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Forprosjektet næringskraft og bolyst, 30.10.2020/justert 23.11.2020 

Oppsummering av 34 innspill til handlingsplanen 
 

Dette er en oversikt over høringsuttalelsene fra regionale myndigheter og lokale 

aktører/innbyggere. Alle er oppsummert og vurdert. Vurderingen dreier seg om tre forhold:  

‘Tas til etterretning’ betyr at innspillet eller merknaden godtas og settes inn i 

handlingsprogrammet. ‘Tas som orientering’ vil si at innspillet oppfattes som godt, men det 

står allerede tilsvarende i handlingsprogrammet. ‘Tas ikke til følge’ brukes når merknaden 

eller innspillet ikke passer inn i handlingsprogrammet, enten på grunn av avklaring i 

prosjektbeskrivelsen eller fordi det oppfattes å basere seg på sviktende grunnlag. Samtlige 

innspill er mottatt på kommunens kontaktskjema for uttalelser, epost og SMS. 

 

1. Innbygger i Vanvikan 26.04.2020 

A. Går det an å lage en type fortetting for bygda som ivaretar ønsket om landlig liv med 

tilgang til hage og turterreng samtidig som man fortetter? 

Går det an å ivareta terrenget med “teppebebyggelse”, felles garasjeanlegg, kanskje 

en heis for universell utforming i terrenget, og så videre? Går det kanskje an å dele 

heis og parkeringsplass med barnehagen? 

B. Kan man i tilknytning til barnehage og nytt boligfelt knytte en bygdeåker som “utvider” 

utomhus-arealet, men for fellesskapet? Felles potetåker, høns og drivhus? 

Vurdering – innspillene er tatt til orientering og til etterretning 

Forslagene hører egentlig til i sentrumsplan for Vanvikan, og er gitt videre til fagleder areal. 

To tiltak tas allikevel til etterretning og ble satt inn i handlingsplanen, rett før den ble sendt til 

formannskapet for å bli lagt på høring sommeren 2020. 

Forslag A er satt inn som fellestiltak (fra den Boligpolitiske planen): 

Styrke den stedlige boligattraktivitet med enheter som: 
o ligger nært handel, tilbud, tjenester og mennesker 
o har kort avstand til større arbeidsplasser 
o har kort avstand til offentlig transport 
o ligger nært sjø/natur 
o har utsikt 

 
I tillegg står følgende: 
o Utvikle stedstilpassede enheter, med energi-effektiviserende teknologi og arkitektur, 

ikke bare ferdighus. 
o Tilrettelegge for bruk av nye smarte energisystemer og ha fokus på samlet livssyklus og 

klimaavtrykk i materialbruk og transport. 
o Utforme arkitektur i samsvar med byggets funksjon. Arkitektur må også ha en god 

estetisk utforming. Det innebærer at arkitekturen må tilpasses stedets landskap, 
særpreg og identitet gjennom form, farge og materialitet, samt moderne løsninger, 
former og materialbruk. 

o Kanskje kan mikro-hus være aktuelt på enkelte områder? 
 
Forslag B er også allerede satt på Vanvikan med ordlyden: 

o Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og grønt-prosjekt som masteroppgave i 
regi av NTNU. 
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2. Innbygger/politiker i Reinsgrenda 04.05.2020 

«I nevnte plan er bygda Fevåg ikke nevnt, bare under benevningen Stjørna.  Fevåg er ikke 
Stjørna. Har fått mange henvendelser fra Fevåg. Husk at dette er ømme punkter for 
bygdene, de er redde for å bli nedprioritert.» 
 

Vurdering – innspillet er tatt til etterretning 

I prosjektbeskrivelsen, som ble vedtatt for et år siden, står det at arbeidet i hovedsak vil dreie 
seg om tettstedene. Forslaget er imidlertid svært fornuftig og handlingsplanen med 
faktagrunnlaget justeres noe, slik at det også blir rom for mindre steder. 
 

3. Kommunens innbyggerservice 

Lage velkomstbrev som sendes alle tilflyttere. 
 
Vurdering – innspillet tas til etterretning 
Forslaget vil trolig oppleves som svært inviterende, og tas inn i handlingsprogrammet. 
 

4. Innbygger i Rissa 05.06.2020 

Gi bort bolig- og næringstomter som ikke er attraktive, til unge folk og næringsdrivende som 

vil etablere seg. 

 

Vurdering – innspillet tas ikke til følge 
En slik praksis vil nok gradvis ødelegge markedsmekanismene, og skape ulikhet mellom folk. 

 

5. Innbygger i Rissa 05.06.2020 

Lage et aktivitetssenter med kino, bowling, gokart, lager, med mer. Det er særlig attraktivt for 

unge innbyggere og kan fungere som en stimulans for å bli boende. 
 

Vurdering – innspillet tas som orientering 

Et slikt senter må etableres av private aktører. I handlingsprogrammet står det allerede 
forslag om å etablere flere møteplasser ute og inne, særlig for unge. Det dreier seg om 
ungdomsklubb, svømmehall, kino, fotballhall, med videre. 
 

6. Innbygger i Rissa 05.06.2020 

A. Tilrettelegge for flere boliger der det allerede bor folk, slik at det blir boliger også til barn 

og barnebarn, det er i hvert fall behov i kommunesenteret. 

B. Makeskifte hvor folkehøyskolens lokaler byttes mot bygg ved Hysnes. Folkehøyskolen 

har nedslitte lokaler som kunne vært erstattet med attraktive leiligheter og eneboliger. 

Mange yrkesgrupper fordrer attraktive boliger i nærheten av arbeidssted og 

sentrumsfunksjoner. 

C. Etablere et mer attraktivt kommunesenter i Rissa. 
 
Vurdering – to innspill tas som orientering - ett tas ikke til følge 
Forslag A og C ligger allerede i handlingsplanen. (For øvrig omhandler Kommuneplanens 

arealdel, som er underveis, særlig boligtomter.) 

Forslag B første del, om å flytte folkehøyskolen (som består av undervisningsbygg, internat, 

leiligheter for ansatte og en gård) fra Rissa til Hasselvika, er vurdert for noen få år siden. Den 

gang stemte personalet mot forslaget. Rektor tror ikke det er grunn til å anta at stemningen 

for flytting er vesentlig endret nå. 

Trolig er det slik at skolens drift og ungdommene som bor på skolen, nyter godt av å ha nær 

tilgang på alle servicefunksjonene i Rissa. Det handler mye om Coop, Greitrå`n og 

sportsbutikken pluss lett tilgang til seiling og bading i Botn.  
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Trolig vil sentrum bli enda stusseligere uten elever fra folkehøyskolen, både på dag, kveld og 

helg. For øvrig har skolen konkrete planer om oppgradering av flere bygninger. 

Når det gjelder forslag B andre del, ligger det også an til at Rissa får mange flere 

boligtomter innenfor 1 km fra sentrum. Formelt er det kommuneplanens arealdel som 

behandler nye boligområder, men i Sentrumsplanen for Rissa legges det til rette for boliger 

sør for Årnset. Derved blir ytterligere boligbehov i Rissa en del dempet. 

 

7. Innbygger i Hasselvika 05.06.2020 

Det savnes et brukbart svømmebasseng i Rissa. Folk, blant annet fra Hasselvika, kjører ikke 

til Leksvik for å svømme. Kommunen ved skolene må ta mer ansvar for 

svømmeopplæringen, som også gir god folkehelse. 

 

Vurdering – innspillet tas som orientering 

Forslaget om svømmebasseng er allerede i handlingsplanen. Det blir trolig bedre 

svømmeferdigheter blant barn og unge når det er nær tilgang til svømmebasseng. 

 

8. Utflyttet rissværing 05.06.2020 

Har stor tro på tilflytting når det er kommet bru over Trondheimsfjorden, tunnel gjennom 

Blåheia samt bru over Stjørnfjorden. 

 

Vurdering – innspillene tas som orientering 

Forslaget ligger allerede i handlingsplanen, med følgende tekst; 

o Gi aktiv støtte til Fosen-bruprosjektet. 

o Fremskynde arbeidet med Stjørna- og Trondheimsbrua. 

o Forberede reguleringsplaner (for bruhoder, bosetting). 

o Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak. 

o Utbedre veier, særlig skogsveien Kråkmo-Leksvik, kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg, 

samt strekning Rissa-Rørvik. 

 

9. Innbygger på Stadsbygd 06.06.2020 

Har stor tro på tilflytting når det er kommet bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. 

 

Vurdering – innspillene tas som orientering 

Forslaget ligger allerede i handlingsplanen. Se svaret på forrige punkt. 

 

10. Innbygger på Stadsbygd 06.06.2020 

Forslag som fremmer bolyst og turisme: 
A. Anlegge næringsparker i Rissa og Leksvik for småbedrifter. 
B. Utbedre veiene, blant annet veien til Leksvik. 
C. Senke eller fjerne bomtakstene. 
D. Sondere muligheten for å få styrket DAB-signalene. 
E. Gi grunneiere bistand til å regulere og selge boligtomter. 
F. Anlegge bobil-/camping på attraktivt område. 

 
Vurdering – Innspillene tas til orientering og etterretning 

Forslag A står slik i handlingsplanen; Vurdere å lage kontor- og næringshotell i Rissa. For 
øvrig har FI /Fremtidens Industri) i Vanvikan en næringspark. 
Forslag B står slik i handlingsplanen; Sørge for bedre veistandard og redusert bomavgift. 
Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak. Utbedre veier, særlig skogsveien 
Kråkmo-Leksvik, kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg, samt strekning Rissa-Rørvik. Skape nye 
veitraseer, særlig mot Steinkjer, og vedlikeholde eksisterende. 
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Forslag C står også i handlingsplanen; Få lavere kostnad til ferge og bom. 
Forslag D settes inn i handlingsplanen som stedstiltak i Rissa; Sondere muligheten for å få 
styrket DAB-signalene. 
Forslag E står allerede som felles og individuelt stedstiltak i handlingsplanen; Samarbeide 
med grunneiere og entreprenører for å utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i 
Rissa, Leksvik og Stadsbygd. Det bør alltid være minst 10 byggeklare og tiltrekkende tomter 
samt noen innflyttingsklare leiligheter. 
I tillegg står det; Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å fradele romslige tomter 
på mindre steder. 
Forslag F, anlegge bobil-/camping på attraktivt område, er satt inn som fellestiltak for 
næringslivet i handlingsplanen; Tilrettelegge for mer turisme, blant annet med 
campingplasser, og lignende. 
 

