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Logg med referater
24. Trøndelag fylkeskommunes uttalelse på forslaget til planstrategi, 06.11.2020
Kommunens arbeid berømmes på flere områder:
o Planstrategien gir et godt bilde av kommunens hovedutfordringer. Se side 1.
o Fylkeskommunen mener det er et godt og viktig grep å løfte fram disse utfordringene
og mulighetene i planstrategien. Se hele teksten på side 1 i uttalelsen.
o Etter fylkeskommunens vurdering er det fornuftig å koble kommunens
samfunnsplanarbeid med næringsretta utviklingsarbeid, og å legge til rette for en slik
mobilisering av kommunesamfunnet. Se side 1-2.
o Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel planlegges revidert i 2021. Oversikt over
de øvrige planer som planlegges revidert i perioden fremgår av planstrategien på en
ryddig og oversiktlig måte. Kommunen påpeker at det er ressurskrevende å rullere
planer. Dette gjenspeiles i oversikten som viser en god fordeling/spredning av
planene i perioden. Kommunen satser også på et flerfaglig samarbeid og færre
planer. Dette mener fylkeskommunen er positivt.
o Det er positivt at bærekrafts mål trekkes frem i planen.
o Fylkeskommunen er positiv til at klimaarbeidet i Indre Fosen skal styrkes gjennom at
det skal innlemmes i prosesser, planer, anskaffelser og vedtak.
o Vi vil berømme Indre Fosens arbeid med å framskaffe kunnskapsgrunnlag på klima.
o Vi håper at det gode tverrfaglige arbeidet (på klima) over kommunegrensene
videreføres.
o Kommunen har utarbeidet et godt kunnskapsgrunnlag gjennom «Oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». Et kunnskapsgrunnlag som nettopp skal brukes
i forbindelse med planstrategiarbeidet. Det er godt oppdatert med ferske tall for
kommunen.
o Planstrategien legger også opp til at «folkehelse bør vurderes i alle kommunale
planprosesser og saksbehandling». Det er prisverdig å ha ambisjoner om å få dette
til, men samtidig en kunst å få det til.
Kommunens arbeid med klima bør/må videreutvikles slik:
• Klimagassreduksjon og klimatilpasning må være sentralt i kommuneplanens
samfunnsdel, arealdel og detaljreguleringer.
• Kommunen må utvikle og gjennomføre konkrete klimatiltak og bevilge tilstrekkelige
midler til dette. Økonomi og handlingsplanen bør derfor inkludere et klimabudsjett
som viser hvilke klimatiltak som skal gjennomføres. Dette vil sikre nødvendig
forankring i politisk og administrativ ledelse.
• Klimarisiko, både fysisk risiko og overgangsrisiko, er viktig i den overordnete risiko og
sårbarhetsplanen.
• Kommunen kan ta en viktig rolle som omstillingsaktør til lavutslippssamfunnet ved å
skape møteplasser som tilrettelegger for redusert klimafotavtrykk, dette perspektivet
kan ivaretas i kulturplanen.
• Anskaffelser er et viktig virkemiddel. Vi oppfordrer kommunen til å stille klimakrav og
samhandle med lokalt næringsliv for å utvikle klimavennlige tjenester, produkter og
løsninger.
Kommunens arbeid med kulturminner bør videreutvikles slik:
• Indre Fosen kommune er i gang med å utarbeide en egen plan for kulturminner.
Denne planen bør prioritere hvilke kulturminner som er viktige for kommunens

•

historie, gi oversikt over virkemidlene, og gjennom handlingsplanen legge til rette slik
at innbyggerne kan utnytte potensiale som ligger i kulturminnene.
Fylkeskommunen anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i arbeidet med
kulturminner i kommunen, og får utarbeidet et temakart over prioriterte kulturminner
og miljø og at dette innarbeides i kommuneplanens arealdel.

Kommunens arbeid med folkehelse bør videreutvikles slik:
• Analysen av tallene kan forsterkes for å kunne prioritere innsatsområder.
• Oversiktsdokumentet skal også kunne brukes til å fastsette mål og handlinger i de
ulike planene som skal lages, derfor er drøftingene av faktaopplysningene sentralt.
Ikke minst er det viktig å ha fokus på forhold som fremmer helse, ikke bare
risikofaktorene.

