Du får raskere svar og informasjon fra det offentlige.
• Du sparer miljøet og hjelper oss å redusere offentlige
kostnader.
Hvordan motta digital post?
Du kan velge enten e-Boks eller Digipost som din
digitale postkasse. Når du har valgt en digital postkasse
har du sagt ja til digital post. Etter dette vil du ikke
motta papirpost selv om den digitale posten ikke blir
lest. Dersom du ikke har valgt en postkasse vil posten
bli sendt til Altinn. Dersom den ikke er åpnet i Altinn
innen to døgn, sørger en sentral utskriftstjeneste for
forsendelse som papirpost.
Reservasjon mot digital post
Dersom du ikke ønsker digital post og heller vil
fortsette å motta brev i papirform, kan du reservere
deg i Kontakt- og reservasjons
registeret (eller ringe 800 30 300).
Det er mulig å omgjøre
reservasjonen hvis du senere
ombestemmer deg og ønsker digital
post likevel.

SLIK TAKLER DU EN

VILTPÅKJØRSEL

- Antall viltpåkjørsler har eksplodert i Midtre
Gauldal etter at Mattilsynet la ned forbud
mot fôring av hjortevilt på enkelte steder.
Det er avisa Gauldalsposten som skriver dette etter
at avisa tirsdag 6. februar var med mannskap fra
kommunens fallviltgruppe og lensmannskontor som
aksjonerte for å få ned påkjørslene. Samme dag viste
statistikken at 69 hjortevilt var drept på vei og jernbane
så langt denne vinteren i Midtre Gauldal.
Høst og vinter er tiden der sikten blir dårligere og ville
dyr trekker ut i bilveien, men påkjørsler skjer gjennom
hele året.

Pass på om kvelden

Det er størst risiko for å kjøre på dyr etter mørkets
frembrudd. Flest viltpåkjørsler skjer mellom klokka 19
og midnatt.
Å senke farten, kan ha litt å si, men av og til har man
ingen sjanse til å unngå påkjørsel. Dyrene kan komme
veldig fort. I mørket er det ekstra vanskelig. Det er ikke
sikkert at du ser elgen selv om den står i grøfta.
Pass på, men - hva gjør du om uhellet er ute?

Slik takler du en viltpåkjørsel

Dette er de viktigste stikkordene hvis du havner i en
viltrelatert trafikkulykke:
1. Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med
nødblink og varseltrekant.
2. Skaff oversikt over eventuelle skadede personer,
og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er
nødvendig.
3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
Kommunen kan også varsles.
4. Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore
skadede dyr senere.

Ring politiet

Noe av det første du må gjøre er å ringe politiet
på 02800. Da blir du satt videre til kommunens
ettersøkingsmannskap. Det skal du gjøre hvis dyret er
dødt eller skadet, men også dersom du er usikker på
om du traff noe.

Merk åstedet

Viltnemndene får ofte diffuse meldinger om hvor dyr
blir påkjørt. Dermed er det ofte vanskelig å finne de
påkjørte dyra. Det gjelder særlig når dyr har fått skader,
men stikker fra skadestedet og blir liggende et annet
sted og lide.
Har du ikke anledning til å vente på åstedet
til ettersøksmannskapet dukker opp, er
det viktig at du merker en busk på stedet
med en plastpose eller et gult bånd.
Et slikt gult bånd, med nødvendig informasjon
om hva du gjør ved en ulykke, får du i
Servicetorget på rådhuset.
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ÅPEN DAG FOR BESTEFORELDRE
OG ANDRE VOKSNE VENNER
Fredag 25. mai var det igjen tid for «vårens vakreste eventyr» på Støren barnehage.
Hver vår arrangerer vi åpen dag for besteforeldre og andre voksne venner.

Barna er med på forberedelsene i god tid
før denne dagen. De lager invitasjoner
som de tar med hjem til sine, de er med og
baker kaker og de har mange korøvelser
før programmet sitter som det skal.

Barnehagekoret har to opptredener
denne dagen, slik at flest mulig også får
med seg denne delen av programmet.
Barna er stolte over å få opptre for sine
gjester, og alle besteforeldre og andre
gjester er rørende imponert over å få se
sine «egne» små være stjerner for en
dag. Besteforeldregenerasjonen er et
publikum som er lett å glede og mange av
dem har ikke så mye erfaring med barnehagelivet fra de selv hadde små barn.

