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Velkommen til Gauldalskonferansen 2019

Midtre Gauldal Kommune har 6225 innbyggere

Kommunen dekker 1861 km2

Støren stasjon ligger på 66 moh

Forollhogna toppen rager opp til 1332 moh

3,3 innbygger/km2

299 daa /innbygger
547 meter til nabo



Noen ord om Midtre Gauldal kommune

«Beste bygda utafor byn’»
«Kreativ og raus»

«Først til framtida»



Ny politisk styringsstruktur 

• 25 i kommunestyret mot tidligere 33

• Formannskap med 7 medlemmer

• Utvalg med 5 medlemmer

• Redusert fra tre til to hovedutvalg

• Gjennomgående representasjon

• Ny kommunelov

• Nye reglement for styrende organer

• Nye delegasjoner fra kommunestyret

• Noe av veien må tegnes og bygges mens vi går



Midtre Gauldal inn i framtida

Store endringer på kort tid

Endret arbeidsmarked og næringsliv

Ny vei og jernbane skaper muligheter



Midtre Gauldal inn i framtida  

• Rasjonalisering og teknologisk utvikling 

endrer måten vi vil leve og arbeide

• En trussel for noen og nye jobber for andre, 

(eks netthandel)

• Befolkningssammensetningen endres

• Næring grunnlaget for bosetting

• Omstilling nødvendig 

• Trivsel er grunnlaget for å lykkes



Innbyggerinvolvering

• Folkemøter med ungdom, voksne og eldre 

(folk flest)

• Lytteposter ut i grendene og bli kjent med 

kommunen

• Dialog for å følge med om alle er med i båten

– Veger med framkommelighet hele året

– Mobildekning, Bredbånd, Digitalisering 

– Gode oppveksttilbud med barnehager og skoler

– God folkehelse forlenger det aktive livet

– Riktig eldreomsorg med begrensa ressurser



Framtida vår

• Ny infrastruktur skaper muligheter

• Nye tog 2021

• Timesavganger 2022

• Verkstedhall 4-6000m2

• Stasjonsbyen Støren gjenreises

• Ny E6 ferdig til 2027-28
Støren stasjon rundt 1880-1890.
Foto: Axel Theodor Lindahl



Den største samferdsels satsninga gjennom tidene i Gauldalen pågår nå



Fra Nye Veier sin markering av anleggsstart 
på strekningen Melhus – Kvål 24. oktober 2019



«Vi bygger for trafikanten. Det som ikke er viktig for 
trafikanten, det er ikke viktig for Nye Veier», sa Vatnan.



Ordfører i Rennebu Ola Øie er en habil gravemaskinfører  



Gjør vi noe sjøl?

• «Først til framtida»

– Gode tjenester til rett tid

– Helhetlig samfunn 

• Planarbeid med horisont

– Samfunnsdel og strategi

– Nytt næringsareal

– Ny kommunedelplan

– Ny kommuneplan arealdel

• Vi drifter 

– Barnehager, Skoler og Omsorg

– VVA

– Brann og redning

– Renovasjon

– Forvaltning

• Og vi bygger 



Tar dette 
oppdraget på alvor
Vi skal utvikle Støren og legge til 
rette for næringsutvikling og 
befolkningsvekst.

Aina Midthjell Reppe  
Daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF
Foto privat





Takk for oppmerksomheten


