
«Først til framtiden –

sammen, hvordan?»

Rådmann Alf-Petter Tenfjord 

Gauldalskonferansen - «sammen» 

30.10.2019





• «Å være den beste utgaven av seg selv»

• «Godt gjort er bedre enn godt sagt»

• «Det skal gjøres»

• «Vi er ikke redd for å tape, men for ikke å ha utvikling»

Kilde Rbnett.no



Trondheimsregionen

Trøndelag sør









• Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, 

næringsliv, frivillig sektor og andre. 

• Attraktivitetsforbedring krever stor innsats og tar 

lang tid. 

• Godt samspill mellom kommunen og de andre 

viktige samfunnsaktørene krever høy tillit. 

• Kommunen må ha evne til å reagere raskt og 

utnytte positive muligheter i næringslivet (ha 

beredskap for flaks), 

• Som hovedstrategi arbeide langsiktig for å 

stimulere til vekst i det næringslivet de har i dag. 

• Kommunene må sikre seg at mangelfulle 

arealplaner og byggesaksbehandling ikke stopper 

investeringer i næringsliv eller boligbygging. Dette 

inngår også i å ha beredskap for flaks. Det må 

bygges nye boliger og næringsbygg i kommunen 

for at ikke bygningsmassen gradvis forringes. 





Kommunen har: 

• Direkte virkemidler, bl.a. plan og byggesak

• Koordinator og en som kan mobilisere andre 
samfunnsaktører

• Egen investerings- og tjenesteutvikling

➢ Langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster 

➢ Utbygging av infrastruktur 

➢ Steds- og sentrumsutvikling 

➢ Attraktivitet

➢ Næringsutvikling 

➢ Ivaretakelse av miljø, klima og folkehelse

➢ Bærekraftig økonomi med handlingsrom



Penger

Tid

2020-2023

2023-2026

• Norsk kylling flytter

• Forberede 

demografiendring 

2023→

• Omstilling i  

landbruket

• Sterk satsing på 

Støren Sør

• Vedlikehold

• Strammere 

rammebetingelser

Vi må bygge opp 

handlingsrom gjennom 

mer effektiv drift og 

oppgaveløsning

• Ny E6 på veg 

• Mulig endring for 

skole og barnehage

• Økt frekvens 

jernbane, samt 

jernbaneverksted

• Utbygging Støren sør,

• Demografiendringer 

slår inn

• Muligheter for  

befolkningsvekst 

«Først til framtida» – krever omstilling

Vi har 2-3 år på oss for 
å omstillle oss slik at 
«først til framtida» kan 
bli en realitet.



Kommunene er i endring
Kommunen møter 
innbyggerne som 

ressurssterke, aktive
samfunnsborgere

Politikernes oppgave er prege dagsordenene og 
stimulere aktiviteten i 
lokalsamfunnet

Politikerne har kontakt 
med

mange flere innbyggere 
gjennom møteplasser, 
aktiviteter og hendelser 
og ved at aktive borgere 
involverer kommunen

Sukesskriteriet for den 
gode kommunen er

et attraktivt og innovativt 
lokalsamfunn hvor alles 
ressurser er i spill

Den gode medarbeider er 
faglig dyktig og er 

opptatt av å finne 
ressurser hos alle, bringe 
mennesker sammen i 
fellesskap, fasilitere og 
støtte

Den gode leder er god til ledelse



Dialog og samspill med innbyggere og lokalt 

arbeidsliv både ønskelig og helt nødvendig om 

kommunen skal lykkes med sitt oppdrag!

- Som tjenesteleverandør; innbyggerdialog 

om omfang og kvalitet på tjenestene, 

avklare forventninger

- Som forvaltningsorgan; sikre rettigheter og 

følge opp statlige bestemmelser; behov for å 

informere og være i dialog med innbyggerne 

generelt og enkeltgrupper i kommunen

- Som tilrettelegger for samfunns-

/lokalmiljøutvikling;  generell innbyggerdialog 

nødvendig  – hvilket lokalsamfunn ønsker 

innbyggerne? Og næringslivet – hvilke 

behov har bedriftene? Hva ønsker 

lag/foreninger?

