
1 
 
Indre Fosen kommune - 21.04.2020 

Faktagrunnlag for samfunnsutvikling, 2020 
Dokumentet har fire deler: (A) En oppsummering av samfunnsrelaterte fakta, (B) en lokal bransjevurdering, (C) to spørreundersøkelser og (D) 
flerfaglige fakta om befolkning, utdanning, boliger, avstander, transport, trafikksikkerhet, næring- og arbeidsliv, samt stedskvaliteter. 

Plansoner i Indre Fosen kommune per januar 2020 

 
Kilde: Trondheimregionens hjemmeside 
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Del A - Oppsummering av fakta og kvaliteter ved lokalsamfunn og tettsteder 
o De fleste av kvalitetene som tas med her ligger innen 2 km fra stedets sentrum, men noen inntil 4 km. 
o Fakta og kvaliteter ved mindre bygder og grender er i utgangspunktet ikke med, av hensyn til oversiktlighet og arbeidsmengde. 
o Det står mer detaljerte beskrivelser lengre ut i dokumentet. 

Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Innbyggere totalt, 
statistikk/historie og 
prognose/fremtid 
 
Kilde: SSB og 
Plankontoret Trondheim 
 
 

2019: 9 988 (Indre Fosen) + 67 Verrabotn = 10 055 
Statistikk endring 2010-2019: 10 037 – 10 055 = +18 = 0,2 % 
Statistikk endring 2018-2019: 10 157 – 10 055 = -102 = 1, 0 % 
Prognose 2020-2029: 9 985 - 9983 = - 2 = -0 % 
 
o Den siste tiårsperioden, 2010-2019, har kommunens, Rissas og Stadsbygds folketall vært positive, mens de andre plansonene har hatt negative tall. 
o Det siste året, 2018-2019, ble også Indre Fosens og Rissas folketall røde. Dette til tross for grønne innbyggertall som bare Stadsbygd videreførte. 
o Ti-års prognosen, 2020-2029, er ikke helt i samsvar med statistikken/historien, bortsett fra for Stadsbygd som både har, og trolig vil få, positive tall. 
o Det mangelfulle samsvaret gjelder Leksvik, Vanvikan og Skaugdalen. De fremstilles med positive fremtidstall, selv om statistikken har vært negativ.  
o Følgelig bør fremtidsanslagene brukes varsomt. 
o Både statistikken og prognosen er røde for Stjørna-Råkvåg. 
 

Innbyggere i 
tettsteder, 2019 
 
 
-Fødte 
 
-Barn/unge 0-19 år 
-Voksne 20-69 år 
-Seniorer 70 +  
-SUM 
 
Kilde: SSB og 
Plankontoret Trondheim 
 

Rissa: 
 
 
 

27 
 

674 
1 771 

481 
2 926 

Leksvik: 
 
 
 

16 
 

518 
1 259 

381 
2 158 

Stadsbygd 
 
 
 

12 
 

520 
1 110 

223 
1 853 

Vanvikan: 
 
 
 

5 
 

237 
619 
151 

1 007 

Husbysjøen-Råkvåg: 
 
 
 

5 
 

143 
439 
157 
739 

Grendene  
Hasselvika-Fevåg+ 
Skaugdalen+Hindrem 
+Verrabotn 

5  +  4  + 2  + 0 = 11 
 

118+118+61+11= 308 
397+264+133+47=841 
123 + 56 + 35+ 9 =223 

638+438+229+67=1372 
 

Avstand til 
kommunesenter 
Kilde: Google 

0 km 47 km 14 km 19 km 37/40 km Av tettstedene har 
Stadsbygd kortest vei til 
kommunesenteret, og 
Leksvik har lengst. 

Offentlig transport 
 
Kilde: Rutetabeller, AtB, 
samfunnsplanlegger og 
daglig leder ved Arktic 
bus 
 

Det er rikelig med buss-
ruter tur/retur Stads-
bygd-Trondheim. Noen 
ruter til Åfjord, Vanvikan 
og Råkvåg. Nesten 
ingen til Leksvik. 
 
Rikelig med hurtigbåt-
ruter tur-retur Vanvikan 
- Trondheim, men ikke 
lørdag kveld. 
 
 
 
 

Det er bussruter til 
Vanvikan og Steinkjer, 
mest på ukedager. 
Nesten ingen til 
Stadsbygd, Rissa eller 
Råkvåg. 
 
Rikelig med hurtigbåt-
ruter tur-retur Vanvikan 
- Trondheim, men ikke 
lørdag kveld. 
 
 
 
 

Det er rikelig med buss-
ruter tur-retur Rissa og 
Trondheim. Noe til 
Råkvåg. Nesten ingen 
til Vanvikan og Leksvik. 
 
 
Rikelig med hurtigbåt-
ruter tur-retur Vanvikan 
- Trondheim, men ikke 
lørdag kveld. 
 
 
 
 

Det er bussruter på 
hverdager til Leksvik, 
Rissa og Steinkjer. 
Nesten ingen til 
Stadsbygd eller Råkvåg. 
 
 
Rikelig med båt-ruter tur-
retur Trondheim, men 
ikke lørdag kveld. Det er 
noe korrespondanse 
med buss til Leksvik og 
Rissa, på dagtid. 
 
 

Det er noen bussruter til 
Rissa, Stadsbygd og 
Trondheim. Nesten 
ingen til Leksvik og 
Vanvikan. 
 
 
Rikelig med hurtigbåt-
ruter tur-retur Vanvikan - 
Trondheim, men ikke 
lørdag kveld. 
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Ferje fra Rørvik går 
hele døgnet. 
 
Noen båtruter 
Hasselvika-Brekstad. 
 

Ferje fra Rørvik går 
hele døgnet. 

Ferje fra Rørvik går 
hele døgnet. 

Ferje fra Rørvik går hele 
døgnet. 

