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– Melhus får flere bedrifter,
men ikke flere arbeidsplasser,
sa Hans Petter Øien Kvam, led-
er for Næringsforeningen for
Trondheimsregionen avdeling
Melhus til kommunestyret.

Utennæringssjef
Kommunestyret behandlet
Strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen, og ved-
tok å etablere et næringsråd.
Ordfører Gunnar Krogstad op-
plyser at kommunestyret ikke
har bestemt hvordan nærings-
rådet skal utformet, og at råd-
mannen skal legge fram et for-
slag. Stillinga som næringssjef
er lagt ned, og en femtedel av
stillinga er omgjort til nærings-
rådgiver. Resten benyttes for ti-
da til å utarbeide en folkehelse-
plan, opplyste rådmann Ka-
trine Lereggen imøtet.
ØienKvampektepåat enhøy

andel av arbeidsplassene i Mel-
hus er offentlige og at det er det
offentlige som sørger for at det
blir flere arbeidsplasser i Mel-
hus. Melhus hadde for øvrig
flere arbeidsplasser i 2014 enn i
2015.
– Vi må ta et felles ansvar.

Orkdal får det jo til. Det kan ha
noemedkulturen iMelhus – du
må ikke være kreativ fordi du
kan dra til byen å jobbe der, sa
ØienKvam.
SelvomOrkdal har færre inn-

byggere enn Melhus, har Ork-
dal over 1000 flere arbeid-
splasser.
Kommunestyret var invitert

til en orientering om næring-
slivet i kommunen, og Øien
Kvam startet med en quiz for å
høre hvor mye politikerne kan
om egen kommune. Det viste
seg at politikerne ikke var helt
stø på fordelinga av private ar-

beidsplasser kontra offentlige i
egen kommune og i nabokom-
muner.
Melhus har et innbyggertall

på drøyt 16.000. I kommunen
er det 4801 arbeidsplasser hvo-
rav 2227 er offentlige arbeid-
splasser. Til sammenligning
har Midtre Gauldal som har
6301 innbyggere, 3722 arbeid-
splasser hvorav 1173 er offen-
tlige.
I Melhus er hver fjerde bed-

rift innen jordbruk og skog-
bruk, og disse sysselsetter hver
12. yrkestaker. Melhus er fyl-
kets største landbrukskom-
mune. En fjerdedel av alle ar-
beidsplasser i Melhus er innen
varehandel.

Å få flere
Øien Kvam viste til at arbeid-
sledigheten i Melhus er
økende, og han reiste spørsmå-
let om hva melhuspolitikerne
gjør for å skaffe arbeidsplasser
lokalt.
– Vi har mye båndlagt areal.

Den størsteutfordringa erman-
gel på areal, sa varaordfører
Stine Estenstad (H).
Jan Arne Bremnes (KrF) ut-

talte at det sannsynligvis er slik
at færre pendler fra Orkdal, og
at innbyggerne der må skaffe
egne arbeidsplasser.
– Jeg tror vi kan bli en bedre

ja-kommune. Vi har en organi-
sasjon som har ligget nede, og
har hvilt oss på næringsfore-
ninga, saGuroAngell Gimse.

Over grensa
Ordfører Krogstad mente at
politikerne må jobbe for å få et
bedre arbeidsliv og flere ar-
beidsplasser i kommunen, og
han foreslo at kommunen sats-
er på å få bedrifter som er lite
arealkrevende til å flytte til
kommunen. I tillegg reiste han
spørsmålet om kommunegren-
sa er så viktig, og foreslo atMel-
hus snakker over kommune-
grensa til Midtre Gauldal om
utnyttelse av tømmer.
– Melhus er den kommunen i

Sør-Trøndelag som har avvir-
ketmest tre, fortalte Krogstad.
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Ikke flere arbeids-
plasser av flere
bedrifter

Melhus har stor jobb-
pendling fordi det kan
være vanskelig å finne
jobb lokalt, og skal
etablere næringsråd.

TALL:NæringsforeningslederHansPetterØienKvamviste
fram tall for sysselsetting iMelhusognabokommuner.

Melhus videregående skole til
Støren for å inspirere ungdom til
å velge restaurant- og matfag.
Onsdag var det full aktivitet på
kjøkkenet på Gauldal skolesen-
ter som huser videregående
skole og ungdomsskole.

Reinogmulter
KontaktlærerHarryErvik fortell-
er at temaet for årets meny var
Tråante 2017, som er 100-årsfeir-
inga av samenes første land-
smøte.
– Vi laget wraps av kjøtt fra re-
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For sjette år på rad bleMatmanif-
estdagen markert, og tradisjo-
nen tro dro lærere og elever fra

insdyr, og fylte med løk, urter,
sopp og rømmesaus.

Til dessert var det trøffel med
multebær og sjokoladekonfekt
fylt med tyttebærcoulies, sier
Ervik.

Rundt 80 porsjoner skulle lag-
es, ogetterpåvardet servering til
ungdomsskoleelever på Støren.

Inne på kjøkkenet er det lær-
ere og elever fra Melhus videre-
gående skole og en konditor og
en lærling fra Cafe Ni Muser i
Trondheim.

Menyen var komponert av de

Matmanifestdagen

Samiskmat
påmenyen

Unge inviteres inn på
kjøkkenet, i håp omat
de velger å gå kjøkken-
veien når de tar
utdannelse.