➢ Innbygger-/brukerinvolvering er en del av 

vårt helhetlige styringssystem og 

utviklings/forbedringsarbeid



Orklandstemmen 2019 - formål

• Digital undersøkelser– 5000 svar
• Finne ut hva innbyggere er opptatt av 

i byggingen av ny kommune
• Finne ut hvordan de vurderer 

kommunens tjenestetilbud og 
attributter/ styrker og svakheter i dag

• Åpne for direkte tilbakemeldinger fra 
innbyggerne gjennom undersøkelsen

• Et godt grunnlag for arbeidet med 
samfunnsdel, andre planer og 
innretning av tjenester

• En undersøkelse som kan brukes 
sammen med former for medvirkning 
og analyser.

• Forskningsprosjekt: koble 
«folkestemme», «fagstemme» og 
«folkevalgtstemme»



UTFORDRINGER:

Demografiske endringer – flere eldre, og flere som 
flytter

Digitalisering i høyt tempo

Klima og FNs bærekraftsmål sterkere på dagsorden

Bevegelser i kommune- og regionkartet

Utenforskap, mangfold og ulikhet

Rekruttere arbeidskraft og kompetansebehov

Trangere økonomiske rammer

Skape arbeidsplasser/vekst

Levende lokaldemokrati

➢ Vi må utvikle den kompetansen vi har og være attraktive for nye arbeidssøkere

➢ Vi må tenke kunnskap, utvikling og kommunikasjon

➢ Vi trenger en organisasjon som kan se nye løsninger, jobber på tvers og som tør å 

prøve nye ting



• Målet er en kultur der:

• alle de gode ideene kommer opp

• det er lav terskel for å teste nye ideer

• man evaluerer og lærer underveis

• vi ikke jobber i «silo», men på tvers av fag og 

sektorer



Demografi-utfordringer

• Gruppen 67 år og eldre utgjør i dag 1120 

personer.

• Tilsvarende tall for 2039 er 1571 personer.

• Vekst på 451 personer.

• Vekst på 40,3 % over 67 år i perioden.

• Stor vekst i antall eldre over 80 år.

• Ressursmessige utfordringer neste 20 år. 



Frivillig innsats i system
• Frivillighetskoordinator og frivilligkontakter.

• Systematisk samarbeid mellom helse- og 

omsorgstjenesten og frivillige.

• Skape møteplasser.

• Sambruk og samlokalisering.

• Forum for frivilligkontakter. 

• Introduksjonskurs og kompetanseheving for 

frivillige.



Digitalisering i Midtre Gauldalskolen

• Skolene i Midtre Gauldal satser sterk på digitale 

læringsressurser. 

• Alle elever får sitt eget læringsbrett eller lærings-PC 

med utvalgte læringsapper.

• Alle som arbeider i skolen får kompetanseheving i 

pedagogisk bruk av digitale ressurser i opplæringen.

• Målet for den digitale satsningen er økt kreativitet, 

engasjement, læringsglede, læringsutbytte, 

samarbeid samt å øke elevenes digitale 

kompetanse.





• God kommunikasjon bygger 

tillit og engasjement i 

befolkningen. 

• Vi engasjerer innbyggerne i 

utviklingen av kommunen og 

regionen vår

• Få fram det som skjer og de 

små og store historiene

• Framsnakker vi hverandre nok?

Kommunikasjon



Noen hovedpoenger

• «De som har samme drakta må skyte mot samme målet»

• Balansert utvikling – Støren og bygdene

• Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, næringsliv, 

frivillig sektor og andre. 

• Åpenhet og tillit

• Kommunene er i endring

• Innbyggerinvolvering blir sentralt framover. Åpenhet for innspill 

fra innbyggere og næringsliv gir ekte innsikt i reelle behov

• Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet 

konkurransefortrinn.

• VI-følelse



Og så du – neste år blir kanskje Gauldalskonferansen en del av ei 

hel «Gauldalsuke»?