23. Formannskapet vedtok å legge utkastet til planstrategi på høring, 30.09.2020
Høringsperioden ble forlenget med 14 dager, dvs. fra 01.10-15.11.2020. Planforslaget
bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i Fosnafolket. I tillegg sendes høringsbrev til
relevante regionale og lokale instanser.
22. Orientering til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlemmene ble orientert muntlig og fikk tilsendt plansjen for eventuelt skriftlige innspill.
Noen medlemmer fremhevet følgende:
• Er det et motsetninger mellom Totalplanens tiltak og Planstrategiens ønske om å
fremme samfunnsutvikling med økt attraktivitet i bransjer, bosteder og befolkning?
• Det er virkelig ikke bra med nedleggelse av SFO, barnehage og skole.
Dialogen dreide seg blant annet om at behovene i befolkningen er ulike. Det betyr at det som
er viktig for en innbygger, kanskje ikke er det for en annen. Prosessleder for planstrategien
fremhevet at uansett tiltak som blir gjennomført i Totalplanen, så bør vi som
distriktskommune også sette av ressurser for å fremme næringslivet, forskjønne store og
små steder og jobbe for en mer bærekraftig befolkning.
21. Dialog med Ungdomsrådets konsulent 15. og 23.09.2020
Av hensyn til ungdommenes arbeidsmengde med håndtering av Totalplanen, be det ikke tid
til dialog om planstrategien. Følgelig fikk ungdomskonsulenten tilsendt forslaget til
planstrategi.
20. Dialog med Eldrerådets sekretær 15.09.2020
Eldrerådets møter er 21. september og 11. november. Prosessleder kan ikke på det første
tidspunktet og det andre tidspunktet blir for sent når høringsfristen er 30. oktober.
19. Møte i arbeidsgruppa 20.09.2020 og innspill fra ledere i organisasjonen
Teksten ble justert noe som følge av innspill fra medlemmer i arbeidsgruppa, sektorsjefer,
avdelingssjefer og fagledere i Nærings og areal.
18. Dialog med kommunedirektørens ledergruppe 14.09.2020
Det ble gitt en orientering om sentrale spørsmål i planstrategien. Alle sektorsjefer og
avdelingssjefer kom med sine forslag til nødvendige planer med tilhørende årstall.

17. Møter i arbeidsgruppa 8. og 14.09.2020
Den foreløpige teksten til planbeskrivelsen ble gjennomgått i det ene møtet. I det andre så vi
på tekstene om folkehelse og klima, pluss resultatet fra spørreundersøkelsen til ledere og
politikere.
16. Email til kultur- og oppvekstsjefene 28.08.2020
Direktøren har fastlagt behandlingsforløpet på planstrategien. Siden den skal til FSK 30.
september, må den være grovklar for direktøren 20. september. Følgelig rekker vi ikke kulturog oppvekstutvalgene 22. september.
Prosessleder var i areal- samt helse- og omsorgsutvalgene 25. august.
Vi bør sende ut informasjon med tilhørende digitalt spørreskjema. Om det er greit, så ber jeg
dere vennligst om å orientere utvalgslederne og medlemmene ganske snart. Da kan
spørreskjemaet sendes fredag 4. september, med 1 ukes svarfrist.
15. Orientering til Arealutvalget samt Helse- og omsorgsutvalget 25. 08.2020
Dagen etter ble spørreskjemaet sendt til berørte politikere.
14. Beslutning om politisk behandling 24.08.2020
Direktøren ønsker forslaget behandlet i FSK 30. September, 4 ukers høring og behandling i
KST 5. november. Følgelig forenkles faktagrunnlaget på klima, slik at delen for næringslivet
og organisasjonene utgår. Vi tar kommunen, tettstedenes infrastruktur og husholdningene.
Viktig at noe synliggjøres nå, så kan faktagrunnlaget utvides senere.
13. Dialog med kommunedirektørens ledergruppe 24. 08.2020
Det ble gitt en status og avtalt møte med direktøren samme ettermiddag.
12. Møte i arbeidsgruppa 21.08.2020
Dialog om status og horisonten fremover med medvirkning og fremdrift. Faktagrunnlaget på
klima blir nok ferdig i august. Faktagrunnlaget på klima er avhengig av mye lesing, men
foreligger trolig i oktober-november. Enighet med kommunedirektør og sektorsjef at vi styrer
prosessen rolig gjennom turbulensen som trolig kommer på de tre store planene. Det betyr at
planstrategien sannsynligvis behandles politisk ved årsskiftet.
11. Avtalte møte med hovedutvalgene 19.08.2020
o Arealutvalget 25. august klokka 9.15.
o Helse- og omsorgsutvalget 25. august klokka 12 ved Kystens Arv.
o Oppvekstutvalget 22. september
o Kulturutvalget 22. september
o Formannskapet 30. september
10. Refleksjon med kulturledelsen 03.06.2020
9. Dialog med formannskapet 02.06.2020
Presentasjonen ble gjennomgått, spørsmålene vist og spørreskjema sendt dagen etter.
8. Fagmøter på folkehelse og klima med folkehelsekoordinator og miljørådgiver i mai
Vi utformet spørsmålene sammen, og sendte de til kommunikasjonsrådgiver i slutten av mai.
Miljørådgiver minner om at det må være flerfaglighet i alle planprosesser.
7. Oppstartmøte for arbeidsgruppe
Disse forventningene ble identifisert:

o
o
o
o

Sektorsjef: Konkretisere sektorrelaterte utfordringer og planbehov.
Miljørådgiver: Få systematikk i arbeidet med klima og miljø.
Folkehelsekoordinator: det blir en interessant prosess.
Kommunikasjonsrådgiver: Oppnå en helhetlig sammenheng i planene, etablere klare
prioriteringer og bruke konkrete mål. Kommunikasjon bør være en vesentlig del av
alle prosesser.