11. Innbygger i Leksvik 07.06.2020 

A. Gå inn for å få barnefamilier som tilflyttere. 

B. Satse på Vanvikan, som har best potensiale av alle stedene, pga. hurtigbåten til 

Trondheim. 

C. Om man lykkes med strategien i Vanvikan, vil det etter hvert smitte over på de andre 

stedene. 

Vurdering – Innspillene tas til orientering 

Forslag A med barnefamilier står allerede i handlingsplanen, som fellestiltak for 

befolkningen, sammen med andre mulige tilflyttingsgrupper. 

Forslag B med satsing på Vanvikan, står allerede i planen, men er foreløpig på linje med 

foreslått satsing andre steder. Teksten er slik: 

o Forskjønne sentrum med møteplasser og beplantning, slik at det er tilgjengelig for 

personer med og uten funksjonsnedsettelser 

o Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og grønt-prosjekt som masteroppgave i 

regi av NTNU 

o Oppfordre til etablering av flere butikker 

o Medvirke til at det bygges ny videregående skole 

o Bygge ny barnehage 

o Oppfordre til kafetilbud både på for- og ettermiddag 

o Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg 

Forslag C - om først å lykkes med Vanvikan, kan absolutt være riktig. Ifølge to vedtatte 

samfunnsdeler, for de tidligere kommunene, skal det satses på Rissa og Stadsbygd samt 

Leksvik og Vanvikan. Disse planene gjelder inntil det foreligger en ny samfunnsdel for Indre 

Fosen. 

 

12. Innbygger på Stadsbygd 08.06.2020 

(Teksten kom ikke med i sendingen. Har sendt beskjed, med oppfordring til å sende nytt 
innspill, men det har ikke kommet svar.) 
 

13. Innbygger i Rissa 08.06.2020 

A. I rekruttering bør kommunen fronte tilbakeflytting og tilflytting, ikke pendling, samt 

fordelene med å bosette seg her. 

B. I oppdrag over flere år bør kommunen erstatte innleie med faste ansatte. Dette for å 

sikre kompetanse i egen organisasjon, skatteinntekter og overføringer til kommunen. 

C. Lokale politikere bør dempe egne interesser og følelser, og respektere 

administrasjonens faglige vurderinger. 
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D. Prognosen med aldrende befolkning bør vektlegge bolyst også for seniorer, blant annet 

med korte avstander fra boliger til sosiale arenaer, helsetjenester og butikker. 

 

Vurdering – Innspillene tas til etterretning og orientering 

Forslag A, B og C – settes inn i planforslaget. 
Forslag D – står allerede i planforslaget for alle aldersgrupper. Det er en nasjonal politikk å 
fortette allerede eksisterende steder, og særlig steder med offentlig kommunikasjonstilbud. 
 
14. Innbygger i Rissa 08.06.2020 

Er sterkt imot utbygging utover Sundsåsen og Vangsåsen. Dette pga. av dyrenes behov for 

leveområder og menneskers behov for rekreasjonsområder. 

Vurdering – Innspillet tas til orientering 
Det er kommuneplanens arealdel som behandler nye boligområder. I Sentrumsplanen for 
Rissa legges det til rette for boliger sør for Årnset. Derved blir ytterligere boligbehov i Rissa 
noe dempet. 
 

15. Fylkesmannen i Trøndelag 

Det foregår mye spennende og godt planarbeid i Indre Fosen. Det er positivt at hensynet til 

klima og miljø skal ivaretas i kommunens strategiske utvikling. Arbeidet med å etablere 

bruforbindelser over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden vil styrke samfunnssikkerheten. Det 

samme gjelder ønskene om å utbedre deler av veinettet. 

For øvrig savnes følgende satsingsområder: 

A. Bruke nullvisjon for omdisponering av jordbruksarealer, som står som forslag i den 

lokale landbruksplanen. 

B. Sette inn mer bransjerettede tiltak for landbruket. 

C. Fremheve det nasjonale utfordringsbildet om bærekraftige og trygge samfunn – når 

det gjelder velferd, økologi og befolkning. 

D. Anvende FNs 17 bærekraftmål. 

E. Bruke kommuneplanens samfunnsdel for å gi en strategisk retning til 

samfunnsutviklingen. 

F. Redusere utslipp av klimagasser og energiforbruk for å nå målet om 

lavutslippssamfunn i 2050. Med tilhørende klare strategier for effektiv arealbruk og 

god samordning med transportsystem. 

G. Vektlegge aldrende befolkning og viktigheten av å planlegge for effektiv 
tjenesteproduksjon, tilgjengelige boliger og transportløsninger som gir et 
aldersvennlig samfunn. 

 
Vurdering – noen innspill tas ikke til følge og noen tas til orientering 

Forslag A og B – avvises i denne sammenhengen fordi prosjektskissen for denne planen, 
fremhevet at landbruk omtales i egen landbruksplan. Sistnevnte ble politisk behandlet høsten 
2020 og temaene ble adressert. For øvrig vurderes disponering av arealer i 
kommuneplanens arealdel, som trolig ferdigstilles i 2021. 
Forslag C, D og F – tas ikke til følge fordi utfordringene med bærekraftige samfunn, FNs 
bærekraftmål og hensyn til klima håndteres i den kommunale planstrategien, som blir politisk 
behandlet ila. høsten 2020. 
Forslag E – tas til orientering siden kommuneplanens samfunnsdel kommer i 2021, med mål 
og strategier for samfunnsutvikling. 
Forslag G – tas ikke til følge i denne sammenhengen fordi aldrende befolkning og 
tjenestebehov kommer i separate utredninger, Helse og omsorgsplanen samt 
Oppvekstplanen. For øvrig vil kommunen tilrettelegge for alle aldersgrupper. 
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16. Innbygger på Stadsbygd - 09.06.2020 

Mener det er aksen Stadsbygd – Vanvikan som har størst potensial for vekst i Indre Fosen. 
 
Viktig forutsetninger for bolyst og økt vekst:  

A. Tilrettelegge for boligtomter på Stadsbygd/Vanvikan. Tomten må være attraktiv, |med  
både kveldssol og utsikt. 

B. Det må bygges ny barne- og ungdomsskole på Stadsbygd og i Vanvikan. Skole er  
selvfølgelig svært viktig for en barnefamilie som vurderer å flytte til kommunen. 

C. Gangveier fra skole til boligområder. Trygg skolevei! 
D. Tilrettelegge for økt bolyst ved å opparbeide parker og lekeområder for barn. 
E. Tilrettelegge for kontorlokaler med bredbåndstilgang som pendlere fritt kan benytte  

ved hjemmekontor. 
F. Selge kommunen utad. Reklamekampanjer. 
 
Vurdering – innspillene tas hovedsakelig til orientering og ett til etterretning 

Innspill A med boligtomter, C med gangveier og D med parker og aktivitetsområder står 

allerede i planen. 

Innspill B med ny skole på Stadsbygd håndteres av politikerne. 

Innspill E med kontorlokaler som pendlere fritt kan benytte står delvis i planen, men om de 

kan tilbys gratis vites ikke på nåværende tidspunkt. 

Innspill F med å selge kommunen utad med reklamekampanjer, tas til orientering og må 

videreutvikles. 

 
17. Innbygger i Skaugdalen 13.06.2020 

Fjern aldersgrensen på 8 år for ledsagerbevis. Urettferdig at foreldre må betale for 

assistenter på ulike aktiviteter. Inkludering på alvor må ikke koste for mye. 

 

Vurdering – innspillet tas til etterretning 

Forslaget må først vurderes av rett fagperson, før det eventuelt kan settes inn i 

handlingsprogrammet. 

 
18. Innbygger i Leksvik 13.06.2020 

Forslag til utbedrende tiltak: 
A. Arbeidsplasser – tilflytting krever at minst en av et par må finne relevant/interessant 

jobb lokalt. 
B. Jobbannonser – alle utlysninger av lokale stillinger i privat og offentlig sektor samles 

ett sted. 
C. Pendling – (a) tilrettelegge ved å etablere bru eller utvidet hurtigbåtrute Leksvik – 

Vanvikan – Frosta – Trondheim. (b) Tilrettelegge bedre for å hente barn i barnehage 
og SFO. 

D. Annonsering – kjør reklame for bygder og tettsteder på kino, aviser, med videre. 
E. Etablering – vær synlig som den mest attraktive kommunen for personer som starter 

ny virksomhet, f.eks. gratis kontorplass i 2 år ved FI-bygget i Vanvikan. 
 

Vurdering – innspillene tas til orientering 

Når det gjelder forslag A, tilgang på lokale jobber, er kommunens personal- og 
næringspolitikk svært bevisst. Det jobbes også aktivt med forslag C med tilrettelegging for 
pendlere og E være en attraktiv kommune for personer med etableringstanker. 
Forslag B, med synliggjøring av alle lokale ledige stillinger, er mulig i dag ved bruk av NAVs 
jobbsøkersystem. Se dette eksempelet; 
www.nav.no/no/Person/arbeidsplassen.nav.no/stillinger?counties[]=TRØNDELAG&municipal
s[]=TRØNDELAG.INDRE%20FOSEN 

http://www.nav.no/no/Person/arbeidsplassen.nav.no/stillinger?counties%5b%5d=TRØNDELAG&municipals%5b%5d=TRØNDELAG.INDRE%20FOSEN
http://www.nav.no/no/Person/arbeidsplassen.nav.no/stillinger?counties%5b%5d=TRØNDELAG&municipals%5b%5d=TRØNDELAG.INDRE%20FOSEN
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Forøvrig synliggjør kommunen alle sine utlyste stillinger godt via NAVs system, egen 
hjemmeside og ulike sosiale medier. 
Forslag D, med reklamering for bygder og tettsteder, anses som svært interessant og bør 
videreutvikles. 
 