Ferje fra Rørvik går hele 
døgnet. 
 
Noen båtruter 
Hasselvika-Brekstad. 

Næringsvirksomhet 
 
Kilde: Proff, 
Brønnøysund-registeret, 
Omstillingsprogrammet 
 
 
 
 
 

Rissa har 1 industri-
bedrift med mer enn 
100 ansatte, 1 med 50-
99, 20 med 10-49 
ansatte, og mange 
mindre virksomheter. 
 
Noen teknologibedrifter.  
 
Rimelig sterk på 
landbruk, flere 
samdrifter og like 
mange produksjons-
søknader på husdyr og 
planter.  
 
I sum har Rissa et rikt 
nærings- og arbeidsliv, 
mange offentlige 
tjenester, mye handel–
service-verksted, 
industri/teknologi, bygg-
anlegg, landbruk samt 
noe fisk. 
 

Leksvik har 2 
industribedrifter med 
50-99 ansatte, 16 med 
10-49 ansatte, og 
mange mindre 
virksomheter. 
 
Flere teknologibedrifter. 
 
Sterk på landbruk, mest 
husdyr og planter.  
 
 
 
 
 
I sum har Leksvik et 
variert nærings- og 
arbeidsliv, med en del 
offentlige tjenester, mye 
industri/teknologi og 
transport, landbruk og 
en del handel–service-
verksted.  

Stadsbygd har 1 
industribedrift med mer 
enn 100 ansatte, 6 med 
10-49 ansatte, og flere 
mindre virksomheter. 
 
 
 
 
Stor på landbruk, mest 
husdyr og noen færre 
med planter.  
 
 
 
 
I sum kjennetegnes 
Stadsbygd av landbruk 
og industri, med få 
offentlige tjenester og 
en del handel–service-
verksted, men ingen 
teknologibedrifter. 

Vanvikan har 1 
industribedrift med 50-99 
ansatte, 7 med 10-49 
ansatte, og flere mindre 
virksomheter. 
 
 
Mange teknologibedrifter 
 
Noe landbruk, mest 
husdyr og noe planter. 
 
 
 
 
 
I sum har Vanvikan mye 
industri-teknologi, noe 
landbruk og handel– 
service-verksted. 
 

Husbysjøen-Råkvåg har 
6 virksomheter med 10-
49 ansatte, og flere 
mindre virksomheter. 
 
 
 
 
 
Stjørna har en del 
landbruk - nesten bare 
husdyr, ikke planter. 
 
 
 
 
I sum har Husbysjøen -
Råkvåg noe handel-
service-verksted, en del 
reiseliv og lokalmat (i 
forhold til de andre 
bygdene), noe transport 
og ingen industri- eller 
teknologibedrifter. 

Hasselvika-Fevåg har 1 
bedrift med 70 ansatte, 
skole og barnehage, 
flere mindre 
virksomheter og noe 
landbruk. 
 
Skaugdalen har en 
privat barnehage og 
skole, ganske mye 
landbruk som nesten 
bare er husdyrbasert, 
og noen mindre 
virksomheter. 
 
Hindrum-Seter har en 
privat barnehage, en 
industribedrift, noen 
mindre virksomheter og 
noe landbruk med 
husdyr og planter. 

Offentlige tjenester, 
sum 
 
Kilde: 
Samfunnsplanlegger 

Ca. 40-45 offentlige 
tjenester 
 
Kommunalt: 
-Ordfører/varaordfører 
-Kommunedirektør 
-Sektorledelse   
 oppvekst 
-Sektorledelse kultur 
-Sektorledelse næring 
 og areal 
Mange kommunale 
tjenester 
 
Interkommunalt: 
-Barnevern 
-Fosen Inkasso 
-Fosen IKT 
-Brann og redning 
 
Andre: 
-Folkehøyskole 

Ca. 35-40 
 
 
Kommunalt: 
-Sektorledelse helse 
 og omsorg 
 
 
 
 
 
Mange kommunale 
tjenester 
 
Interkommunalt: 
-Kemneren 
-Brann og redning 
 
 
 
Andre:  
-Videregående skole 

Ca. 10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen kommunale 
tjenester 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
 
Andre: 
-Museet Kystens Arv 

Ca. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen kommunale 
tjenester 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
 
Andre: 
-Kirke 

Ca. 10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen kommunale 
tjenester 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
 
Andre: 
-Mattilsyn 

Hasselvika-Fevåg har 
ca. 8-10 offentlige 
tjenester 
 
Verrabotn har ca. 2 
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

-Videregående skole 
-Lensmannskontor 
-Trønderbilene 
-Kirkekontor 
-Andre 

-Trønderbilene 
-Ner-Killingberg 
-Kirkekontor 
-Kirke 
 
 

 (1/3 av bygnings- 
 massen eies av  
 kommunen) 
-Kirke 

 
 

-Prebio 
-Kirke 

Boområder  
Boligkapasitet; 
-under 1 km fra sentrum 
-over 1 km 
-Sum 
 
-Boligpotensiale; 
-under 1 km fra sentrum 
-over 1 km 
-Sum 
 
Innspill til kommune-
planens arealdel er ikke 
med her 
 
Kilde: Arealplanleggere 
 

Totalt 98 + 
 
05 
40 + 
45 + 
 
 
25 
28 + 
53 + 
 
  

Totalt 124 + 
 
11 + 
34 
45 + 
 
 
60 
20 
80 
 
 

Totalt 93 + 
 
09 
34 +  
43 + 
 
 
35 
15 
50 

Totalt 104 + 
 
51 
45 
96 
 
 
8 
0 + 
8 + 

Totalt 32 + 
 
32 + 
0 
32 + 
 
 
0 
0 
0 
 

TOTALT 452 
 
103 + 
158 + 
261 + 
 
 
128 
63 + 
191 + 
 

Kulturelle anlegg/miljø  
 
Kilde: Kulturkontoret 

Ca. 7: 
-Rissa kirke 
-Rein kirke 
-Krobakken med hus 
-Rissa bygdemuseum 
-Reins Kloster/ruiner      
-Bauta for Rissaraset  
-Fornminner 

