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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 26 Gjester: 8 

VINLOTTERI OG KAFFE:  

FØDSELSDAGER: Tordis Mckay 17.03, 74 år  

 

Thorbjørn ønsker velkommen til et alle møtte. Det er et kjempeoppmøte, hele 34 stykker møtte opp 

for å høre den nye Rådmann/kvinne Anne Kathrine Slungård. 

Først ut er Carl Petter med en 3 minutter. Vi mangler 15 par ski etter Selbuturen. Han oppfordrer oss 

til å bidra med ski slik at frivilligsentralen har et helt klassesett å låne ut. Carl Petter organiserer det. 

Kontakt Carl Petter på 905 50 654 eller carlpetter.sakshaug@gmail.com 

Anne Kathrine Slungård har bred bakgrunn. Hun er født i Meråker, er en norsk offentlig 

tjenestekvinne, næringslivsleder og tidligere politiker (H). Hun gjorde en rask politisk karrière, og ble 

omtalt som et fremtidig lederemne i Høyre. Slungård var Trondheims yngste ordfører noensinne 

1998–2003. Hun avslo alle tilbud om statsrådsposter og stortingskandidatur, og gikk i 2003 ut av 

politikken og over til næringslivet. Fra 2017 er hun rådmann i Stjørdal kommune 

Hun syns det er trivelig å være i gang på Stjørdal. Den rette jobben dukket opp. Rådmann er en av de 

ting som har stått høyt på hennes ønskeliste. Hun kommer opprinnelig fra Meråker, men har slekt fra 

både Øfsti og Sorta. Hun er takknemlig for sin mangfoldige bakgrunn innen politikk og næringsliv. Har 

vært lokalpolitiker, jobbet i Sintef med kommunikasjon, i Entra med arealbruk og Ungt 

Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap er noe hun brenner for og som hun fortsatt holder tak i.  

Det har vært en god mottakelse på Stjørdal, mottatt med raushet og nysgjerrighet. Det er jo 

spennende for mange med et skifte etter 20 år med samme Rådmann. Det er utrolig mange flinke 

folk som gjør en god jobb i Stjørdal Kommune. Det er en organisasjon som er frempå og ser 

muligheter og som har en nøkternhetskultur. Folk oppleves som rause og åpne. I det hele tatt 

berømmer hun hele kommuneadministrasjonen med sine ansatte for sin kompetanse og 

engasjement. 

Selv om organisasjonen jobber godt så er det muligheter for forbedring. Hun ser potensiale i et bedre 

samarbeid mellom de forskjellige etatene. 

Det jobbes med et overordnet styringsdokument, kommuneplan samfunnsdel, som skal gi felles 

retning. Det er en anledning til å ta med sivilsamfunnet på råd. Snakke med ungdom å høre hva som 

skal til for å gjøre kommunen attraktiv å flytte tilbake til som voksen. 

mailto:carlpetter.sakshaug@gmail.com?src=inbox
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https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Trondheim
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Stjørdal kommune er til for innbyggerne, skal ha en kultur som servicekommunen. Kommunen må 

være attraktiv for næringslivet, spør næringslivet hva de ønsker, hvilke behov de har. 

Det må stilles krav og forventninger i tillegg til service. 

Anne Kathrine sier hjertet hennes banker for offentlig sektor, og det er godt å være tilbake på 

Stjørdal.  

Det handler om å skape forutsigbarhet. Det begynner og slutter med oppvekstsektoren. Når det er 

gode tilbud i barnehager og skoler er det attraktivt å flytte til kommunen, det gir økonomi til å få til 

en god eldreomsorg. Det er en positiv spiral som fører til vekst i kommunen. I et mindre samfunn 

som Stjørdal ser folk hverandre, bryr seg og tar tak. Kommunen er navet i dette. Viktig å ta med seg 

at besteforeldre sjelden bor mer enn sju mil fra sine barnebarn 

Kommunen er en stor arbeidsgiver med 1900 ansatte og forvalter et budsjett på 1,3 mrd. Den er en 

dyktig og profesjonell innkjøper. Å være en profesjonell innkjøper gir store muligheter. 

Kommunen har en god innkjøpsavdeling og en topp IT-avdeling. Stjørdal er i front på 

velferdsteknologi. Ønsker også å legge til rette for teknologi på etatene oppvekst og teknisk. Ta i bruk 

ny teknologi. Hun vil legge til rette for god HR-politikk. Ivareta gullet, de ansatte. 

Økonomien kommer med stor sannsynlighet ikke til å bli bedre med årene. Det krever en beinhard 

kostnadsstyring. Kommunen fikk 7 mill i ekstra finansinntekter siste år, takket være godt arbeid og 

innsikt. Årsoppgjøret til etatene gikk i «0». Disposisjonsfondet er for lavt, selv om det aldri har vært 

høyere, gir det for lite armslag. 

Kommunen fikk en sprekk på 10 mill på økonomisk sosialhjelp. Det er stigmatiserende å motta 

sosialhjelp. Det blir brukt mot folk at de mottar stønad. Det er viktig å fange opp barna, for det er 

ofte de som blir rammet når det er fattigdom. 

Det åpnes for å stille Anne Kathrine spørsmål, og det er en engasjert forsamling som er frempå med 

sine syn og innspill. Hun får skryt og anerkjennelse for sine planer og arbeid som Rådmann, og en stor 

takk for et engasjert og drivende foredrag. 