På dagen er det viktig at gjestene får
se hvordan barna har det i hverdagen
sin. Det er derfor vi gir alle mulighet til
å komme når de vil i løpet av dagen og
de får være her så lenge de vil. Barna tar
selv med seg gjestene sine for å vise fram
avdelinga si og uteområdet, hva de leker
med og kanskje også vennene sine.

Etter underholdninga tar barna med seg
gjestene sine og serverer kaker og kaffe.
Barna får gjennom en slik dag vise gjest
ene sine hvordan dagen deres er preget
av blant annet lek, som i følge Ramme
planen er en av barnehagens grunn
pilarer og Støren barnehages
satsningsområde.

Målet med dagen er at barna skal kunne
vise fram sin barnehage til besteforeldre
og andre voksne venner. De skal få vise
fram sin hverdag og det som betyr noe
for det enkelte barn i barnehagen sin.

I rammeplanen for barnehagen står
også at vi skal tilby barna opplevelser
og erfaringer med ulike former for kunst,
kultur og kreativitet og dette målet opplever vi at vi når gjennom et slikt arrange
ment. I tillegg sier Rammeplanen også
at barna skal oppleve progresjon. Barna
vil gjennom flere år på Støren barnehage
oppleve et slikt arrangement på ulike
måter, fra å være på småbarnsavdeling
og danse rundt foran koret til som skolestarter og kanskje få dramatiserings- eller
solosang-oppgaver i koret.
Vi takker alle gjester
som kom innom oss
denne dagen.
Hilsen alle oss på
Støren barnehage
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ÅPEN JOBBCAFÈ FOR UNGE ARBEIDSSØKERE I

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE!
-Målet er å bli inspirert til å stå i jobbsøkerprosessen samt få tips til hvordan man manøvrerer seg på
arbeidsmarkedet, forteller markedsrådgiver Hege Anita Scheie og Sissel Røvik Eggen ved Jobbhuset.
Markant økning av nyregistrerte
ungdommer
NAV Midtre Gauldal opplevde i januar
og februar en markant økning med
nyregistrerte arbeidssøkende ungdom.
Veilederne ved ungdomsteamet i NAV
Midtre Gauldal opplevde at de ikke fikk
like god tid til samtale og oppfølging til
alle ungdommer, og dermed ønsket de å
møte arbeidssøkerne på en annen måte.
-Vi vet det er tøft å gå ledig over lang
tid. Motivasjonen til å stå i jobbsøkerprosessen kan fort avta når man står
uten formell kompetanse eller relevant
arbeidserfaring for å komme seg inn på
arbeidsmarkedet. Ofte er det å være
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arbeidssøker en 100 % stilling, og med
negative eller ingen tilbakemeldinger
fra arbeidsgivere er det naturlig at
motivasjonen daler, sier veilederne
Sissel og Hege Anita.

Hva er Åpen jobbcafè?
Åpen Jobbcafè skal være en møteplass for arbeidssøkere under 30 år.
To veiledere fra NAV, en psykiatrisk sykepleier og en vernepleier fra helse- og
familie er tilgjengelig for spørsmål mellom
kl. 09.00 og 15.00 ved Prestegården,
Basmoen (bak Størenhallen).

Det er da anledning for å komme
innom for å jobbe med CV og søknad, få
informasjon om arbeidsmarked og jobb
muligheter samt avtale videre oppfølging.
-Jeg har fått ny giv til å søke på jobber
etter at jeg har deltatt ved Åpen Jobbcafè, forteller en ungdom. Samtidig
så treffer jeg ungdom som er i samme
situasjon og det hjelper å høre hvilke
erfaringer de har. Det er også veldig
sosialt da dagene kan bli lange når man
bare sitter hjemme!

12 | NO 01 JULI 2017

NED MED

SYKEFRAVÆRET

Sykefravær koster det offentlige dyrt. Bare i kommunene er det snakk om milliarder pr år! Dersom kommunene
klarer å redusere sykefraværet med ett prosentpoeng, vil besparelsen bli omkring 250 millioner kroner totalt.
Midtre Gauldal kommune jobber kontinuerlig med å øke
nærværet blant sine ansatte. Nylig gjennomførte admini
strasjonen NED-prosjektet, et samarbeid mellom NAV og
KS.Hovedhensikten med NED-satsingen er å gi ledere, tillitsvalgte og verneombud innsikt i nye måter å arbeide med dette
temaet på, og gi påfyll av ny kunnskap og nye verktøy om
forebyggende innsats som kan bidra til redusert sykefravær.

kjent og brukes av ledere og den enkelte medarbeider.
Mestringsorientert ledelse og forebyggende arbeid er sentrale
tema, med en intensivering av arbeidet på individnivå.
Dagen var å betrakte som en vanlig arbeidsdag for deltagerne,
og kostet kommunen bare de ordinære lønnsutgiftene. Kurset
og deltakelsen fra KS ble finansiert av KS.