Ca. 5: 
-Leksvik kirke  
-Nerkillingberg gård 
-Grande landhandleri 
-Kroa-området m. hus 
-Strandveien m. hus 
  

Ca. 7: 
-Stadsbygd kirke 
-Museet Kystens Arv 
-Prestegården med  
 lysthus og rosehage 
-Auka motormuseum  
-Buan landbruksmus. 
-Skei mølle 
-Tåkeklokka Rødberg     
               

Ca. 4: 
-Stranda kirke 
-Bortistu/Wanvik gård  
-Monstu/Damhaug gård 
-Blåskolen 

Ca.  5: 
-Ramsvik kirke 
-Bryggerekka i Råkvåg 
-Fortidsminner på  
 Selnes 
-Serberhytta 
-Tobakksvika med  
 husmannsplass                                                                                                                

 

Særlige attraksjoner  
 
Kilde: Fagleder areal/ 
arkeolog 
 

Ca. 4 
-Reins kloster/kirkested 
-Persenrommet 
-Veghistorisk kultur- 
 minne i Reinsgrenda 
-Kulturmiljø Strømmen 
 

Ca. 3 
-Grandes landhandel /  
 Kroa kulturmiljø 
-Lassøra bosetnings- 
 område og kirkegårds- 
 lokasjon 
-Ner-Killingberg 
 

Ca. 5 
-Lille-Rein bautasteiner   
 /gravminner 
-Prestegården med  
 lysthus og rosehage /  
 Stadsbygd kirkested 
-Bygninger og miljø ved  
 Kystens arv 
-Stykket helleristninger  
 inkludert vegen – 
 Reinssjøen/Tongvegen 
-Rødberg fyrstasjon,  
 tåkeklokke 
 

Ca. 2 
-Stranda kirkested 
-Sagfjæra og Arnfjæra 
 

Ca. 2 
-Bryggerekka i Råkvåg 
-Tobakksvika 
 

Andre steder: 
-Vegen rundt Fevåg- 
 halvøya 
-Kulturminnemiljø på 
 Refsnes og Hysnes 
-Hysnes- og Brettingen 
 fort 
- Berggruva på Berg- 
  myran 
-Slagghaug  
-Teglverk 
-Kraftverk 
-Demninger 
-Mølle 
-Sagverk 

Nærturområder  
 
Kilde: Kulturkonsulent 
og leder frivilligsentral 

Ca. 7 
-Lysløypa i Årnseth 

Ca. 7 
-Storhaugen  
-Våttahaugen 
-Kroa - Hjellup 

Ca. 10 
-Grønningsbukta  
 naturreservat 
-Leinslia naturreservat 

Ca. 5 
-Skavelmyra 
-Hemmerdalen 
-Storhaugen 

Ca 6 
-Pevika friluftsområde  
 med bading og fiske  
-Grythølen ved Nordelva 

 
Det er mange fine 
turområder utenom 
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

-Sundsåsen 
-Høgåsen 
-Høgåsmyra gapahuk 
-Botn m/kanoutleie 
-Strømmen fugle- 
 fredningsområde 
-Reinshaugen 
 

-Gapahuken ved  
 Storbrua (vest for  
 kirken) 
-Storlia kulturlandskap  
-Luråsen / Langås- 
 Kammen 
-Ytterbygda turområde 
 
 

 og Velta naturvern- 
 område 
-Bliksåsen-Skeislia  
-Kvernsjøen-Hermstad 
-Berga (Rein-Stykket) 
-Allskogs nøkkelbiotop  
 Skyråsen og Ramn- 
 Flauget 
-Lauga  
-Vættan 
-Valheia  
-Vålheia            
                                                                                                               

-Grønnliklumpen 
-Munken 
 
Flere nærstier er 
underveis. 

 Med hytte og laks 
-Holvassgamma med 
 gård 
-Fosen turlags anlegg  
 Ved Svanvatnet med  
 gapahuk og ildsted 
-Nordelva natur- 
 reservat 

tettstedene. Blant annet 
Munken / Aksnessetra 

Strender 
 
Kilde: Kulturkonsulent 
og leder frivilligsentral 
 

Ca. 2 
-Langsand 
-Strømmen 

Ca. 2 
-Grandefjæra               
-Bonesfjæra 
 

Ca. 3 
-Berga 
-Brovoldfjæra 
-Vatngårsvatnet, østre  
 ende 

Ca. 3 
-Arnfjæra 
-Breilisand 
-Omundvågen 

Ca. 2 
-Øyksjæret 
-Pevika 

 

Sportslige arenaer 
 
Kilder: Kulturkonsulent 
 

Ca. 13 
-Fleridrettshall 
-Fotball grusbane 11’er 
-Fotballkunstgress11’er 
-Hestesport 
-Idrettshus og  
 servicebygg (2) 
-Kart (o-kart) 
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (3) 
-Turnanlegg  

Ca. 19 
-Alpinanlegg 
-Basseng 
-Fleridrettshall 
-Fotballgressbane11’er 
-Fotballkunstgress11’er 
-Gymsal 
-Hoppanlegg 
-Idrettshus og  
 servicebygg (7) 
-Kart (o-kart) 
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (2) 
 

Ca. 12 
-Basseng 
-Fleridrettshall 
-Fotballkunstgress11’er 
-Friidrettsanlegg 
-Hoppanlegg 
-Idrettshus og  
 servicebygg (5) 
-Lysløype/skianlegg 
-Skyteanlegg 

Ca. 13 
-Fleridrettshall 
-Klatreanlegg  
-Fotballgressbane 11’er 
-Fotballgressbane 7’er 
-Fotballhall 
-Idrettshus og  
 Servicebygg (3) 
-Klatreanlegg 
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (2) 

Ca. 7 
-Basseng 
-Fotballgressbane11’er 
-Gymsal 
-Idrettshus og  
 Servicebygg (2) 
-Lysløype/skianlegg 
-Skyteanlegg 

Totalt 83 anlegg når en 
også tar med det som 
er i Hasselvika-Fevåg, 
Skaugdalen, Seter-
Hindrem og Verrabotn. 

