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Samfunnsdelen – 07.07.2021 
 

Logg for prosessen 
 
07.07.2021 – Planforslaget er sendt til berørte instanser og lagt på høring til 29.08.2021 
 
23.06.2021 – Formannskapsmøte på Teams 
Prosessleder innledet i saken om disse forholdene: 

o Forskjellen mellom planprogram, planforslag og vedtatt plan. 
o Begrunnelsen for ønsket om å lage 6 overordnede strategier. 

 
Resultatet av den politiske behandlingen ble slik: 
Forslag om lengre høringsfrist grunnet sommerferie, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista. 

1. Formannskapet legger planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 
2034 på høring fram til 29.august.  

2. Planprogrammets tidsplan forskyves tilsvarende ut i tid.  
Tilleggsforslag fra Ivar Rostad (KL) ble enstemmig vedtatt. 
 
10.06.2021 – Formannskapsmøte i Storsalen 

• Saken om planprogrammet ble utsatt hovedsakelig pga. tidsnød i møtet. 

 
25.05.2021 – Utkast til planprogram, saksfremlegg og vedlegg sendt kommunedirektøren 

• Dokumentene ble godtatt - planprogrammet behandles av formannskapet 10.juni. 
 
21.05.2021 - Møte med arbeidsgruppa 

• Utkastet ble anbefalt, med små justeringer. 
 
12.05.2021 - Teams-dialog med kommunedirektør, økonomisjef, sektorsjef næring og areal 

• Utkastet ble gjennomgått med oppfordring til å gjøre planprogrammet ferdig. 

30.04.2021 – Møte med arbeidsgruppa 
• Ble gjennomført med særlig vekt på flerfaglig refleksjon. 

 
12.042021 - Teams-dialog med direktørens ledergruppe 
Disse innspillene kom:  

• Velge ut noen få områder og spisse disse. Folketall, økonomi og næring må med, 
samt klima og folkehelse.  
Administrasjon, politikere og innbyggere bør få en felles virkelighetsforståelse. 

• Sjekk ut den Trønderske strategien for verdiskaping.  
Viktig å skape en vi-følelse i Indre Fosen, som favner innbyggere i alle små og større 
steder.   

• Alle steder trenger ikke samme infrastruktur, tilbud og opplevelser.  
Det er ikke bare småbarns-familier som er verdifulle. Det er mange voksne og 
seniorer som har med seg fin faglig bagasje, engasjement og optimisme. Disse må 
også ivaretas. 

• Helse og omsorgsplanen har mye fakta og løpet er vedtatt. Bruk dette materialet! 
• Pass på balansen i fremstillingen av fakta. Viktig å ikke sminke statistikken for 

stedene. Anmodet om å få tilsendt tabellen som ble vist her. 
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• Mange pendler fra Indre Fosen til andre steder. Ett viktig budskap er at vi har gode 
bosteder med utsikt og opplevelser, også for de som jobber borte og bruker 
hjemmekontor. 

Tilbakemelding fra direktøren via sektorsjef om at planprogrammet kan justeres, for så å 
vurderes en gang til i ledergruppen. 
 
12.04.2021 – Dialog med folkehelsekoordinator og klimarådgiver 

• Presentasjonen for direktørens ledergruppe ble vist og noe justert. 
 
08.04.2021 –  

• Opplegget for direktørens ledergruppe ble vist. 

22. mars – Teams-dialog med kommunedirektør og sektorsjef næring og areal 
• Plansje med forslag til involvering ble sendt ut før samtalen. Den hadde vekt på 

involvering med administrasjon og politikere før planbeskrivelsen er vedtatt, samt 
involvering etter at planbeskrivelsen er vedtatt. 

• Direktøren bifalt forslaget. 
• Enighet om at økonomisjefen må være nært på prosessen. 
• Direktøren vil være tett på 2 planprosesser, fordi de er overordnede styringsverktøy. 

Det er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt økonomi- og handlingsdel. 
• Prosessleder forbereder et opplegg for direktørens ledergruppe, og inviterer direktør, 

økonomisjef samt nærings og arealsjef til et forberedende møte, før eller etter påske. 
 