Satsingen på NED er en videreføring av det systematiske
arbeidet med å øke nærværet og redusere sykefraværet i
kommunen som har pågått over flere år nå. De overordnede
systemer for sykefraværsoppfølging er på plass, og opp
merksomheten vår er nå rettet mot at de systemer kommunen
har og gjeldene rettigheter og plikter på området skal være

KURS. Kurset ble ledet av ressurser fra KS og NAV.
Hensikten var å styrke deltakerne i mestrings
orientert ledelse og forebyggende innsats og gi
inspirasjon ved å ta i bruk ny kunnskap og verktøy
som kan bidra til redusert sykefravær

GRUPPEARBEID. Tverrfaglige grupper ble stilt overfor
problemer de måtte løse med ved hjelp av nye verktøy.
Barnehagestyrer ved Singsås Heine Wilhelmsen (f.v.),
kommunalsjef oppvekst Toril Grøtte, barnehagestyrer
Inger Strøm og hovedtillitsvalgt Gunhild Kjeldstad.
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NY MILEPÆL

FOR VELFERDSTEKNOLOGI
I MIDTRE GAULDAL
Fra mai 2018 tok Midtre Gauldal kommune i bruk multidose
i hjemmetjenesten. Dette er en viktig milepæl i kommunens
velferdsteknologiprosjekt.
Multidose er maskinelt pakkede poser
med tabletter, som skal bidra til riktigere og
sikrere medisinering for de som synes det
er utfordrende å holde oversikten over sine
medikamenter. Posene er skreddersydd for
den enkelte, og kan inneholde både lege
midler, vitaminer og kosttilskudd. De er
merket med navn og fødselsdato, lege
middelets navn, samt dose og tidspunkt
når tablettene skal tas, og kan dermed
bidra til økt trygghet og mer selvstendighet
hos de som tar medisinene.

For kommunens sin del betyr multidose
bedre ressursutnyttelse i avdelingene som
bistår brukerne i legemiddelhåndteringen,
og ikke minst en kvalitetssikring av at
pasientene får riktig legemiddel.
I første omgang vil halvparten av brukerne
av hjemmetjenesten få tilbud om multidose, før tilbudet utvides i september. De
som bytter medisiner ofte vil ikke være
aktuelle brukere.

I dag bruker kommunenes hjemmetjenester
store ressurser på håndtering og bistand
knyttet til medisinering. Elektronisk
medisineringsstøtte har stort potensial
for å avlaste på dette området.
For brukerne vil nye teknologiske løsninger
kunne bety større egenmestring og trygghet, samt redusert risiko for feilmedisinering. For mange vil dette også bety at man
kan bo lenger i eget hjem.
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FLYFOTOBILDER
I MIDTRE GAULDAL

BÅDE DAGSAKTUELT OG AV HISTORISK VERDI
Midtre Gauldal kommune har gjennomført flere prosjekter for å bedre kvaliteten på kart og
geografisk informasjon i kommunen.
Det siste prosjektet som ble gjennomført
var med bakgrunn i en inngått Geovekstavtale i 2015. Denne avtalen utløste ny
kartlegging med flyfotografering av alle
områder med fast bosetting samt en del
større hytteområder i Midtre Gauldal i
2016. Prosjektet har gitt konstruksjon av
nye grunnkartdata. I tillegg kommer
leveranse av flybilder fra fotograferingen, eller ortofoto som det heter på
fagspråket.

EKSEMPEL FRA KOMMUNENS KARTLØSNING:
Ortofoto fra Engan på Støren. Bilde til venstre fra fotografering i 1956. Til høyre fra
siste kartlegging i 2016. Norsk Kylling’s anlegg omtrent midt i bildet. Kartløsningens
muligheter gjør at du enkelt kan slå av og på de ulike lagene med ortofoto og kan
også kombineres med andre kartdata. Ortofoto kan velges med ulik grad av
gjennomsiktighet om ønskelig.