Presentasjonen for planstrategien ble gjennomgått. Den må utvikles noe mer.
Følgende ble avtalt:
o Vi forsøker å etablere faktagrunnlag med utfordringer, samt spørsmål til
spørreskjema, i løpet av mai.
o Det berører fire områder; folkehelse, klima i kommunen, plan, og klima i næringsliv.
Liv, Eva og Sissel lager sine forslag. Kari forbedrer spørreskjemaet slik at det treffer
administrativt ledere og politikere.
o Vi velger noen av FNs bærekraft mål og setter oss inn i alle 17.
o Vi har et kort møte hver uke. Tore og Kari velger selv hvor aktive de vil være.
6. Fagleder areal om behov for planer og fordeling av oppgaver
Vi forsøkte å avstemme behovet for planprosesser, etablere retningslinjer og fordele
oppgaver i arealteamet.
To prosesser kan bety mye for attraktiviteten som næring- og bokommune:
Vurdere utearealer i tettstedene, konkretisere retningslinjer for møteplasser og
aktivitetsområder, samt bidra til bedre visuelle, fysiske og funksjonelle kvaliteter.
Identifisere tettstedenes identitet, konkretisere kulturminner med potensiale for
økt attraktivitet og bidra til nærings- og stedsutvikling med bevaring og fornyelse.
Det viktigste tiltaket for befolkningsøkning, er allikevel bru over Trondheimsfjorden.

Samarbeid på
planområdet
Samarbeid på
planområdet

5. Arealplanlegger om kommuneplanens arealdel og planstrategier 12.11.2019
Arealplanlegger synes at forslaget til disponering for planstrategien, var godt og
bearbeidet. Han sier det er synd at areal- og samfunnsdelene ert så tidsmessig adskilt.
Det er kommet ca. 70-80 innspill som må konsekvens-utredes. Det er noe vansker med å
få arbeidsgruppa til å levere bidrag. Avventer ferdigstilling av Sentrumsplan i Rissa.
Ligger noe etter fremdriftsplanen som står i den opprinnelige planskissen. Fristen var
mars-april 2020. Han sender en oversikt over eksisterende og fremtidige boligtomter, fra
august 2019.
Vi må også ha en oversikt over alle gjeldene arealplaner.
4. Fagleder areal 01.11.2019
Anmoder om en oversikt over alle gjeldende arealplaner.
Følgende planbehov ble fremhevet:
o Kulturminneplan (med innbyggermedvirkning)
o Formingsveileder (med utforming av torg, benker, skilt, med mer.)
o Parkeringsveileder (trafikkløsning for fire tettsteder hvor parkering kan være tett
ved stedet)
o Grønnstruktur
o Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (Leksvik har, men ikke Rissa)
o Barnetråkk

Planområdet håndterer i hovedsak langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging
av infrastruktur, samt steds- og sentrumsutvikling. Forvaltningen må være flerfaglig,
objektiv og balansert. Dette hensynet ivaretas best ved at planområdet organiseres som
egen sektor.
3. Miljøkonsulenten 29.10.2019
Spørsmålet vi må stille er; Hva slags klimagassutslipp har Indre Fosen?
Arbeidsmålet må være å redusere klimagassutslippene og lagre karbonet. (Det siste
skjer særlig i jord- og skogbruk.)
2. Kommunedirektørens ledergruppe 28.10.2019
Helse- og omsorgssjefen fremhevet:
o Hvilke planer må vi ha?
o Hvilke planer er det moro å lage?
o Hvilke fosen-planer har vi?
o Fint at vi får en planstrategi.
Arealsjefen mente:
o Alle må skjønne at planstrategien er et styringsverktøy.
o Alle må se ressursrammen - ambisjonene må stå i forhold til den.
o Formannskapet bør trolig være styringsgruppe.
o Vi må se på tidshorisonten.
Kommunedirektøren besluttet:
o Ledergruppen blir strategigruppe og formannskapet styringsgruppe.
1. Folkehelsekoordinator 25.10.2019
Oversiktsdokumentet vil trolig bli ferdigstilt på nyåret. Personer i organisasjonen
anmodes om å komme med tekst og fakta. Samfunnsplanlegger tar seg av oversikt for
befolkning og kollektiv transport.