Nærmiljøanlegg 
 
Kilder: Kulturkonsulent 
 

Ca. 6 
-Akebakke 
-Ballbinge/balløkke 
-Flerbruksområde  
 (ute)/aktivitetsanlegg 
-Nærmiljøkart 
-Sandvolleyball 
-Skatepark 
 

Ca. 3 
-Akebakke 
-Ballbinge/balløkke 
-Flerbruksområde  
 (ute)/aktivitetsanlegg 

Ca. 4 
-Ballbinge/balløkke (2) 
-Flerbruksområde  
 (ute)/aktivitetsanlegg 
-Sandvolleyball 
 

Ca. 3 
-Ballbinge/balløkke (2) 
-Flerbruksområde  
 (ute)/aktivitetsanlegg 

Ca.1 
-Ballbinge/balløkke 

Totalt 24 anlegg når en 
også tar med det som 
er i Hasselvika-Fevåg, 
Skaugdalen, Seter-
Hindrem og Verrabotn. 

Ungdomsklubb  
 
Kilde: 
Ungdomskonsulent 

-Ungdomsklubb  
 kommer i april 2020 
 

-Ungdomsklubb Kåken 
 

  -Stjørna fritidsklubb 
 
 

 

Fritidsaktiviteter og 
organisasjoner  
 
Kilde: Kommunens 
hjemmeside, kjentmenn 
 

Ca. 30-40  Ca. 30-40 Ca. 30-35 Ca. 15-20 Ca. 20-25 Det er også noen felles 
tilbud, blant annet 
kulturskolen og 
huskonsertene. 
Grendene har selvsagt 
en del fritidstilbud.  
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Trafikksikkerhet  
Som belysning, gang og 
sykkelvei, fartsgrenser 
og myke trafikanter. 
 
Kilde: Arealplanlegger 

Vurderes som bra. Vurderes som bra. Vurderes som middels. Vurderes som bra. Trafikksikkerheten 
vurderes som dårlig. 

Hasselvika og Fevåg 
vurderes som bra på 
trafikksikkerhet.  
 
Trafikksikkerheten 
vurderes som dårlig i 
Skaugdalen og Fevåg  

Gang- og sykkelstier 
 
Kilder:  
Arealplanlegger 
 

Bra utbygd gang- og 
sykkelvei fra Vangen til 
sentrum og fra Leira til 
sentrum. 
Sentrum selv består 
mest av brede fortau. 
Kommunal grusvei med 
lite trafikk utover mot 
Naust. 
Gang- og sykkelvei 
langs hovedvei Årnset 

Gang- og sykkelvei 
eller fortau gjennom 
sentrum frem til nedre 
del av boligfeltet 
Grandehagen, fra Lyng 
triangel til skolen, langs 
Håggåveien, langs 
Hallveien mellom skole 
og idrettsanlegg & 
flerbrukshus. 
Gang- og 
sykkelvei/alternativ rute 
fra skolen og mot 
Kalvtrøa/Myrahaugen 

Gang- og sykkelvei 
mellom sentrum – 
skolen – 
Grønningsmarka. 
Gang- og sykkelvei 
langs Askjemsveien. 
Alternativ rute for myke 
trafikanter er trukket 
vekk fra hovedvei 
gjennom sentrum. 
Ikke tilrettelagt for 
gående og syklende fra 
sentrum til kirka, ikke 
tilrettelagt for myke 
trafikanter mellom 
sentrum og Rørvikveien 
 

Gang- og sykkelvei 
langs fv755 
Vanvikbakkan i 
tettstedet. 
Ikke gang- og sykkelvei i 
boligfelt etc.  
De fleste gående og 
syklende ferdes via 
opparbeide snarveier o.l. 
mellom boligfeltene og 
skole, sentrum 

Har kun en smal 
gangvei langs 
hovedveien som går 
gjennom sentrum i 
Råkvåg. Sørfjorden har 
ingen tilrettelegging for 
myke trafikanter 

Hasselvika har bra 
tilrettelegging for myke 
trafikanter sør for 
skolen: gang- og 
sykkelvei fra skolen og 
til boligfelt Hybo. 
Ingen tilrettelegging for 
myke trafikanter nord 
for skolen 
 
Fevåg, Sørfjorden og 
Skaugdalen har ingen 
tilrettelegging for myke 
trafikanter 

Trivsel på bostedene, 
blant ungdom og 
voksne innflyttere 
 
På en skala fra 1-5, hvor 
5 er høyest. 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 208 innbyggere 
(154 unge 15-19 år + 54 
innflyttere 20-49 år) 

Trivsel: 
 
Unge 143,5/38p = 3,8 
1= Hjemsted i utlandet 
Voksne 50,5/13p = 3,9 
Alle 194/51p = 3,8 
 
Trivselssnittet er 3,8 
 

Trivsel: 
 
Unge 168/44p = 3,8 
Voksne 37/8p = 4,6 
Alle 205/52p = 3,9 
 
 
Trivselssnittet er 3,9 

Trivsel: 
 
Unge 145,5/36p = 3,6 
1 = Ubesvart 
Voksne 52/12p = 4,3 
Alle 197,5/48p = 4,1 
 
Trivselssnittet er 4,1 

Trivsel: 
 
