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STØTTER: Ola Wang var næringssjef i Midtre Gauldal i mange år. Han støtter næringslivet fullt ut, og mener lo-
kal forankring er essensielt for en næringslivskonsulent. Foto: John Lerli

Ola Wang er enig
Den tidligere nærings-
sjefen i Midtre Gauldal, 
er helt på linje med
næringslivet.

Elghund får leve etter lammebitt
Et lam som ble skambitt på 
Støren tirsdag kveld og måtte 
avlives. Hundeeieren og eieren 
har etterpå ordnet opp seg 
imellom.
Dette opplyser politiførste-

betjent Svein Erik Halvorsen 
ved Midtre Gauldal lens-
mannskontor til Trønder-

bladet.
– Eieren av lammet ville 

ikke anmelde saken og han 
ville heller ikke begjære hund-
en avlivet, opplyser Halvorsen.
Men politiet har opprettet 

sak mot hundeeieren, som vil 
bli bøtelagt for brudd på 
båndtvangen.

Steiner på E6
To store steiner ble liggende i 
nordgående påkjøringsrampe 
ved rundkjøringen på Klett i 
ti-tida torsdag.

– Trolig har en lastebil mis-
tet dem, sa trafikkoperatør 
Anita Berglund ved Vegtra-
fikksentralen. Steinene ble 
raskt fjernet.

– Helt klart. En lokal vil kjen-
ne til hva som er utfordring-
ene, og etter hvert kjenne de 
enkelte bedriftene. Da kan 
man best gjøre ting for å bidra 
hvis det er kriser og slike ting. 
Det er viktig å få en oversikt 
før det er for sent. Hva er de 
lokale ressursene, og hvilke 
kan man bruke, sier Wang.
Han var næringssjef i Midt-

re Gauldal i mange år, og er nå 
daglig leder for Midtre Gaul-
dal næringsforum. De dis-
ponerer blant annet RDA-mi-
dlene kommunen får, som 
kompensasjon for at det er 
slutt på differensiert arbeidsgi-
veravgift.
Han mener lokal kjennskap 

til næringslivet er essensielt. 
Og det er viktig å være tett 
knyttet mot rådmann og be-
slutningstakere.
Wang mener at Melhus og 

Midtre Gauldal er i to litt for-
skjellige posisjoner. Men had-
de han helst sett at de to kom-
munene og næringslivet i de to, 
hadde samarbeidet mer.
– Det hadde vært naturlig at 

de hadde jobbet sammen om 
dette. Men det er jo en viktig 
forskjell, og det er RDA-mi-
dlene som Midtre Gauldal har. 
Derfor er det viktig at det for-
valtes riktig, sier han.
Også han ser at det kanskje 

kan være en utfordring å finne 
riktig person.
– Det vil hele tida være en 

utfordring, og det er klart det 
kanskje ikke er bare enkelt. 
Men man må jo prøve.

Marthe Eid

Biler måtte vike for vogntog
– Vi fikk melding klokka 23.30 
om at et vogntog kjørte sør-
over, forbi Øya landbrukssko-
le på Kvål. Vogntoget skal ha 
kjørt på en sånn måte, at mø-
tende trafikk måtte vike for 
den, forteller operasjonsleder 
ved Sør-Trøndelag politidist-
rikt. Han forteller at politiet 

ikke klarte å få kontakt med 
vogntoget.
– Vi får mange slike mel-

dinger. Det er sånt som kan bli 
plukket ut hvis en patrulje er 
på stedet. Han sier også at de 
faktiske forhold ikke alltid er 
slik melder opplever det, sier 
operasjonslederen.

Næringslivet i Midtre Gauldal er tydelig:

Vil ha lokal næringskonsulent

TYDELIG: Arnt Egil Aune i Aune transport, og resten av næringslivet i 
Midtre Gauldal er klar: De ønsker en næringskonsulent plassert i kommu-
nen, tett på rådmannen. Samarbeid med en næringshage var ikke aktu-
elt.

Og vedkommende skal 
være erfaren, tett på 
næringslivet, lokal og 
ha stort kontaktnett.