19. Innbygger på Stadsbygd 14.06.2020 

Har følgende viktige forutsetninger for bolyst: 

A. Veier og logistikk så folk finner Indre Fosen 

B. Arbeidsplasser 

C. Skole og barnehager, fritidstilbud 

D. Kommunale avgifter og eiendomsskatt så låg som mulig 

E. Inkludering av innflyttere 

F. Tilrettelegge strekningen Stadsbygd – Vanvikan; med boligtomter, nye barne- og 

ungdomsskoler, gangveier mellom skoler og boligområder, opparbeide parker og 

aktivitetsområder, etablere kontorlokaler med bredbåndstilgang for pendlere, samt 

markedsføre kommunen 

 

Vurdering – innspillene tas i hovedsak til orientering og ett til etterretning 

Forslag A - E tas til orientering. Både samferdsel, arbeidsplasser og inkludering er godt 

prioritert i handlingsprogrammet. Skole, barnehager og fritidsaktiviteter er ønsket av mange 

innbyggere. Det er imidlertid opp til politikere å avgjøre tilstedeværelsen av barne- og 

ungdomsskoler samt om de skal renoveres eller bygges nye. Nivået på kommunale avgifter 

og spørsmålet om eiendomsskatt avgjøres også av politikere. Det knytter seg usikkerhet 

rundt dette når kommunens økonomi svekkes. 

Forslag F – tas til etterretning. Det er logisk at Stadsbygd og Vanvikan har ekstra kraft for 

tilflytting pga. sin nærhet til Trondheim. Når områdeplanen for Stadsbygd starter vil det 

tilrettelegges og videreutvikles på mange områder i lokalsamfunnet. Når reguleringsplanene 

for bruhodene starter opp, er det logisk å vurdere boligområder i tilknytning til dette. 

 

20. Utflytter fra Leksvik 14.06.2020 

Under er flere utsnitt fra den innsendte uttalelsen: 
Kroflata i Leksvika er for lenge siden politisk besluttet å være et kulturminneområde. Der i 
gjennom er det et visst vern og byggesøknader som skal gå via Fylkeskonservatoren for 
uttalelse. Området har stort potensial og kan bli en lokal perle. 
 
For å bygge noe solid bør et godt fundament ligge til grunn. Ifølge opplysninger fått fra 
ansatte i kommunen har det lenge vært besluttet å selge diverse kommunale eiendommer. 
Kroflata 6 og Kroflata 20 har ifølge utsagn vært blant disse. I tillegg er det nevnt at området 
skulle vært regulert. 
 
Søknadsprosess og dialog med Fylkeskonservator har gått veldig bra. Honnør til 
saksbehandlere for dette. Det som er litt skuffende, er at kommunen ikke ville gå inn og 
regulere området. Det er to eiendommer i denne klyngen som har dårlig eller ingen formell 
adkomst. Grensemerker mangler og i flg. Kartverket, har området en feilmargin på inntil 2 
meter. Saksbehandlere og ordfører har vært på befaring og var enige i at noe burde gjøres, 
og skulle vært gjort for lenge siden. Fylkeskonservatoren har også i sin uttalelse påpekt 
behovet for regulering. Det er her poenget med et godt fundament kommer inn. Et godt 
fundament er en god investering både for det offentlige og beboere. Kommunal eiendom kan 
oppnå høyere pris/verdi. Nå er det enkelte elementer som lager støy som fører til ekstra 
belastning på både administrasjon og politisk.  
Politikere i areal/plan samt teknisk sjef er kjent med dette. Da trenger vi gode 
handlingsplaner. Med økt bolyst vil fellesskapsfølelsen øke og dugnadsånden styrkes. 
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Det er interessant å engasjere seg i området ut over egen eiendom, men det betinger at det 
legges til rette for en positiv utvikling. 
 
Vurdering – innspillet tas til orientering og etterretning 

Forslaget om bedre ivaretagelse med tilretteleggende og utviklende tiltak står allerede i 
planforslaget, under overskriften Tiltrekkende kommunesenter og steder. 

Ordlyden er slik: 

• Identifisere steders identitet, konkretisere kulturminner med potensiale for økt 
attraktivitet og bidra til nærings- og stedsutvikling med bevaring og fornyelse.  

I tillegg har kommuneplanens samfunnsdel for Leksvik for 2015-2026 disse tekstene: 

• Kartlegge kulturhistoriske minner, bygninger og miljøer, med tilhørende vedlikeholds- 
og utviklingsplan. (For øvrig kan kommunen sende søknad til NT-FK om midler til 
kartlegging.) 

• Sette av faglige ressurser for å koordinere kulturhistoriske minner, bygninger og 
miljøer, også med ansvar for å søke midler til vedlikehold og utvikling. 

For øvrig er følgende tiltak satt inn i planen, på Stedstiltak for Leksvik: 

• Ivareta og videreutvikle Kroaområdet ved å; 
o tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak i området 
o kartlegge kulturhistoriske bygninger og miljøer 
o bidra med vedlikeholds- og utviklingsplaner 
o understøtte søknader om offentlige midler 

Den 05.10.2020 ble innspillet videresendt til nærings- og arealsjefen samt fagleder areal, for 
nærmere vurdering. 
 

21. Utflyttet leksværing 14.06.2020 

Har følgende forslag til utbedring: 
A. Reparere veien mellom Vanvik og Leksvik ved Hestdalen. 
B. Oppgradere veien fra Leksvik over Kråkmo med asfalt. 
C. Forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at man kan spasere langs sjøkanten fra 

Kroa til Grandfjæra (Lassøra).  
D. Åpne opp for at Lassøra i Leksvik kan reguleres om til hytteområde, for å dra hyttefolk 

innover til Leksvika. Det vil gi økt verdiskaping og flere jobber i Leksvik. 
 
Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering 

Forslag A, om å reparere veien mellom Vanvik og Leksvik ved Hestdalen, er satt inn i 
planen, under Attraktivt nærings- og arbeidsliv som Fellestiltak på samferdsel. 
Forslag B, om å oppgradere veien fra Leksvik over Kråkmo med asfalt, står allerede i 
planen, på samme sted som tiltaket over.  
Tiltak C, om å forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at man kan spasere langs 
sjøkanten fra Kroa til Grandfjæra (Lassøra), er satt inn i planen, under Tiltrekkende 
kommunesenter og steder / Stedstiltak i Leksvik. 
Det sto også et tilsvarende tiltak i kommuneplanens samfunnsdel for Leksvik for 2015-2026.  
Forslag D, om å åpne opp for at Lassøra i Leksvik kan reguleres om til hytteområde, for å 
dra hyttefolk innover til Leksvika, er videresendt til prosjektleder for Kommuneplanens 
arealdel den 05.10.2020. 
 
22. Innbygger/politiker i Fevåg 14.06.2020 

Har følgende kommentarer: 
A. Fevåg / Hasselvika bør være et eget satsingsområde på lik linje med Stjørna 

Råkvågen. 
B. Videregående skole bør ligge i kommunens sentrum. 
C. Infrastruktur (veg, buss, mobil/bredbånd) må utbygges i mye større hastighet 

enn i dag. 
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D. Bolyst betinger barnehage og 1 - 7 årlig skole der skolene og barnehagene ligger i 
dag. 

E. Næringstomter i alle bygder er svært viktig for å sikre nye etableringer og 
Arbeidsplasser. 

F. Følgende er feil i infoen som ligger ute (bruhode over Stjørnfjorden ligger ikke i 
Stjørna, men i Fevåg). 

 
Vurdering – to innspill tas til etterretning, to til orientering og to tas ikke til følge 

Forslag A, med Hasselvika – Fevåg som eget sted, settes inn i både faktadelen og i 
handlingsprogrammet. 
Forslag F, med bruhode over Stjørnfjorden vil ligge i Fevåg og ikke i Stjørna, rettes opp. 
Forslag C med satsing på samferdsel og næringstomter i hele kommunen og forslag E med 
næringstomter i alle steder, står allerede i beskrivelsen. I tillegg settes det inn på alle 
stedene.. 
Forslag B om videregående skole bør ligge i sentrum, samt forslag D om barnehage og 
skole bør bli liggende der de er, tas ikke til følge. Disse forholdene behandles i egne politiske 
prosesser, og tas ikke inn i handlingsprogrammet.   
 

23. Innbygger i Rissa 14.06.2020 

Økt innbyggertall vil komme som følge av flere forhold: 
A. Sterkt sentrum med gode tjenestetilbud, spesielt barnehager, skoler og annet 

støttende apparat. (Slutte å bygge ned kommunesenteret med f.eks. flytting av 
videregående skole.) 

B. Legge til rette for etablering gjennom gode tilskudds-løsninger, ikke bare i 
kommunens regi, men også næringslivet må bidra. 

C. Samferdsel er også viktig. Trondheimsfjordbrua må realiseres. Pluss ny vei 
Trondheim - Flakk. Stjørnfjordbrua er også av interesse pga. pendling på Fosen. 
Videre må kommunen jobbe aktivt overfor fylkeskommunen med vedlikehold og 
bygging av veier og godt kollektivtilbud. 

D. Det må legges til rette for tilskuddsordninger for næringslivet, både nyetablering og 
videreutvikling, for å ivareta arbeidsplasser. 

 

Vurdering – innspillene tas som orientering 

Forslag A – D står allerede i planforslaget. 

 

24. Fevåg aktivum 14.06.2020 

Vi ser at det er lagt ned et grundig arbeid i denne rapporten, og at mange områder er belyst.  
 
