Saksframlegg
Næringskraft og bolyst – treårig handlingsprogram
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Handlingsprogrammet for en treårig satsing på næringskraft og bolyst vedtas som
fremlagt.
2. Gjennomføringen forutsetter midler fra Investeringsbudsjettet, med kr 1 500 000 til
tiltak i 2021, det samme i 2022 og kr 1 000 000 i 2023.
3. Det søkes om kr 300 000 fra Omstillingsprogrammet til markedsføring i 2021-2022.

Oppsummering
Indre Fosen har flere samfunnsutfordringer som distriktskommune. Følgelig bør det
gjennomføres en særlig satsing på Næringskraft og bolyst.
Hensikten er å snu utviklingen slik at det blir:
o Bærekraftig folketall, med større andel barn, unge og voksne innbyggere
o Attraktivt næringsliv, med flere interessante arbeidsplasser, bredere bransjeprofil,
økende lokal foredling og flere nyetableringer
o Attraktive bosteder, med et levende kommunesenter og egenartede steder med
opplevelser, som folk ønsker å flytte til og bo i
Kommuner som ønsker å være tiltrekkende, legger forholdene til rette for dette.
I forprosjektet til Næringskraft og bolyst, ble det gjennomført en vurdering av lokalt
næringsliv, to spørreundersøkelser, pluss mange gruppedialoger. Med ett unntak har alle
politiske utvalg, nærings- og innbyggerforeninger, tillitsvalgte og ledergrupper fått muligheten
til å synliggjøre sine personlige vurderinger. Det ble blant annet spurt om hva som kan gjøre
stedene og kommunen mer attraktivt. Svarene fra omlag 350-400 personer, hvorav mange er
unge og voksne samt noen seniorer, ligger til grunn for satsingen.
Hele materialet ligger på kommunens hjemmeside. Det er et faktagrunnlag for
samfunnsutvikling, en oppsummering av innspill, en medvirkningslogg og tre eksterne
analyser. Følg lenken her: https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjektnaringskraft-og-bolyst/

Saksutredning
Bakgrunn for saken
I sak 81/2018 Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune, behandlet av
kommunestyret 11.12.2018, ble følgende vedtatt:
1. Indre Fosen kommune, som prosjekteier, søker midler til igangsetting av et
bolystprosjekt. Forprosjektet skal innhente informasjon og erfaringer fra lignende
prosjekt, og videre skissere hvordan man bør gjennomføre et bolystprosjekt i Indre
Fosen Kommune.
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2. Følgende prosjektmandat vedtas: «Det er et overordnet mål for Indre Fosen
kommune å øke antall innbyggere. I løpet av en 5 års periode er målet at 10 500
mennesker skal være bosatt i kommunen. Gjennom et forprosjekt skal det vurderes
hvordan gjennomføring av et hovedprosjekt er formålstjenlig. I arbeidet med
forprosjektet vil alle kommunale sektorer involveres: oppvekst, kultur, helse og
omsorg, areal, næring, økonomi, personal og kommunikasjon og Fosen IKT.»
3. Indre Fosen kommune er prosjekteier.
4. Rådmann Vigdis Bolås er prosjektansvarlig.
5. Sissel Grimsrud er prosjektleder.
6. Boliggruppa i formannskapet utgjør prosjektets styringsgruppe: Knut Ola Vang (AP)
Bjørn Vangen (H) Camilla Sollie Finsmyr (SP) Maria Husby Gjølgali (AP).

Konsekvenser
Handlingsprogrammet vil innebære en positiv utvikling av kommunen på flere vis. Det synes
ikke å ha noen negative konsekvenser. Verken for samfunnets helhet, næringsliv, steder
eller innbyggere.

Lover og forskrifter
Satsingen bygger på formålene i Kommuneloven samt Plan og bygningsloven.
Kommunelovens § 1-1. Lovens formål:
o Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og
legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret
og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
o Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal
loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og
bærekraftige.
Plan- og bygningslovens § 1-1. Lovens formål:
o Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.
o Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
o Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
o Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
o Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.