Unge 15/5p =3 
Voksne 42/11p = 3,8 
Alle 57/16p = 3,6 
 
 
Trivselssnittet er 3,6 

Trivsel: 
 
Unge 71/16p = 4,4 
Voksne 15/4p = 3,8 
Alle 86/20p = 4,3 
 
 
Trivselssnittet er 4,3 

Indre Fosen + grender: 
 
Unge 604/152 = 4   
Voksne 208/51 = 4,1  
Alle 812/203 = 4  
  
 
Trivselssnittet i Indre 
Fosen er 4  

Ønske om å bli 
boende, blant ungdom 
og voksne innflyttere 
 
Svaralternativene var 
Ja/Nei/Kanskje 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 208 innbyggere, 
som over 

Bli boende: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så 
er det 29,5 ‘ja’ og 21,5 
‘nei’. Dvs. at om lag 58 
% av de spurte kan bli 
boende i Rissa 

Bli boende: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så 
er det 26 ‘ja’ og 17 ‘nei’. 
Dvs. at om lag 60 % av 
de spurte kan bli 
boende i Leksvik 

Bli boende: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så 
er det 34,5 ‘ja’ og 13,5 
‘nei’. Dvs. at om lag 72 
% av de spurte kan bli 
boende i Stadsbygd 

 

Bli boende: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så er 
det 7,5 ‘ja’ og 8,5 ‘nei’. 
Dvs. at om lag 47 % av 
de spurte kan bli boende 
i Vanvikan 
 

Bli boende: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så 
er det 15,5 ‘ja’ og 4,5 
‘nei’. Dvs. at om lag 
77,5 % av de spurte kan 
bli boende i Stjørna-
Råkvåg 

Indre Fosen + grender: 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, så 
er det 130 ‘ja’ og 71 
‘nei’. Dvs. at om lag 65 
% av de spurte kan bli 
boende i Indre Fosen 
 

Positive steds-
kvaliteter, blant 
ungdom og voksne 
innflyttere 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 

Kvaliteter i Rissa: 
 
16-Mennesker, sosiale 
relasjoner, 
engasjement og 
kunnskap 
 

Kvaliteter i Leksvik: 
 
22-Lite og fint, landlig og 
bynært samfunn 
 
14-Fin natur med stier, 
dyr og sjø 

Kvaliteter i Stadsbygd: 
 
23-Lite og fint, landlig 
og bynært samfunn 
 
12 -Natur med 
muligheter 

Kvaliteter i Vanvikan: 
 
7-Stedet er rolig og 
oversiktlig, landlig og 
bynært 
 

Kvaliteter i Hu.-Råkvåg: 
 
12-Lite, trygt og fint 
samfunn 
 
3-Fritidsklubb og ball-
binge 

Indre Fosen + grender: 
 
86-Små, fredelige 
og/eller fine landlige og 
bynære steder, som gir 
trygg oppvekst  
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 208 innbyggere, 
som over 

13-Natur og friluftsliv 
 
11-Rolig, landlig 
tettsted med trygg 
oppvekst 
 

 
11-Mennesker og 
familie 
 

 
8-Mennesker og familie 
 
7-Alle tilbud  
 
 

3-Natur og fjord med 
turer 
 

 47-Naturen og fjordens 
muligheter  
42-Menneskene med 
sosiale relasjoner, slekt 
og familie  
25-Fritidstilbud og 
arrangementer, idrett 
og kultur, med 
svømming, riding og 
turn, kino og flerbruks-
hall  
 

Savnet stedsutvikling, 
blant ungdom og 
voksne innflyttere 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde:  
Undersøkelse med 208 
innbyggere. som over 

Savnede kvaliteter: 
 
11-Butikker og 
shopping m. klær, 
elektronisk og 
teknologisk utstyr 
 
10-Fritidstilbud innen 
idrett som basseng, 
stupetårn, vannpark, 
fotballhall og bowling 
samt kultur med 
flerbruks-hus og kino 
 
8-Savner ingen ting 
 

Savnede kvaliteter: 
 
19-Samferdsel med 
kollektiv transport og 
hurtigbåt mellom 
Leksvik og Trondheim, 
samt veier og bru 
 
11-Fritidsaktiviteter 
innen kultur og idrett, 
som treningssenter, 
bowling, sandvolley-
ball, pluss Bil og MC   
 
8-Butikker med klær og 
Vinmonopol 
 
8-Varierte møteplasser, 
ute og inne 
 

Savnede kvaliteter: 
 
14-Spisesteder som 
bakeri, kafe, pub eller 
restaurant pluss utsalg 
for lokalmat og 
ferskvarer pluss 
hurtigmat 
 
9-Butikker, kjøpesenter, 
klær og Vinmonopol 
 
9-Bedre / ny skole 
 

Savnede kvaliteter: 
 
7-Interessante jobber  
 
7-Samferdsel med 
kollektiv transport med 
buss mellom tettstedene 
og Trondheim, samt bru 
til Trondheim  
 
5-Møteplasser, ute og 
inne  
 
4-Butikker  

Savnede kvaliteter: 
 
6-Hurtigmat, Mixen 
 
3-Samferdsel med 
kollektiv transport særlig 
buss til Bjugn og Åfjord, 
pluss veier 
 
3-Savner ingen ting 
 
 

Indre Fosen + grender: 
 
47-Samferdsel med 
kollektiv transport, som 
buss mellom 
tettstedene Åfjord og 
Bjugn, hyppigere buss 
og hurtigbåt i helgene 
tur-retur til Trondheim, 
hurtigbåt mellom 
Leksvik og Trondheim, 
billigere ferge for bil,  
samt rimelig taxi 
ordning for ungdommer 
i utkanten for transport 
mellom fritidsaktiviteter 
og hjemmet. I tillegg 
komme gode veier og 
bru.   
33-Butikker og 
shopping med klær, 
elektronikk, teknologisk 
utstyr og Vinmonopol  
33-Spisesteder (som 
bakeri, kafe, pub eller 
restaurant pluss utsalg 
for lokalmat og 
ferskvarer) samt 
hurtigmat  
 