Vi har følgene innspill: 

A. Ikke nedgrader Hasselvika og Fevåg til to grender, her er det vekst på flere vis. 
B. Ha folkemøter i tillegg til spørreskjema, for å få bedre beslutningsgrunnlag. 
C. Videreføre de offentlige tjenestene med barnehage og skole, med tanke på bolyst og 

fremtidig tilflytting. 
D. Satse mer på turisme; 

o Tilrettelegge for næring, fiskeutsalg, lokalmat utsalg (REKO-ring) og 
opplevelsesturer.  

o Tilrettelegge ved å gi unge etableringslån til husbygging når de vil bygge i 
utkantene.  

o Tilrettelegge for bobilparkering, teltplasser og campingvogner.  
o Finne en strategisk plassering for hurtiglader for el-bil.  
o Utvikle området på Vestvikan som offentlig badestrand med toalettfasiliteter, 

og skilte tydeligere hvordan man kommer seg dit.  
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E. Videreutvikle havneområdet, med sandvolleyballbane, ballbinge, skotthyllbane, grill 
hus, ungdomshus, båthus (med hjertestarter), skateboardrampe og lekeplass.  

F. Videreutvikle området rundt COOP, med rasteplass og infotavle om hva Fevåg har å 
tilby. 

G. Etablering av bru over Stjørnfjorden vil få betydning for lokalsamfunnet. 
 
Vurdering – to innspill tas til etterretning, to til orientering og ett tas ikke til følge 

Innspill A om å innlemme mindre steder i planutkastet og innspill D om å satse mer på 
turisme, tas til etterretning og settes inn i planen.  
Innspill B med folkemøter tas til orientering, og vil komme senere.  
Innspill C om å videreføre barnehage i Fevåg og skole i Hasselvika tas ikke til følge. Dette 
fordi de offentlige tjenestene behandles i egne prosesser.  
Innspill E med etablering av bru over Stjørnfjorden vil få betydning for lokalsamfunnet, tas 
dels til orientering og dels til etterretning. Brua står allerede i planprogrammet. 
 

25. Innbygger på Stadsbygd 16.06.2020 

Generelle innspill: 
A. Oppfordre til mer samkjøring/sambruk av biler. 
B. Utvikle flere jobber. 
C. Etablere flere boliger. 
D. Skape godt omdømme via tverrfaglige tjenester med kvalitet og individuell tilpassing. 
E. Gjøre en brukerundersøkelse om hva innbyggerne savner av fysiske butikker. 

 
Innspill som gjelder Stadsbygd: 

F. Forbedre offentlig kommunikasjon med; 
o busstilbud til/fra Vanvikan – Rørvik - Stadsbygd 
o busslinje Flakk – Trondheim 

G. Fortette Stadsbygd. 
H. Etablere gang- og sykkelvei mellom sentrum – kirka - Brødreskift. 
I. Krav om enkel restaurant ved Museet Kystens Arv. 

 
Innspill som gjelder Rissa: 

J. Forbedre Rissa sentrum (butikkene ligger rart plassert, og svært mange kjører bil 
imellom "sentrene"). 

 
Vurdering – innspillene tas dels til etterretning og orientering, mens ett avvises 

Forslag A om mer samkjøring, B om bedre omdømme, H om gang- og sykkelsti, og I med 
krav om enkel restaurant ved Kystens Arv, er tatt til etterretning og satt inn i programmet. 
Forslag B om flere jobber, C om flere boliger, E om hva folk ønsker av butikker, F om 
offentlig kommunikasjon, og G fortette Stadsbygd, står allerede i programmet og tas som 
orientering. 
Forslag J om brukerundersøkelse for å finne ut hva folk ønsker av butikker, tas ikke til følge. 
Dette fordi det er utført en tilsvarende, men bredere undersøkelse i 2019. Den gjaldt for 
ungdom, tilflyttere, styremedlemmer i nærings- og innbyggerforeninger, medlemmer i 
ungdomsråd, samt kommunale ledere, hovedtillitsvalgte og politikere. Se faktagrunnlag for 
samfunnsutvikling, 2020. 
 
26. Innbygger i Fevåg 16.06.2020 

Innspill til en bedre utredning: 

A. Som innbygger i bygda Fevåg føles det ikke som kommunen er like interessert i de 
kvaliteter og tilbud som finnes her, og heller ikke er så interessert i å videreutvikle 
bolyst for fastboende her; annet enn å merke området som et område for 
hyttebygging. 
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B. Bare det faktum at man benevner Fevåg (og en del andre geografiske områder i 
kommunen) som ei grend; og ikke bygd; vitner jo de facto om dette. 

C. Et annet indisium på at kommunen ikke tar bygda Fevåg på alvor, er de stadige 
diskusjoner om nedleggelse av barneskolen. Både nedleggelse av skolen, eller andre 
krumspring (som for eksempel opprettelse av et såkalt oppvekstsenter) vil være en 
fallitterklæring for kommunen, og begge alternativ vil føre til lange bussreiser for 
mange av de små barna. 

D. Jeg vil henstille til kommunen og til utreder å heller prøve å se alle de kvaliteter og 
potensialer som ligger i små bygdesamfunn, kommunisere med folk som bor her; 
slutte å bruke taktiske benevnelser som grend i stedet for bygd; dvs. heller snakke 
opp fremfor å snakke ned, de fantastiske samfunnene som faktisk finnes rundt om i 
kommunen. Indre Fosen er en kommune som har mange muligheter i seg, og de er 
slettes ikke lokalisert kun til de store sentra. 

 

Vurdering – to innspill tas til etterretning, ett til orientering og ett tas ikke til følge 

Forslag A, med at kommunen ikke virker like interessert i mindre steder som i større, og 
forslag D, med å se kvaliteter og potensial alle steder, tas til etterretning. Det betyr at både 
større og mindre steder vil inngå i handlingsprogrammet. Følgelig settes Hasselvika-Fevåg, 
Skaugdalen og Seter-Hindrem inn i faktagrunnlaget for samfunnsutvikling og i planforslaget. 
Verrabotn står også fordi det er et nytt område for kommunen, som må huskes på. 
 
Forslag B om å bruke benevnelsen ‘grend’ for å nedgradere steder, tas til orientering. En 
noe løs omgang med begrepene ‘bygd’ og ‘grend’ får lastes prosessleder og ikke 
kommunen. 
Indre Fosen har mange større og mindre steder. Innbyggere bruker ulike ord for å omtale 
‘steder’, som det står følgende om i Wikipedia: I geografisk sammenheng er et ‘sted’ en del 
av et landskap, enten det er naturlig eller menneskeskapt. Et sted er et avgrenset område og 
har et navn. Betegnelsen kan brukes om en by, en bydel, ei bygd, en gård, et enkelthus en 
øy, en eng, osv.  
De mest vanlige betegnelsene blant innbyggerne i Indre Fosen er trolig ‘bygd’ og ‘grend’. 
Ifølge Wikipedia er ‘bygd’ gjerne et spredtbygd område med en viss geografisk utstrekning, 
der ofte bondegårdsbebyggelse har vært grunnlaget for samfunnet. ‘Grend’ er gjerne en 
samling med gårder, hus eller hytter. 
Noen innbyggere bruker begrepet ‘tettsted’, som forskjellig fra ‘bygd’ og ‘grend’. 
For kommunen er det ikke av avgjørende betydning, hvilke ord som brukes om ‘steder’. I 
hovedsak bør det være aksept for språklig mangfold. Kommunale utredere og prosessledere 
bør allikevel ha en korrekt språkbruk, eventuelt bruke mer nøytrale begreper. 
 
I databanken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) finnes både definisjoner, statistikk og prognoser 
for norske kommuner.  
SSBs definisjon av ‘tettsted’ er slik: «En hus-samling skal registreres som tettsted dersom 
det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 
meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg, 
kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden øke til 200 meter. Tilgrensende 
bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være 
en del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas 
med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.» 
 
I SSBs database står Indre Fosen kommune oppført med 6 tettsteder: 

o 6561 Råkvågen med 234 innbyggere 
o 6562 Årnset med 1202 innbyggere (som får navnet Rissa fra 01.01.2021 ifølge e-mail 

fra SSB 22.09.2020) 
o 6563 Askjem med 296 innbyggere (som får navnet Stadsbygd fra samme dato) 
o 6565 Vangsåsen med 255 innbyggere (som også ligger i plansonen Stadsbygd) 
o 7041 Leksvik med 850 innbyggere 
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o 7042 Vanvikan med 707 innbyggere 
Se denne lenken: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett 
 
Summen av disse tallene er 3 544. Om vi regner prosent av det totale innbyggertallet 9 988, 
blir resultatet at 65 % bor spredtbygd og ca. 35 % tettbygd. 
 
I kommunens faktagrunnlag for samfunnsutvikling vises befolkningsstatistikk og prognoser i 
hovedsak på ‘plansoner’. Da får vi med alle innbyggere og alt areal i kommunen. 
Plankontoret i Trondheimregionen, som tilrettelegger ulike tall for kommunene, bruker den 
inndelingen. Fordelen er at tallene kan sammenlignes fra det ene året/tiåret, til det neste. 
Plansonene heter Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Råkvåg, Hasselvika, Skaugdalen og 
Hindrem. Verrabotn er lagt til Rissa plansone. Alle plansonene har sentrum (med flerfaglige 
funksjoner) eller sentrumslignende områder (med for eksempel en skole, barnehage og/eller 
butikk). Kun Rissa er definert som kommunesenter. 
 
Forslag C, om nedleggelse av barneskole og opprettelse av oppvekstsenter som 
fallitterklæringer, tas ikke til følge. De kommunale tjenestene håndteres i andre prosesser, 
som behandles av politikere. De kommunale tjenestene er ikke en eksplisitt del av satsingen 
på Næringskraft og bolyst. Kommunen forstår allikevel at slike gjentagende vurderinger, fra 
den ene kommunestyreperioden til den neste, forstyrrer innbyggernes engasjement og 
lokalsamfunnets utvikling. 
 

