
NÆRINGSKRAFT OG BOLYST

Felles oppstartsmøte
Bojersalen onsdag 10. mars 2021



Hva skjer i dag?

- Bakgrunn for hovedprogrammet – Knut Ola Vang
- Presentasjon av de ulike organisasjonene – lederne
- Attraktivitet i næringsliv, steder og befolkning – Sissel Grimsrud
- Uteromsveilederen – Lina Bråten
- Utvikling av stedlige handlingsplaner – Knut Ola Vang
- Organisasjonene oppsummerer forståelse av oppdraget - lederne



Bakgrunn
2018:  Ny kommune - Gruppe i formannskap –boligtomter

Innbyggertall – Barnetall

Hysnes/Fosen Yard - Omstillingskommune

2019: Budsjettmøte desember – hvordan øke inntekter?

Bolystprosjekt?

Senere koblet sammen med næring



Bakgrunn
Resultat: Næringskraft og bolyst

MÅL
Bærekraftig folketall - Attraktivt næringsliv - Attraktive bosteder

FORPROSJEKT
Spørreundersøkelse – vurdering av lokalt næringsliv – dialog 
med politiske utvalg og innbyggerforeninger +++

Les faktagrunnlag for samfunnsutvikling 2020 på hjemmesiden



Bakgrunn
HOVEDPROSJEKT 

- Vedtatt 16.12.2020

Kommunal tjenesteproduksjon



Bakgrunn
HVORDAN LYKKES?

Samhandling og fordeling av oppgaver mellom:
Innbyggere

+ Politikere
+ Administrasjon
+ Næringsliv

= KOMMUNEN 

MÅL: Bærekraftig folketall - Attraktivt næringsliv - Attraktive bosteder



Innbyggerorganisasjoner

Betingelse for suksess!!!

1: Talsrør
2: Bidragytere til gjennomføring
3: Ambassadører



Innbyggerorganisasjoner
Stedets stemme

- Alder
- Lag og foreninger
- Innflyttere
- Innvandrere
- Raringer og toillinger med snåle ideer

Samarbeid!



Innbyggerorganisasjoner
- Stjørna
- Fevåg
- Hasselvika
- Hindrem/Seter
- Verrabotn
- Leksvik
- Skaugdalen
- Rissa
- Stadsbygd
- Vanvikan



Attraktivitet i næringsliv, steder og befolkning

- Sissel Grimsrud



Uteromsveiledern

- Lina Bråten



Utvikling av stedlige handlingsplaner

Dette vil ha hjelp fra dere med:

- Fortelle oss hva stemmen på deres sted mener

- Bidra til at innbyggerne samler seg om et knippe tiltak i på deres sted



OPPGAVE 1: Svare på følgende spørsmål





OPPGAVE 2: Gå igjennom tiltak på deres sted

Er det riktige tiltak?
Har vi glemt noen?
Er det tiltak som bør strykes?
Er det noen vi bør prioritere?

Frist 1. mai?

Folkemøter? – Vi stiller opp!



Organisasjonene oppsummerer forståelse av oppdraget 

- lederne



LYKKE TIL!
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