– Jeg mener det er avgjørende 
at en næringskonsulent er lo-
kalt forankret. Hvis den bor en 
annen plass, har en ikke mulig-
het til å få de impulsene jeg 
mener er nødvendige for at det 
skal bli en suksess, sier Arnt 
Egil Aune som driver Aune 
Transport i Singsås.

Tett på
I motsetning til næringslivet i 
Melhus, som ikke føler beho-
vet for en lokal næringskonsu-
lent på rådhuset, er melding-
ene fra næringslivet i Midtre 
Gauldal tydelige:
De vil ha en næringskonsu-

lent, som sitter tett på ordfører 
og rådmann i kommunen. På 
kommunestyremøtet i juni, 
gikk de imot rådmannens for-
slag om å inngå samarbeid 
med Nasjonalparken nærings-
hage, som er eid av Oppdal og 
Rennebu kommuner. Beslut-
ningen landet på å ansette en 
lokal konsulent.
Rådmann Knut Dukane 

var uenig, og virket overrasket 
over næringslivets klare ønske.
– Hva trenger næringslivet? 

En person? De trenger ikke 
det, de trenger kompetanse, sa 
han tydelig fra talerstolen.
Arnt Egil Aune tror det er 

potensial for å lokke til seg 
flere store bedrifter til Midtre 
Gauldal, i tillegg til de fire 
store: Norsk Kylling, Lillerøn-

ning, Støren trelast og Støren 
treindustri.

Vil ha erfaring
– Disse skal vi være glade for. 
Jeg tror vi har potensiale til å 
dra hit flere tunge nyetable-
ringer, hvis vi har riktig ressurs 

som næringsrådgiver på plass.
Han mener det er et viktig 

kriterium at konsulenten skal 
bo i kommunen.
– Da er vi trygge på langsik-

tighet. De unge, spreke som 
kommer fra et annet sted, er 
ofte innom en kort stund for å 
pynte på cv’en, sier han.
Næringskonsulenten bør 

ikke være fersk og nyutdannet, 
ifølge Aune.
– I mitt hode bør det være et 

godt voksent menneske, som 
har lang fartstid, stort kon-
taktnett og erfaring med be-
driftsutvikling. Det er ikke noe 
du kan utdanne deg til, du må 
ha lang erfaring.
Han viser til den jobben 

som ble gjort da Block Wathne 
trakk seg ut av Støren. Støren 
treindustri tok over, og etter 
hvert kom også Norsk Kylling 
på plass. Ola Wang var næ-
ringssjef  i kommunen i den 
tida.
– Vi trenger en sånn som 

ham, som skjønner totaliteten. 
En sånn en, finnes nå også, det 
er jeg overbevist om, sier 
Aune.
Han håper kommunen skal 

klare å lokke til seg en med lo-
kal tilknytning, som har vært 
ute og høstet god erfaring i den 
store verden. Og som er klar til 
å komme hjem igjen.

Forskjeller
Aina Midthjell Reppe i Næ-
ringsforeningen i Trondheims-
regionen (NiT) Midtre Gaul-
dal, bekrefter at næringslivet 
er tydelige på at de ønsker en 
lokal næringskonsulent.
– Det er viktig for dem at 

det finnes en døråpner på råd-
huset, som har god oversikt, 
og som sitter tett på rådman-
nen.
Hun mener det er forskjeller 

på næringslivet i Melhus og 
Midtre Gauldal.
– Det er andre bransjer her. 

Du har trenæringen, Norsk 
Kylling og en del mer på entre-
prenørsiden her. Det er mange 
som går med planer, men det 
er vanskelig å komme til på 
rådhuset. Det savner de, sier 
Reppe.
Hun ser heller ikke bort fra 

at dette med lokal forankring 
føles viktigere i en befolk-
ningsmessig mindre kommu-
ne, enn i den tettere befolkede 
Melhus kommune.
– Noe av poenget er at 

denne personen skal ha kjenn-
skap til det som skjer rundt 
seg, og vite om de lokale for-
holdene. Og veien inn til råd-
mannen skal være kort.
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