27. Innbygger i Leksvik 17.06.2020 

A. Flere attraktive arbeidsplasser og interessante jobber. 
Bedre tilrettelegging for kollektivtilbud for pendlere, med buss fra Leksvik til Vanvikan 
med overgang til 8-båten, overgang fra 17-båten i Vanvikan til Leksvik, pluss sen båt 
lørdager. Da er det lettere å velge kollektivt - attraktivt å jobbe i byen og bo på bygda. 

B. Fiber og stabilt nett til hjemmekontor. Markedsføre oss som en hjemmekontor-
kommune. 

C. Levende sentrum med gode, trygge møtesteder for ungdom. Gjør at de unge lettere 
framsnakker bygdene og større sjanse for at de ønsker å komme tilbake etter 
utdannelse. 

D. Bygge inn scenen ved kommunehuset i Leksvik, slik at det kan være små konserter 
og framføringer av ulike slag, uansett årstid og vær. 

E. Kulturskolen kan ha oftere fremføringer i grendene. 
F. Fast salgsdag for folk i sentrumsområdene. Ulik dag per grend. Kanskje kan dette 

gjøre det mer attraktivt å besøke andre grender. Loppis/garasjesalg, matsalg, lodd, 
musikk, fremføringer, osv. (En type minimartna.). 

 

Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering 

Innspill D med å bygge inn scenen ved kommunehuset, innspill E med hyppigere 

opptreden av kulturskolen i grendene og innspill F med faste salgsdager, tas til etterretning. 

Tiltakene settes inn i handlingsprogrammet. 

Innspill A med flere arbeidsplasser, innspill B med fiber og stabilt nett samt innspill C med 

levende sentrum og møteplasser, tas til orientering. Tiltakene står allerede i 

programforslaget. 

 

28. Telemarksforskning 18.06.2020 

Faktagrunnlaget har svært mye og detaljert informasjon, særlig i forbindelse med lokale 
tettstedsanalyser og lokale spørreundersøkelser. Inntrykket er at det er gjort mye og grundig 
arbeid i faktagrunnlaget.  
Loggen med referater viser milepeler og beslutninger i prosessen. Her kan en følge arbeidets 
historie og bakgrunn.  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
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Forprosjektrapporten oppsummerer arbeidet. Denne rapporten viser retning for det videre 

arbeidet og er derfor lagt mest vekst på i denne i vurderingen. 

Hovedmål i forprosjektrapporten er:  
Indre Fosen er en ettertraktet nærings- og bostedskommune med godt klima. 
 
De foreløpige delmålene er:  
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra 
Trondheimsregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram, Fosen 
Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og markedsføring.  
B. Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes. 
Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud. Mindre 
bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber, tomter, vei, vann 
og avløp.  
C. Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere og besøkende og innflyttere, og folketallet 
stiger fra 10 055 i 2020 til 10 500 i 2025. 
 
Innspillene under kan øke kvaliteten på programmet: 
 
Forslag A: 
Delmål C er her mest konkret i det at den ønskede utviklingen av folketallet er tallfestet til en 
vekst opp til 10 500 innbyggere i 2025. Dette målet synes å være urealistisk høyt. Jeg vil her 
vise til den regionale analysen for Indre Fosen. I scenariene fra 2018 hadde det mest 
optimistiske scenariet (med høy og positiv attraktivitet for både bosetting og næringsliv) en 
vekst opp til 10 547 innbyggere i 2040. For å få en vekst opp til 10 500 allerede i 2025 må 
veksten bli mye brattere. Både Telemarksforsking og SSB kommer med nye framskrivinger i 
løpet av sommeren 2020. Disse vil etter all sannsynlighet vise lavere vekstkurver for hele 
landet og også for Indre Fosen. Det vil være utfordrende for Indre Fosen å ha vekst i 
folketallet i det hele tatt. En målsetting om at folketallet stiger vil dermed være ambisiøs 
alene. Jeg foreslår at målet om befolkningsvekst dempes, siden det er urealistisk å nå en 
vekst til 10 500 innbyggere i 2025. 
 
Delmål A virker langt og omstendelig i forhold til delmål C. Hele avsnittet etter første komma 
er egentlig strategi og kan flyttes til beskrivelse av strategien for å nå målet. Siden 
befolkningsveksten er tallfestet, vil det vært like naturlig å tallfeste utviklingen i antall 
arbeidsplasser i næringslivet. Det er nokså opplagt at dersom Indre Fosen skal oppnå 
tilstrekkelig innflytting for å få befolkningsvekst, så må det også bli vekst i antall 
arbeidsplasser i kommunen. Jeg foreslår at det fastsettes et konkret mål for veksten i antall 
arbeidsplasser i næringslivet i kommunen.  
Delmål B handler om utvikling av kvaliteter i tettsteder og bygder i kommunen. Kvaliteten i 

tettstedene har opplagt betydning for både innflytting og næringsutvikling og har også en 

egenverdi. 

 

Forslag B: 

I handlingsprogrammet er det gitt noen kortfattede oppsummeringer om utfordringsbildet til 
de to delene attraktivt nærings- og arbeidsliv og tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og 
grender.  
Utfordringsbildet for attraktivt nærings- og arbeidsliv:  
Lite utviklet bransjestruktur, lav lønnsomhet, svak markedstilpasning, høye 
transportkostnader, varierende veistandard, lite bransjesamarbeid, variabel fiberutvikling, 
investeringsbehov, kapasitetsvansker pga. aldrende befolkning (lav tilgang på faglært 
arbeidskraft og økt pensjonering). 
 
Utfordringsbilde for tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender:  
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Noen steder har lite attraktiv sentrumsutforming, uforutsigbar boligkapasitet, få helhetlige 
attraksjoner, mangel på tilbud og lite utbygd transportstruktur. 
 

Det er en god idé å ha kortfattede tekster om utfordringsbilde som legger opp til 
målsettingene. Her synes jeg at bildene blir litt for kortfattede, i den forstand at det ikke er lett 
å forstå hva som menes. Jeg har tillatt meg å foreslå alternative tekster til utfordringsbildene:  
Attraktivt nærings- og arbeidsliv:  
Indre Fosen har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet de siste årene. Dersom vi 
skal nå målet om vekst i folketallet, er det nødvendig å skape vekst i næringslivet. En del av 
forklaringen til nedgangen i næringslivet er at det har vært vanskelige tider for de bransjene 
det er mest av i kommunen. Vi må imidlertid bygge på de bedriftene vi har og legge til rette 
og stimulere til at disse kan vokse og kanskje også få bedrifter til å flytte til kommunen.  
 
Utfordringsbilde for tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender:  
Indre Fosen har hatt nedgang i folketallet de siste fem årene. En del av årsaken er at 
kommunen har et fødselsunderskudd på grunn av aldersfordelingen. Vi trenger dermed netto 
tilflytting til kommunen hvis folketallet skal øke. Kommunen må derfor være attraktiv å bo i og 
flytte til. Indre Fosen har en spredt struktur med flere tettsteder og grender. Vi må få hvert 
enkelt sted til å bli attraktive bosteder som folk ønsker å flytte til og bo i. 
 
Forslag C: 
Det er listet opp et stort antall mulige tiltak for hver av områdene. Siden tiltakene er listet opp 
skjematisk, er det vanskelig å vurdere tiltakene enkeltvis da det ikke alltid er like lett å se det 
konkrete innholdet. Noen tiltak synes å være på idéstadiet mens andre virker å være klare 
for realisering. Tiltakene må få en konkret plan, finansieres og gjennomføres. Det vil være et 
gigantisk arbeid å få realisert alle tiltakene på en god måte. Listene med tiltak må etterhvert 
prioriteres, organiseres, planlegges og gjennomføres enkeltvis. Det er i hvert fall ikke mangel 
på idéer til tiltak. Listen kan ses på som en stor idébank som hovedprosjektet kan ta tak i 
oppstarten. 
 

Forslag D: 
Nøkkelfaktoren er om en kan skape en form for organisering som får realisert alle de gode 
tiltakene og skape en kreativ grobunn for utvikling av nye tiltak. I denne sammenhengen er 
det svært viktig at en kan skape en organisering som mobiliserer alle aktører som skal være 
med på dugnaden. I dette ligger også å få etablert mål som alle, eller flest mulig, identifiserer 
seg med. 
 
Det er åpenbart at kommunen må være en sentral aktør i denne sammenhengen, antakelig 
også den aktøren som tar på seg ledelsen. Gjennomføringen må også legges tett opp til den 
nye samfunnsplanen som den nye kommunen skal utarbeide. En bør se for seg at 
hovedprosjektet og realiseringen av den nye samfunnsplanen til den nye kommunen ses i 
ett. 
 
Skal en lykkes med å skape befolkningsvekst i Indre Fosen, må innsatsen som legges ned 
for å skape attraktivitet for næringsliv og bosetting være langt sterkere enn det som 
kommuner normalt legger ned i et slik arbeid. Omtrent alle kommuner ønsker å være 
attraktive, men bare noen vil stikke seg ut gjennom å bli attraktive i praksis i fremtiden. Skal 
hovedprosjektet lykkes (og Indre Fosen lykkes), må en påregne at dette vil kreve mye 
ressurser både i rene penger, innsats fra kommunens ansatte og ledelse og oppmerksomhet 
fra lokalpolitikerne. Dette må før eller siden, helst før, komme klart frem slik at kommunens 
bidrag står i stil med målsettingene til prosjektet. 
 