11. mars – Teams møte med kommunedirektør, økonomisjef, sektorsjef næring og areal, 
samt omstillingsprogrammets leder 

• Temaet var folketall, økonomi og næring 
• Innspillene kom; 

o Ta økonomi som et tema pluss 2-3 andre. 
o Sørg for eierskap og involvering i administrasjon og politisk. 
o Etabler et omforent utfordringsbilde – slik at utviklingsretningen kommer 

senere. 
 
19. februar – Teams møte med den indre arbeidsgruppa (i egen sektor) 

• Alle søker etter andre kommuners samfunnsdeler på nettet. På neste møte i mars 
deler vi linker med hverandre for inspirasjon. 

• Boligkoordinator og arealplanlegger ser sammen på den boligpolitiske planen. Både 
fakta- visjons- og strategidelen er interessante. Se spesielt side 24-31.  

• Prosessleder: 
o Oppretter en gruppe for samfunnsdelen på Teams og legger dokumentene 

dit.  Oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef og politiker fra formannskapet bør 
inkluderes. 

o Kontakter økonomisjef og leder for omstillingsprogrammet for å etablere fakta 
og mulige utviklingsretninger på befolkning og økonomi i et 12 års perspektiv. 

o Kontakter fylkeskommunen for tips om svært interessante og/eller 
nyskapende samfunnsdeler. 

• Behov for dialogmøter i mars om kommunale tema og problemstillinger, som tar 
utgangspunkt i faktisk og forventet utvikling på folketall og økonomi. Treffet kan være 
i Storsalen eller på Teams; 

o Sektormøte med gjester - onsdag 10. mars eller 17. mars klokka 9 eller 14? 
o Direktørens ledermøte - mandag 8. mars eller 22. mars klokka 9 eller 10? 
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18. februar – Teams møte med formannskapet 

• Prosessleder gikk gjennom 5-6 deler i forslaget til planprogram. 
• Ordfører ønsket en formannskapspolitiker i arbeidsgruppa, og at det blir god 

koordinering mellom kommuneplanens samfunnsdel samt næringskraft og bolyst. 
Det sistnevnte programmet kan egentlig ses som en kjerne i enhver samfunnsdel. 
Han ønsket også at utkastet blir tilsendt formannskapsmedlemmene. 

• En politikere nevnte at det flott at miljø/klima innlemmes i arbeidet. 
• En annen nevnte at politikere bør være tett på samfunnsdelen. 
• Sektorsjef næring og areal ønsker at det brukes noe tid på å finne frem til de rette 

temaene, helst kun 4-6. I tillegg sa han at politikere og administrasjon må bruke 
samfunnsdelen som et styringsverktøy når resultatet foreligger.  

12. februar – Teams møte med arbeidsgruppen 
• Prosessleder gjennomgikk utkastet til planprogram. 
• Sektorsjef nevner samfunnsdelen som sektorovergripende styringsverktøy, behov for 

tema som infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm, fiber), næring/omstillingsprogram, 
oppvekst, med videre. 

• Miljørådgiver ønsker et fullverdig faktagrunnlag for klima - hvor både lokale utslipp, 
og offentlige anskaffelser er med. 

• Folkehelsekoordinator viser til behovet for å sjekke ut andre kommuners 
samfunnsdeler, med tanke på tilnærming, innhold og visuell utforming. 

• Enighet om følgende: 
o Team samfunn og miljø har møte 18. feb. klokka 12 om satsinger, 

temaområder og spørsmål. 
o Omstillingsprogrammets leder vurderer teksten om næringsliv side 10. 
o Arealplanlegger sjekker forklaringen av attraktivitet på side 7, pluss teksten 

om boområder på side 10. Det siste punktet kan gjøres sammen med Tore og 
Eva. 

o Folkehelsekoordinator sjekker teksten om fritidsaktiviteter på side 10 
o Miljørådgiver vurderer teksten om klima på side 10. 
o Kommunikasjonsrådgiver ser på alle spørsmålene på side 9-10. 

• Prosessleder innkaller til nytt arbeidsmøte etter formannskapsdialog 18. februar. 
(Ikke legg arbeidsgruppas møte på torsdager.) 
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