Ønsket samfunns-
utvikling, blant 
ungdom og voksne 
innflyttere 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 

Ønsket utvikling: 
 
20-Samferdsel med 
kollektiv transport 
mellom kommunene og 
tettstedene, buss til 
Vanvikan for hurtigbåt 
07.55 og 09, pluss buss 
i helgene, samt 
hurtigbåt fra Kvithyll   
og veier  

Ønsket utvikling: 
 
20-Programfag i VGS  
 
19-Samferdsel med 
kollektiv transport med 
buss mellom 
tettstedene, pluss veier 
(særlig Kråkmo-
Leksvik)  
 

Ønsket utvikling: 
 
19-Samferdsel med 
kollektiv transport (som 
buss mellom 
tettstedene samt buss 
og båt til Trondheim på 
kveld i helg)   
samt veier  
 
14-Programfag i VGS  

Ønsket utvikling: 
 
9-Samferdsel med 
kollektiv transport (som 
buss på kveld til og fra 
Vanvikan – Rørvik 
fergeleie som 
korresponderer med 
buss Trondheim – 
Rissa), pluss hurtigbåt 

Ønsket utvikling: 
 
12-Samferdsel med 
kollektiv transport og 
veier  
 
6-Programfag i VGS  
 
6-Stedsutvikling i 
kommunesenter og 
tettsteder  

Indre Fosen + grender: 
 
86-Samferdsel med;  
Kollektiv transport;   
Buss mellom 
kommunene,  
buss mellom 
tettstedene,   
buss og båt til 
Trondheim på kveld i 
helgene,   
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

 
Kilde: Undersøkelse 
med 208 innbyggere. 
som over 

 
20-Interessante jobber  
 
15-Stedsutvikling i 
kommunesenter og 
tettsteder  
 
15-Programfag i VGS   
 

18-Interessante jobber   
 

 
11-Stedsutvikling i 
kommunesenter og 
tettsteder (inklusive 
identitet og 
kulturhistorisk preg) 
  
11-Interessante jobber  
 

på kveld (særlig lørdag) 
pluss bru  
 
5-Møteplasser som er 
varierte, som park, 
restaurant og tilrettelagt 
badeplass 
  
4-Stedsutvikling i 
kommunesenter og 
tettsted. (Kommunen 
kan også bistå hver 
bygd med å konkretisere 
dens styrke, fortrinn. Om 
alle bygder har en synlig 
verdi, trenger ikke alle 
ha alle funksjoner eller 
tjenester)  
 

 buss til Vanvikan for 
hurtigbåt 07.55 og 09 
pluss buss i helgene og 
på kveld,  
buss mellom Vanvikan–
Rørvik fergeleie som 
korresponderer med 
buss Trondheim–
Rissa,   
hurtigbåt på kveld 
(særlig lørdag), pluss   
veier, særlig Kråkmo-
Leksvik,  
hurtigbåt fra Kvithyll,  
bru til Trondheim  
64-Interessante jobber, 
blant annet i havbruk og 
lokalmat  
62-Programfag i VGS  
51-Stedsutvikling i 
kommunesenter og 
tettsteder  
(inklusive identitet og 
historisk preg)  
44-Innbyggervennlige 
tjenester med 
nye/renoverte 
grunnskoler, åpen SFO, 
barnehager, bedre 
vannkvalitet, ikke 
eiendomsskatt, digital 
informasjon om 
boligtilbud, digital 
turistinformasjon, 
overkommelig 
reiseavstand til legevakt 
på natt, flere ansatte 
ved sykehjem, samt 
helsesektor med 
heltidsstillinger, 
utdanningstilbud, 
sykepleierutdanning, 
oppdaterte hjelpemidler 
og ungdomskontakter, 
bedre 
svømmeopplæring, 
bevisste politikere og 
økonomisk balanse, 
samt unngå korrupsjon  
 

Ønske om steds-
utvikling, blant 
næringsforeninger, 

Ønsket stedsutvikling: 
 

Ønsket stedsutvikling: 
 

Ønsket stedsutvikling: 
 

Ønsket stedsutvikling: 
 

Ønsket stedsutvikling: 
 

Indre Fosen + grender: 
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere (12 
styre-medlemmer i 
nærings- og 
innbyggerforeninger, 14 
medlemmer i 
ungdomsrådet, 35 
kommunestyrepolitikere, 
18 ledere og 9 
tillitsvalgte) 
 

8-Gjøre sentrum 
helhetlig, vakkert og 
grønt, med åpne og 
aktiviserende 
møtesteder for alle og 
noen særlige 
attraksjoner. Sentrum 
bør bli mindre 
tilrettelagt for bil og mer 
for syklende og gående 
 
5-Flere byggeklare 
tomter ved sentrum, 
som Vangsåsen og 
Malenaaunet 
 

6-Attraktive 
arbeidsplasser, særlig i 
industri med autonome 
traktorer 
 
6-Attraktive boliger, 
også i sentrum, for alle 
aldre også de unge 
 
5-Møteplasser, også for 
ungdom 
 
5-Internett, fiber 
 

6-Møtesteder for alle 
aldre 
 
4-Byggeklare tomter 
 
4-Bedre fysisk skole 
 
3-Mer hensiktsmessig 
og trygg vei Rissa-
Rørvik, deler av den 
også for gående 
 
3-Bedre tilgang til natur 
med stier, parkering, 
skilt og info på nettet 
 

 

7-Forskjønne sentrum 
med møteplasser og 
beplantning 
 
6-Ny VGS 
 
5-Nyere boligområder, 
finere hus og leiligheter 
 
5-Større og miljøvennlig 
hurtigbåt, bedre anløp, 
sikre avganger og 
billigere tilbud til 
Trondheim (vil styrke 
tilflytting)  
 