En bør velge en organisering og bemanning som ivaretar følgende forhold: 

o Tett integrasjon med kommunens samfunnsplanlegging 
o God forankring i kommunens ledelse 
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o Utadvendt aktivitet og tett kommunikasjon med alle som kan bidra 
o Høy synlighet og tillit 
o Langsiktighet 
o Dedikert prosjektledelse 

 
Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering 

 
Innspill A - C hensyntas. Teksten om mål, utfordringer og tiltaksmengde justeres noe. 
Innspill D om organisering tas til orientering. Alle planprosesser forsøkes rigget med 
forbindelse til overordnede planer, forankring i ledelsen, utadvendt kommunikasjon og 
engasjert prosjektledelse. I denne prosessen må det sannsynligvis legges ekstra vekt på høy 
synlighet og tillit samt en meget lang tidshorisont. Viktig å erkjenne at næringskraft og bolyst 
berører alle innbyggere. Satsingen har en vanskelighetsgrad som forutsetter iherdig arbeid i 
lang tid.  
 

29. Innbygger/politiker i Hasselvika 29.06.2020 
Innspill om Hasselvika-Fevåg: 

A. Folketallet øker, trolig pga. flere arbeidsplasser og bedre kommunikasjonstilbud. 
B. Flere innflytterfamilier og barnetallet øker. 
C. Hasselvika-Fevåg har godt fritidstilbud, med fotball, ski, barnelag og skolekorps. Det 

må med i faktagrunnlaget. 
D. Vi har også skole og barnehage. 
E. Selnes hører til Fevåg-Hasselvika, ikke til Stjørna-Råkvåg. Følgelig må tallene i 

faktagrunnlaget rettes opp. Førstnevnte sted har flere innbyggere enn sistnevnte. 
F. Vi opplever at administrasjonen fratar oss vår identitet ved å kalle oss en grend. 

Administrasjonen må bruke korrekt benevnelse. 
G. Istedenfor å utrede Hasselvika med et oppvekstsenter med barnehage og skole, har 

administrasjonen valgt å anbefale skolen nedlagt. Dette har kostet kommunen tapt 
tilflyttere og statlige overføringer. Potensielle innflyttere vektlegger skole og 
barnehage. 

H. Bru over Stjørnfjorden gjør Hasselvika-Fevåg svært sentralt. Kanskje er dette 
området som har størst potensiale for bolyst i kommunen? 

 
Vurdering – tre innspill tas til etterretning, tre til orientering og to tas ikke til følge 

Innspill A med økt folketall, innspill B med økt tilflytting og barnetall og innspill D med lokal 
skole og barnehage, tas til orientering. Informasjonen står allerede i faktagrunnlaget for 
samfunnsutvikling. 
Innspill C med fritidstilbud og organisasjoner, tas til etterretning og settes inn i 
faktagrunnlaget. 
Innspill E med at Selnes hører til Fevåg-Hasselvika er rett når det gjelder postnummering, 
men, ikke riktig når det gjelder metoden for beregning av innbyggerstatistikk og 
befolkningsprognose. Det vil si SSBs delområder med grunnkretser, Trondheimregionens 
plansoner og kommunens skolekretser. I disse hører Selnes til i Stjørna-Råkvåg.  
 
SSBs befolkningsstatistikk bygges på delområder med grunnkretser: 
Delområde – er navn på en statistisk inndeling innenfor kommunene. Norges kommuner 
deles offisielt inn i delområder, som videre deles inn i grunnkretser. Ved utarbeidelse av 
delområder ble det lagt vekt på at områdene kommunikasjonsmessig hørte naturlig sammen, 
og delområdet burde helst være en naturlig enhet.[1] Hvert delområde har en sekssifret 
tallkode, der de fire første sifrene utgjør kommunenummeret. Norges kommuner er inndelt i 
ca. 1 550 delområder, som igjen er inndelt i rundt 14 000 grunnkretser. 

 

Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å arbeide med og presentere 
regionalstatistikk. Begrepet er brukt av Statistisk sentralbyrå for å lage statistisk grunnlag for 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnkrets
https://no.wikipedia.org/wiki/Delomr%C3%A5de#cite_note-SSB-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Statistisk_sentralbyr%C3%A5
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kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. Det er rundt 14 000 grunnkretser i 
Norge.[1] 
Grunnkretser skal være stabile i en rimelig periode, de skal bestå av geografisk 
sammenhengende områder, de bør også være mest mulig ensartet når det gjelder natur og 
næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. Delområder ligger 
mellom kommune og grunnkretsene, slik at data som blir for detaljert på grunnkretsnivå kan 
løftes opp et nivå. Det er lagt vekt på at delområder hører naturlig sammen 
kommunikasjonsmessig og gjerne er en naturlig enhet. 
 
I SSB database har Indre Fosen 6 delområder med grunnkretser: 
• Delområde Stjørna med grunnkretsene (5054.0101-5054.0106) = Råkvåg vest, Råkvåg 

øst, Aune, Mælan, Husby og Selnes/Fiksdal  
• Delområde Hasselvika/Fevåg = Frengen, Fevåg, Hassel, Bue og Nebb  
• Delområde Rissa = Modalen, Sørbotn, Reinsgrenda, Kvithyll, Krognes, Langsæter, 

Sund, Årnseth, Leira, Sunde, Skaug, Skalmerås, Finli og Verrabotn 
• Delområde Stadsbygd = Gafset, Kårli, Hammer, Vemundstad, Hårsaker, Rein, 

Grønning og Fagerlia  
• Delområde Leksvik = Sollia, Tronvik, Landsem, Aune, Rosvold, Røstad, Vinnan, 

Grande, Myran og Hoven  
• Delområde Stranda = Hindrem, Vanvikan, Roten og Kråkmo 

Se lenken: 
https://www.ssb.no/statbank/table/04317/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10041618&time
Type=item 
 
I Trondheimregionens statistikk og prognose har Indre Fosen 8 plansoner: 

Plansonene oppsto trolig som en måte å ordne fysiske mapper på, i et skap fordelt på 
geografiske områder. Fordelen med bruk av plansonene er at alle innbyggere og alt areal i 
kommunen medregnes. Plankontoret i Trondheimregionen, som tilrettelegger ulike tall for 
kommunene, bruker denne inndelingen. Dette fordi det sannsynligvis ble gitt beskjed om det 
da Rissa og Leksvik ble med i Trondheimsregionen. 
 
Plansonene i Indre Fosen heter: 

• Rissa 

• Leksvik 

• Stadsbygd 

• Vanvikan  

• Stjørna-Råkvåg 

• Hasselvika 

• Skaugdalen  

• Hindrem 
Verrabotn er blitt lagt til Rissa plansone. 
 
Oppvekstsektoren i Indre Fosen bruker 6 skolekretser: 

Skolekretsene bygger på at det er en offentlig skole i hver krets. De heter Stadsbygd, Åsly, 

Fevåg/Hasselvika, Mælan, Leksvik og Vanvikan. Skolekretsene følger de offentlige 

barneskolene, og avgjøres av kommunestyret, pga. barns rett til å gå på nærskolen. 

 

Dagens statistikk-situasjon fremstår som noe vanskelig og bør forenkles. Plansoner er ikke 

knyttet til rettigheter. Det er kun en måte å beregne statistikk og prognose på. Om 

Skaugdalen inngår i Rissa og Hindrem i Vanvikan, blir plansonene lik både skolekretsene og 

delområdene med grunnkretsene. Det en fordel for alle berørte parter, inklusive innbyggere 

som gjerne bruker SSB database. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnkrets#cite_note-SSB-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Delomr%C3%A5de
https://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/Verrabotn
https://no.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A5kmo
https://www.ssb.no/statbank/table/04317/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10041618&timeType=item
https://www.ssb.no/statbank/table/04317/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10041618&timeType=item
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Innspill F med bruk av korrekte benevnelser på steder tas til etterretning. Viser her til 
teksten som er laget til innspill 26. Innbygger i Fevåg 16.06.2020 
Innspill G med forslag om nedleggelse av skole med videre, tas ikke til følge. Dette fordi 
offentlige tjenester behandles i egne prosesser, og er ikke en vesentlig del av satsingen på 
næringskraft og bolyst. 
Innspill H med bru over Stjørnfjorden gjør Hasselvika-Fevåg svært sentralt, tas dels til 
orientering og etterretning. Stjørnfjordbrua står allerede i planprogrammet. Hasselvika-Fevåg 
settes inn i faktagrunnlaget og handlingsprogrammet. 
 

30. Innbygger i Hasselvika, 30.06.2020 

«Ta vare på oss innbyggere som allerede bor i kommunen vår. Sannsynligheten for å 
komme tilbake er stor når man har gode oppvekstvilkår, slik som nærskole og 
fritidsaktiviteter i heimbygda. Alle innbyggere er like mye verdt uavhengig av postnummer. La 
barna gå på nærskolen, og bli knyttet til heimbygda si og naturen rundt seg.» 
 

Vurdering – innspillet er tatt til etterretning 

Hasselvika-Fevåg er satt inn i faktagrunnlaget og handlingsprogrammet. 
 

31. Innbygger i Leksvik 30.06.2020 

«For Kroflata 3 planlegges mulighet for attraktive leiligheter ved fjorden på Kroaflata 
(Leksvik). Et fireetasjers leilighetskompleks med 20 leiligheter. Utfylling mot fjorden, samt 
molo og en liten småbåthavn.» 
«For Kroflata 1 planlegges næringsbygg / motell med tanke på turisme.» 
 
Vurdering – Innspillet er kanskje feilsendt, og videresendes til arealplanlegger som 
arbeider med kommuneplanens arealdel 
 

32. Innbygger/politisk parti 30.06.2020 

«Kommunelista erkjenner absolutt viktigheten av å ta bolyst og næringskraft på alvor i 
kommunen. Derfor er det viktig at denne planen blir grundig behandlet og godt 
gjennomarbeidet slik at det kan bli et reelt styringsdokument og en klar retningsgiver for 
kommunens videre planarbeid.» 
 
Innspill til en bedre plan: 

A. Formuler målene tydeligere og beskriv tiltakene klarere. Fjern selvfølgeligheter. 
 

B. Sats mer på kommunesenterets betydning for utvikling av en konkurransedyktig 
kommune. Indre Fosen har det minst utviklede kommunesentret av sammenlignbare 
naboer på Fosen. Rissa er blitt klart svekket ved at Johan Boyer Videregående Skole 
skal flyttes til Vanvikan, og ved at Smia ble bygd i Leksvik med kulturhus og 
svømmehall. Utflyttingen av institusjoner og funksjoner fra Rissa må stanses. 
 