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til
et referansesystem. På grunn av dette
kan ortofoto brukes som grunnlag for
kartvedlikehold, analyse, saksbehandling og som frittstående produkt alene
eller sammen med digitale kartdata.
Ortofoto kan også koples med terrengdata for 3D-visualisering, både som bilde
og film.
En av fordelene med teknologien ortofoto er at den har både samfunnsaktuell
og dagsaktuell stor verdi. På lang sikt
kommer den historiske verdien mer til
sin rett. Når et bilde en gang er blitt fotografert vil det foreligge for all ettertid og
være tilgjengelig for allmennheten.
Ved å gå inn på kommunens hjemmeside og velge snarveien «Kart på nett»
vil du finne samlet alle ortofoto som er
konstruert i kommunen. Fra de tidligste
bildene fotografert i 1952 (Samsjø-området) og fotograferingen for konstruksjon
av økonomisk kartverk 1961 – 63. Det er
gjort flere fotograferinger på 2000-tallet. Det siste prosjektet med bildene er
fra 2016.
Av Roger Monsen, ingeniør.

I kartløsningens tegn
forklaring til venstre
får du oversikt og tilgang til alle flyfoto eller
ortofoto som foreligger i
kommunen. Det enkelte
kartleggingsprosjekt
er benevnt med et
områdenavn og foto
graferingsår. Fotografer
inger eldre enn 50 år er
kategorisert som
«Historiske ortofoto»
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-VI ØNSKER Å VARSLE OM AT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE ØNSKER Å

Hva er nå det?
- Jo det er samskapende politikk!
Hva i all verden er det for noe?
- Samskapende politikk oppstår når
innbyggerne inviteres til å være med på
politisk verksted.
Politisk verksted?
Det må du forklare nærmere.
- Vi skal arrangere politisk verksted på
kulturhuset til høsten. Arrangementet er
fastsatt til den 20. september nå i høst.
Vi starter allerede kl. 16.30 med mingling
og mat. Der vil vi ha et Pop-up servicetorg
med saksbehandlere, du kan få snakke
med ordføreren og andre politikere. Vi
ønsker å lage flygeblad på involveringstiltak som alle kan delta på. Vi byr rett og
slett opp til et party - eller kanskje vi skal
si gjestebud hvor vi vil vise hva vi har
skapt og hva vi kan skape sammen.
Det skal også lage en liten video med
tilbakemeldinger fra innbyggere.

Video - hva skal dere spørre om da?
- Alt mulig og kanskje mest om framtida vår, hvordan den skal bli. Kjenner du
til den nye bydelen vår i Støren Sør for
eksempel, det kan vi jo spørre om.
Og det var alt?
- Nei da - kl. 18.00 skal ordføreren ønske
velkommen og introdusere formålet med
kvelden og om ”Først til Framtida”
prosjektet med næring og boligutvikling
som mål. Deretter vil kommuneeksperter
fra PWC innlede om status og framtidsbilde for kommunesektoren og MGK i
15-20 minutter tett fulgt på med en 10 15
minutter sofaprat med ungdom fra
kommunen. Så går vi rett inn i noe vi har
kalt for interaktiv innbyggerinvolvering
med dialog og samtaler rundt omkring
på bordene hvor det også skal sitte
kommunestyrerepresentanter
sammen med innbyggerne.

Intervju med
ordfører
Sivert Moen

Foto: Kristina Litvjak on Unsplash

STARTE MED SAMSKAPING

Det høres jo spennende ut. Kanskje dere
har enda mer å by på også?
- Det har vi, men det er fortsatt en
hemmelighet. Det kommer en virkelig
superkjendis som skal gi oss et ”Skråblikk
på dagen og MGK”, slik at ordføreren og
PWC blir helt målløse før de skal opp
summere og peke ut veien videre, ler han.
Takk for det - dette blir jo riktig
spennende!

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

STORENKULTURHUS.no
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KULTUR

KINOPREMIERER

SKYSCRAPER
13. JULI

HOTELL TRANSYLVANIA
13. JULI

D.D.E. OG PETTER WAVOLD
- SOMMERKONSERTEN PÅ
STØREN 17. AUGUST

FORDOMMER ØRJAN BURØE
6. OKTOBER

MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN! 20. JULI

MISSION: IMPOSSIBLE FALLOUT 3. AUGUST

PÅ TVERT TURNETEATERET
17. OKTOBER

DET BETALES BEST OF BEATLES
26. OKTOBER

KARSTEN OG PETRA PÅ
SKATTEJAKT 10. AUGUST

SKJELVET
31. AUGUST

BOBLER MED DORA OG
BJØRG THORHALLSDOTTIR
3. NOVEMBER

MORTEN ABEL
1. DESEMBER

Vi har
åpenthele
hele sommeren!
Vi har
åpent
sommeren!