5-Ny/bedre barnehage 
og grunnskole 
 

4-Attraktive 
arbeidsplasser 
 
4-Møtesteder, 
aktivitetsområder for alle 
 
3-Rimelige bomuligheter 
for ungdom og enkle 
boliger for seniorer 
 
2-Bruke stedets egenart 
på en positiv måte. 
Kapital og satsing 
ønskes 
 
2-Kollektivtransport, tur-
retur buss, blant annet 
Trondheim-Åfjord via 
Kråkmo fredag kl. 16.30 
 

24-Attraktive 
byggeklare boligtomter i 
og utenfor sentrum, 
pluss leiligheter for 
unge og seniorer. 
Gjelder alle tettstedene, 
minus Stjørna-Råkvåg. 
I Rissa nevnes 
Vangsåsen og 
Malenaaunet  
 

Opplevelse av stedlig 
identitet, blant 
næringsforeninger, 
ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere, som 
over 
 

 
 
10-Nei 
 
5-Ja, pga. flere forhold, 
som kommunesenter, 
tettsted, sjø, fylkesvei 
og at alle kjenner 
hverandre 
 

 
 
14-Ja, flere nevner 
ulike historiske 
tilknytninger, som natur 
med landbruk, geiter og 
potet, veibygging på 
dugnad, industri-
eventyr, gammel 
bebyggelse, krig, teater 
og ski 
 

 
 
9-Ja, inkluderende og 
stolt av bygda 
 

 
 
4-Ja, innflyttere og  
 Pendlerkultur 
 
3-Ja, kommunikasjons-
knutepunkt ved sjøen 
 

 
 
8-Ja, kulturhistorisk 
tettsted, med 
bryggerekke, 
arrangementer og 
samhold, men vi ønsker 
også utvikling 
 

Indre Fosen + grender: 
 
68-Ja, mange viser til 
historie, natur, 
næringsliv eller dugnad 
 
16-Nei, lite identitet sier 
flere i Rissa 
 

Kommunesenterets 
betydning, blant 
næringsforeninger, 
ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
 
På skala 1-5 (der 5 er 
høyest) 
 

 
 
SUM = 85,5/21p = 4,1 

 
 
SUM = 61,75/22p = 2,8 
 

 
 
SUM = 49,5/14p = 3,5 

 
 
SUM = 43/13p = 3,3 
 

 
 
SUM = 27,5/10p = 2,8  
 

Indre Fosen + grender: 
 
TOT =293,25/ 88p = 3,3 
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere, som 
over 
Ønske om forbedring i 
kommunesenteret, 
blant nærings-
foreninger, 
ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
 
Svar med over 20 % 
oppslutning har fet skrift,  
svar med 10-19 % 
oppslutning har vanlig. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere, som 
over  
 

Rissværinger: 
 
9-Et mer helhetlig, 
vakrere og grønnere 
sentrum, med åpne og 
aktiviserende 
møtesteder og noen 
særlige attraksjoner. 
Mer liv på kveld og helg 
 
5-Flere boligtomter, 
blant annet 
Malenaaunet og 
Vangsåsen. 
 

Leksværinger: 
 
10-Forskjønne 
kommunesenteret med 
sjarmerende 
samlingspunkt, 
møteplasser, grønt-
områder og aktiviteter, 
tilrettelagt for alle aldre 
 
8-Ikke 
svart/usikker/ikke noe/vi 
bor i distriktet/er det 
bestemt at vi har ett 
kommunesenter? 
 

Staværinger: 
 
7-Et ryddigere og mer 
fortettet sentrum med 
parkområder og 
møteplasser, for alle 
aldre 
 

Vanvikbygg: 
 
3-Skape et attraktivt og 
helhetlig sentrum. Rydde 
fasader, forskjønne, ha 
sitteplasser og 
grøntareal. Tilrettelegge 
mer for gående og 
syklende. Ha tettere 
bånd til Fosen 
Folkehøgskole 
 
3-Kollektv transport 
tilbud til bygdene samt 
hyppigere og rimelig 
tilbud til byen 
 
2-Spesialiserte tilbud, 
tjenester og butikker 
 
2-Flere tomter og 
omsorgsboliger 
 
2-Har alle tjenester, og 
bør ha mer raushet 
overfor andre bygder 
 

Stjørnværinger: 
 
4-Sentrum bør ha 
spesialiserte tilbud, 
handel og tjenester, 
som legevakt og 
lensmannskontor for 
pass 
 
2-Bedre kollektiv 
transport med tur-retur 
tettsteder på kveldstid 
 
1-Innbyggere i Rissa 
bør bruke sentrum på 
kveldstid 
 
1-Beplantning 
 
1-Flere møteplasser 
 
1-Servicevennlighet 
 

Indre Fosen + grender: 
 
33-Et mer helhetlig, 
vakrere og grønnere 
sentrum, med 
samlingspunkt, 
aktiviserende 
møtesteder og noen 
særlige attraksjoner. 
Mer liv på kveld og 
helg. Tilrettelegge for 
gående og syklende 
 
15-Flere butikker, 
tilbud, tjenester og 
aktiviteter i 
kommunesenteret, 
inklusive legevakt, 
kjeveortoped, 
lensmannskontor for 
pass 
14-Usikker / ikke noe / 
vi bor i distriktet / er det 
bestemt at vi har ett 
kommunesenter? / ikke 
svart / godt fornøyd 

Innspill om kvaliteter 
som grendene bør ha, 
fra næringsforeninger, 
ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere, som 
over 

Grendene bør ha: 
 
 
5-Kollektiv 
transporttilbud 
til kommunesenter og 
Trondheim 
 
5-Passe avstander til 
butikk, barnehage, 
skole, samlingssted, 
idrettsplass og 
omsorgsboliger  
 