Et konkurransedyktig og attraktivt kommunesentrum bør inneholde: 

• Offentlige tjenester: 
o Kommuneadministrasjon  
o Politi, brann, ambulanse  

• Helse og omsorg: 
o Legevakt og primærhelsetjeneste  
o Tannlege  
o Sykehjem  
o Omsorgsboliger  

• Oppvekst, Skole og utdanning: 
o Barnehager  
o Grunnskole (Sentral ungdomsskole)  
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o Videregående skole  
o Folkehøgskole  
o Alternative høyskoletilbud  

• Handel, service og reiseliv: 
o Et bredt spekter av detalj varehandel  
o Et bredt spekter av privat tjenesteyting  
o Bygg og entreprenør-relaterte tjenester  
o Overnattingstilbud / Hotell  
o Spisesteder  
o Lokalmat-marked  

• Idrett og kulturaktiviteter: 
o Idrettshall med alternative aktiviteter 
o Lekeplasser, ballbinger mm. 
o Treningssentre 
o Fotball/kunstgressbane 
o Stadion (kombinert gressbane og friidrettsanlegg) 
o Tilknyttede tur/trim og jogge-stier 
o Svømmehall 
o Bibliotek 
o Kino 
o Konsertsal/ kulturhus 
o Bowling etc. 

• Boligtilbud (bredt spekter): 
o Leilighets hus (blokker, rekkehus mm,) for utleie og eie.  
o Eneboliger og rekkehus for eie.  

• Transporttilbud: 
o Regelmessige bussruter til Trondheim og de andre regionale tettstedene  
o Bussruter til hurtigbåtanløpene  
o Bussruter til/fra kretsene (lokalsentrene) i kommunen og industriarbeidsplassene.  
o Lokaltransport i sentrumsområdet  

Kommunens sentrumsplaner bør være regulert og tilrettelagt for alle tjenestetypene. 
 

C. Klarlegg hva forskningen sier om faktorer som utløser innflytting til kommunen, og 
legg konkrete strategier på det grunnlaget. 
 

D. Fremhev viktigheten av broforbindelse over Trondheimsfjorden til Trondheim og over 
Stjørnfjorden til Ørland, som viktige tiltak for bolyst og næringsattraktivitet, og start 
planleggingen for det. 

 
E. Start planlegging og realisering av kapasitetsutvidelse både for el-forsyning og 

vannforsyning, særlig i Rissa. Energi og vannforsyning er kritiske faktorer både for 
bosetning og for industrien. Kapasitet og infrastruktur for energiforsyning har svært 
lite å gå på i det meste av kommunen. Kapasiteten til vannforsyningen er kritisk i flere 
bygder. 

 
F. Tilrettelegg for at de 7 kretsene minst har et lokalt sentrum med 7 funksjoner: 

o Småskole, barnehage eller oppvekstsenter 
o Omsorgsboliger 
o Idrettsplass 
o Forsamlingshus 
o Nærbutikk 

OBS min tekst: 
 

G. Innlem tiltak for forskjønnelse som en vesentlig del av reguleringsplanen for Rissa 
sentrum. Kommunens sentrum i Rissa er lokalisert beliggende i et vakkert 
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kulturlandskap med både sjø, åser og fjell i rimelig nærhet. Spesielt er nærheten til 
sjø (Botn og Strømmen). Denne nærheten burde ha vært langt bedre utnyttet både 
for identitetsbygging, forskjønnelse og ikke minst attraktiv for bo og fritidsaktiviteter. 
Tidligere planer om å åpne sentrum tettere mot sjøen bør tas fram igjen og legges til 
grunn for reguleringsarbeidet i den nye sentrumsplanen.  

 
Vurdering – innspillene tas til etterretning, orientering og ikke til følge 

Innspill A tas i hovedsak til etterretning. Det blir klarere formulering av målene, slik 
Telemarksforskning har foreslått. Tiltakene vil bli noe mer foredlet, men siden de inngår i en 
stor databank vil første fase i hovedprosjektet brukes til ytterligere konkretisering. Det anses 
som viktig at medvirkende aktører (som næringsforeninger, innbyggergrupper, og andre) er 
med i utvelgelsen av og reformuleringen av tiltak. Alle tiltakene kommer fra noen. Det kan 
være innbyggere, politikere, ledere/tillitsvalgte/ansatte, organisasjoner eller råd. Det som en 
oppfatter som en selvfølgelighet, kan være meningsbærende for en annen. Følgelig er det 
ikke bare å kutte vekk. Administrasjonen forsøker allikevel å «vaske» tiltaksoversiktene mer.  
 
Innspill B tas i hovedsak til orientering. Det er lagt opp til en satsing på kommunesenteret 
for å utvikle en konkurransedyktig kommune. Administrasjonen forsøker å håndtere 
kommunesenteret, som er noe forskjellig fra de øvrige større og mindre stedene. Denne 
øvelsen fordrer imidlertid politisk støtte, for å bli gjort på en god måte. 
 
Kommunesenteret i dag har de fleste offentlige tjenestene, som ramses opp. Unntakene er 
legevakt på kveld og helg og en felles ungdomsskole. De kommunale tjenestene behandles 
for øvrig i egne prosesser, ikke i denne. Når det gjelder lokalisering av videregående skole, 
så foreligger det både lokale og fylkeskommunale vedtak. Følgelig håndteres ikke temaet 
her. Forslaget om å tilrettelegge for et høyskoletilbud, er selvsagt interessant. Det settes inn i 
handlingsprogrammet, på næringsliv som et felles kompetansetiltak. Når det gjelder 
lokalmat-marked, så har flere butikker i kommunesenteret og i kommunen noen lokale 
produkter. Langt fra alle produkter som utvikles kommunen, finnes i Rissa eller andre steder. 
Det er ikke etablert et eget sted eller område kun for det formålet. I handlingsprogrammet 
står det et tilsvarende tiltak for næringsliv, under bransjerettet tiltak i reiseliv og lokalmat. Det 
settes inn tiltak om oppfordring til å etablere et lokalmat-marked i Rissa. Når det gjelder 
ønsket om stadion (kombinert gressbane og friidrettsanlegg), svømmehall, kino og bowling, 
så står disse forslagene allerede i handlingsprogrammet. Når det gjelder boligtilbud, så 
dekker handlingsprogrammet noenlunde det brede spekteret av boliger som nevnes. Det 
meste av transport-forslagene, står også i handlingsprogrammet, med unntak av 
lokaltransport i sentrumsområdet. Det er nå satt inn for Rissa. 
 
Innspill C om å klarlegge hva forskning sier om faktorer som utløser innflytting til 
kommunen, og legge konkrete strategier på det grunnlaget, tas til orientering og etterretning. 
Et nytt tiltak settes inn i handlingsprogrammet under fellestiltak for livskraftig befolkning.  
Det lyder slik: Undersøke årsaker til at tilflyttere bosetter seg i kommunen og hvilke forhold 
som er avgjørende for at de blir boende. Dette kan gjøres via spørreskjema og/eller 
gruppedialog. Det bør skilles mellom ulike steder. 
Et eksisterende tiltak endres slik: Lage strategier for forskjellige målgrupper, som finner ulike 
steder i kommunen attraktive som nærings- og bosted. 
 
 
Det er et faktum at antall innflyttere i Indre Fosen synker fra 2014 til 2018. I 2016 kom det 
164 voksne (30-69 år), 97 unge (20-29 år). 41 barn og ungdom (0-19 år) samt 16 seniorer 
(+70). Det er altså mest voksne og unge som bosetter seg her. I samme periode var antallet 
utflyttere større enn antallet innflyttere. Nettotilflyttingen er altså negativ.  
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Telemarksforskning viser til at befolkningsvekst er særlig knyttet til attraktivitet, når det 
gjelder nærings- og arbeidslivet med økende antall arbeidsplasser og stillinger samt 
tiltrekkende og levende steder med varierte tilbud. 
 
Distriktssenteret skriver følgende i notatet: «Tilflyttings- og rekrutteringsarbeid i distriktene – 
en oppsummering av kunnskap», fra Distriktssenteret i april 2020. 
«Lokalt utviklings- og tilflyttingsarbeid er bare én av flere faktorer som kan påvirke personers 
og husholds flyttebeslutninger og flyttehandlinger. En serie strukturelle (eksogene) forhold 
påvirker handlingsrommet for lokal samfunnsutvikling, og samme tiltak vil ikke ha samme 
effekt på ulike steder (jf. også bl.a. Damvad, 2015). Lokalt tilflyttingsarbeid virker i det små. 
Effekten av det lokale tilflyttingsarbeidet kan variere mellom å være avgjørende/utløsende for 
flytting til et bestemt sted (fåtallet), et ekstra lodd i en skål som allerede bikket mot innflytting, 
en framskyndelse av en allerede planlagt flytting, eller det kan forhindre at en ønsket flytting 
ikke strander på grunn av praktiske hindringer (Grimsrud og Aure, 2013). Det største 
handlings- og mulighetsrommet lokalt og regionalt ligger i tilrettelegging for å styrke 
bosettingsgrunnlaget. Forutsetninger for at det skal gi effekter, er at arbeidet bygger på 
analyser og kunnskap om flytteprosesser, om hva som får folk til å bli boende, og om lokale 
utfordringer og ressurser. Arbeid er den viktigste årsaken til at folk flytter, men kvaliteter ved 
stedet, familie og nettverk har i tillegg betydning for både flyttebeslutninger og beslutninger 
om å bli boende (Sørlie, Aure og Langset, 2012). Utgangspunktet bør være at tilflyttere skal 
ha en jobb i bo- og arbeidsmarkedsregionen og et lokalsamfunn de trives med. 
Tilflyttingsarbeidet må derfor bygge på analyser og kunnskap om eget sted og regionen sitt 
behov for arbeidskraft. Tilflyttingsarbeid kan være nyttig når arbeidet blir gjort for å dekke 
reelle behov i lokalsamfunnet og når det henger sammen med annet utviklingsarbeid. 
Kommunen alene kan ikke gjøre jobben - de som lykkes samarbeider med næringsliv, 
frivillighet og innbyggere. De involverer målgruppen (tilflyttere) og jobber på tvers av sektorer 
og organisasjoner. For tilflyttere med svak stedstilhørighet er det ekstra viktig å jobbe for at 
de skal få nettverk og bli en del av lokalsamfunnet. Tilhørighet og medvirkning kan bidra til at 
ungdom ønsker å bo i distriktskommuner i framtida. Kommunene bør involvere barn og unge, 
slik at de får en reell mulighet til å påvirke lokalsamfunnets utvikling. Tilflyttingsarbeid som 
baserer seg på kampanjer med bilder av flott natur, avslapping og at du skal komme til et 
sted «uten karrierejag» har liten effekt.» 
 
Teksten foran viser til at det er flere forhold av betydning for tilflytting og beslutning om å bli 
boende: Det er særlig jobb, men også kvaliteter ved lokalsamfunn, nettverk, tilhørighet, 
medvirkning og inkludering.  
 
Innspill D med å fremheve viktigheten av broforbindelse over Trondheimsfjorden til 
Trondheim og over Stjørnfjorden til Ørland, som viktige tiltak for bolyst og 
næringsattraktivitet, og starte planleggingen, står allerede i handlingsprogrammet, under 
fellestiltak på samferdsel. Innspillet tas dels til orientering og dels til etterretning. I tillegg er 
det satt inn tekst i Stadsbygd og Hasselvika-Fevåg, omtrent slik: Bru over 
Trondheims/Stjørnfjorden får betydning for lokalsamfunnet. I tilknytning til reguleringsplanene 
for bruhodene, bør boligbehovene anslås. 
 
Innspill E med planlegging og realisering av kapasitetsutvidelse både for el-forsyning og 
vannforsyning, særlig i Rissa, tas til etterretning. Tiltaket er satt inn i den generelle delen av 
handlingsprogrammet, samt på alle stedene. 
 
 
Innspill F med å tilrettelegg for at 7 kretser minst har et lokalt sentrum med 7 funksjoner: 
(dvs. småskole, barnehage eller oppvekstsenter, omsorgsboliger, idrettsplass, 
forsamlingshus og nærbutikk, tas dels til orientering og ikke tilfølge.  
De offentlige tjenestene er ikke en vesentlig del av denne planprosessen. Fordelingen av 
tjenester er tema i Totalplanen.  
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For øvrig har Indre Fosen i dag 6 skolekretser, men 8 plansoner. Trolig tenkes det her at de 
7 kretsene er Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Stjørna-Råkvåg, Hasselvika-Fevåg og 
Skaugdalen. Av disse har vel de fem første stedene, alle tilbudene. Det er kun sistnevnte 
sted, Skaugdalen, som ikke har alt. Nå er det vel ikke slik at kommunen kan styre utviklingen 
alle steder. Kommunen kan tilrettelegge for fremtidig utvikling, men den faktiske utviklingen 
formes både av frivillige med dugnad og private næringsdrivende. Det må være et 
forretningsmessig grunnlag for at et sted skal kunne blomstre med tilbud.  
 

33. Rissa Kraftlag ved daglig leder 01.07.2020 

«Det er bra kommunen setter trykk på disse viktige temaene.  Vi er alle avhengig av at Indre 
Fosen blir enda mer attraktiv både for de som skal få lyst til å bo her og de som ønsker å 
drive forretning her. Vi har i vår visjon satt oss som mål å være en Generator i 
lokalsamfunnet og brenner for alt som kan skape bolyst & næringsutvikling.» 
 
Forslag som kan forbedre programmet: 

A. Konkretiser og prioriter tiltakene. 
B. Definer ressursbehov og pådrivere. 
C. Dyrk frem lokalt engasjement. 
D. Prioriter disse tiltaksforslagene høyt: 

o Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift. 
o Tilrettelegge for økt fiberutbygging. 
o Ha sjønære og bransjerettede næringsarealer. 
o Jobbe for god samferdsel, internt i kommunen og inn til kommunen. 
o Stille med et bredt og positivt næringsapparat for de som vil satse som kan 

samspille godt sammen med bl.a. NIT Indre Fosen. Mye kan også gjøres med 
små virkemidler og kanskje gjenbrukt utstyr. 

o Undersøke og fremme næringsvennlighet i alle relevante sektorer. 
 

E. Forslag til nye tiltak: 
o Fellestiltak på kompetanse: Styrekompetanse. 

«Begrunnelse: Mange bedrifter i Indre Fosen har styrer som ofte består av 
nær familie og venner. Bruk av eksterne styremedlemmer kan være et 
virkemiddel som bidrar til positiv utvikling for bedriftene. For å få til dette bør 
det satses på utvikling av lokal styrekompetanse og en ressursbase med 
kompetanse som kan anbefales lokale bedrifter. Dette kan også føre til mer 
samarbeid i næringslivet på tvers av geografi og bransjer.» 

o Fellestiltak i kommunal sektor/ Bransjespesifikke tiltak bygg og anlegg: Intern 
anbuds- og utbyggingskompetanse. 
«Begrunnelse: Åfjord kommune har ved de siste kommunale utbyggingene  
(f.eks. aktivitetshuset) i anbudsfasen delt inn anbudene slik at lokale (små)  
aktører enkelt kan gi anbud på sin leveransene i anbudene, f.eks. VVS, el  
osv. Dette har ført til at lokale tilbydere enklere har fått mulighet til å delta i 
anbudene og da etter hvert bli tildelt prosjekter. For å få dette til må man  
internt i kommunen inneha aktuell kompetanse for å håndtere en oppdelt  
anbudsprosess og for håndtering av dette i utbyggingsfase som byggherre.  
Dette kan bidra til sikring av lokal verdiskaping i lokale prosjekt.» 

 
F. Kommentarer til eksisterende tiltaksforslag: 

o Næringstiltak for mindre bygder og grender (…): Bidra til å legge fiber med 
stabil internettdekning / Tiltak for mindre bygder og grender (…): Forbedre 
infrastruktur på fiber (…) 
«Kommentar: Utbygging av fiber i sentrum av de bygdene/grendene som  
er nevnt her er enten utført eller igangsatt, men for å muliggjøre  
fiberutbygging i mer spredtbygde grender er konseptet Bygdefiber en  
viktig forutsetning. Dette gjelder både for næringsliv og for private.  
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Kommersiell utbygging er krevende i slike områder, slik at tilgang på støtte er  
avgjørende for utbygging av stamnett. Fasilitering av bygdefiber fra  
kommunen vil bidra til økt utbyggingstakt og større utbredelse.» 

o Fellestiltak forskjønne og forbedre steder: Styrke den stedlige 
boligattraktiviteten (…) energieffektiviserende teknologi (…). Tilrettelegge for 
bruk av nye smarte energisystemer …). 
«Kommentar: Rissa Kraftlag ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med  
energieffektiviserende teknologi og tilrettelegge for bruk av smarte  
energisystemer gjennom å bruke vår kompetanse, erfaring, kontaktnett  
og tilgang på relevante produkter og tjenester.» 

 
Vurdering – innspillene tas til orientering og etterretning, 
Innspill A tas i hovedsak til etterretning. Det blir klarere formulering av målene, slik 
Telemarksforskning har foreslått. Tiltakene vil bli noe mer foredlet, men siden de inngår i en 
stor databank vil første fase i hovedprosjektet brukes til ytterligere konkretisering. Det anses 
som viktig at medvirkende aktører (som næringsforeninger, innbyggergrupper, og andre) er 
med i utvelgelsen av og reformuleringen av tiltak. 
Innspill B - D tas i hovedsak til orientering. I handlingsprogrammet blir det laget oversikt 
over felles og stedlige ressursbehov, pådrivere og engasjement. De nevnte tiltaksforslagene, 
som Rissa Kraftlag nevner, er allerede høyt prioritert. 
 

34. NIT Indre Fosen ved daglig leder 01.07.2020 

«Vi har fått tilsendt rapporten med handlingsplan for Næringskraft og bo‐lyst. NiT Indre 
Fosen har ikke konkrete tilbakemeldinger på foreslåtte tiltak, men vi vil gjerne være med 
videre i prosessen, og i oppfølging av handlingsplanen. 
 
Vi ser at flere av tiltakene naturlig inngår som en del av vår jobb som næringsforening. NiT 
Indre Fosen sine satsingsområder er å: 

o Jobbe for redusert arbeidsgiveravgift 
o Sikre hensiktsmessige næringsareal og boligutvikling, og bidra til god sentrums‐ og 

tettstedsutvikling 
o Være en pådriver for god samferdselsutvikling ‐ vei og bruforbindelser 
o Bidra til å rekruttere og beholde kompetanse 

Alle punktene i satsingsområdene til NiT Indre Fosen inngår også som tiltak i 
handlingsplanen, og det er positivt at de er sammenfallende. 
 
Videre kan vi trekke fram et par moment: 

o Å utarbeide en samferdselsstrategi for Indre Fosen er nyttig for å jobbe strategisk på 
dette feltet både fra politisk og næringslivets side. 

o Å definere og sette av næringsareal, særlig i nærhet til sjø, vil være sentralt for å 
være rigget for potensielle etablerere.» 

 
Vurdering – Tilbakemeldingen tas til orientering 
NIT - Indre Fosen vil trolig være en av flere aktører i Næringsrådet, som trolig vil delta i 
prioritering og styring av arbeidet med fellestiltak og bransjerettede tiltak for næringslivet. 
Trolig vil de også ha en viss innflytelse på stedlige og befolkningsmessige tiltak. 