3-Natur og sjø med 
turmuligheter og 
plasser 
 

Grendene bør ha: 
 
 
9-Internett med fiber 
 
7-Tilgang på 
kommunale tjenester, 
som barnehage, skole 
og legekontor 
 
6-Opparbeidet 
møteplass, grendehus 
eller prosjekt 
 
5-Kollektivtransport, 
busser, særlig til 
kommunesenter 
 
5-Fritidstilbud, 
foreninger 
 

Grendene bør ha: 
 
 
7-Møteplasser som 
samfunnshus og 
aktivitetsområder 
 
4-Gode barnehager og 
skoler, der det er godt 
nok befolkings-
grunnlag 
 
4-Nærbutikk med mat 
og post 
 

Grendene bør ha: 
 
 
6-Kollektiv 
transporttilbud 
 
5-Spredtbygde 
boligtomter 
 
5-Møteplass, 
samfunnshus  
 
4-Tilgang til natur, trygge 
og merka turløyper 
 

Grendene bør ha: 
 
 
6-Tilgang på tilbud og 
tjenester i rimelig 
nærhet, som butikk, 
barnehage og skole 
 
4-Møteplasser, 
aktivitetsanlegg 
 
3-Kollektiv transport 
 
 

Indre Fosen + grender: 
 
37-Tilgang på tjenester 
og tilbud i rimelig 
nærhet, som nærbutikk, 
barnehage, skole, 
legekontor, 
samlingssted, 
idrettsplass, kirke 
(gjerne der de er i dag)  
26-Møteplasser som 
forsamlingshus og 
aktivitetsområder, også 
for barn og unge 
21-Tilgang på offentlig 
transporttilbud, særlig 
buss mellom 
kommunesenter og 
tettsteder/bygder, pluss 
buss til Trondheim 
18-Internett, fiber 
 



12 
 

Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

Innspill om ønsket 
samfunnsutvikling i 
Indre Fosen, fra 
næringsforeninger, 
ungdomsråd, 
politikere, 
administrasjon og 
tillitsvalgte 
 
Svar med over 10 % 
oppslutning er med her. 
Svar med mindre opp-
slutning refereres ikke. 
Antallet som har svart, 
oppgis i oversikten 
 
Kilde: Undersøkelse 
med 88 innbyggere, som 
over 

Samfunnsutvikling: 
 
8-Flere sentrale 
boligtomter og 
leiligheter, og enklere 
saksgang. Bygder og 
grender bør få fradele 
tomter og småbruk  
 
5-Bedre kollektiv tilbud, 
internt og eksternt, som 
mellom Rissa og 
Brekstad 
 

Samfunnsutvikling: 
 
8-Kollektivtransport, 
internt (særlig grender 
og kommunesenter), 
men også eksternt 
 
6-Markedsføre 
bedrifter, virksomheter 
og arbeidsplasser 
 
5-Internett, fiber 
 
5-Ha spektakulære og 
fristende boligområder, 
i og utenfor tettsteder 
 

Samfunnsutvikling: 
 
4-Kollektivtransport 
mellom bygdene, og til 
Trondheim med buss 
på begge sider. En av 
rutene til/fra Trondheim 
bør gå jevnlig ned til 
Flakk  
 
4-Flere møtesteder, 
aktivitetsområder for 
alle 
 
3-Ha friere utskilling av 
boligtomter, og flere 
tomter 
 
3-Bru til Trondheim og 
over Stjørnfjorden 
 

Samfunnsutvikling: 
 
4-Tilrettelegge for økt 
bosetting, blant annet 
med boligtomter, 
næringsareal, 
telekommunikasjon, 
aktiviteter for barn, og 
bruløsning 
 
3-Tilrettelegge for 
boligtomter, i og utenfor 
tettsteder. Store tomter i 
grendene 
 
3- Bedre offentlige 
transporttilbud. 
Hurtigbåten bør få flere 
avganger, særlig lørdag 
kveld, pluss sene 
avganger andre kvelder 
 
3-Aktive synlige plan-
prosesser  
 

Samfunnsutvikling: 
 
6-Kollektivtransport, 
med busser 
 
3-Boligtomter og 
leiligheter 
 
3-Kommunen må 
tilrettelegge for 
bygdenes særpreg, 
blant annet turisme som 
kan gi arbeidsplasser og 
vekst 
 
 

Indre Fosen + grender: 
 
30-Om kommune-
senter, tettsteder, 
bygder/grender: 
• 9-Lage kompakte 

og attraktive 
tettsteder og 
bygder med 
møteplasser, som 
videreutvikler sine 
kjennetegn og 
kvaliteter 

• 5-Skape et robust 
kommunesenter 
med mange 
tjenester og tilbud. 
En sier at 
sammenslåingen 
har skapt 
usikkerhet om 
dette 

• 5-Opprettholde 
servicefunksjoner 
der folk bor / 
bygdene bør få 
oppvekstsentra 
med barnehager 
og barneskoler 

• 3-Kommunen bør 
satse på enkelt-
områder i tett-
steder og bygder 
for å heve kvalitet 

• 3-Reklamere aktivt 
for det som er 
fantastisk 

• 2-Alt bør ikke 
overlates til 
dugnad 

• 1-Opprette 
dugnadsfond 

• 1-Ha Leksvik og 
Rissa som lokale 
region-sentre 

• 1-Utvikle grendene 
28-Kollektivtransport; 
• buss mellom 

bygdene 
• buss til Trondheim 

og buss på begge 
sider  
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Kvaliteter/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender/felles/annet 

• buss Rissa og 
Brekstad 

• hurtigbåt med flere 
avganger, særlig 
lørdag kveld, pluss 
sene avganger 
andre kvelder 

25-Flere fristende 
boligtomter og 
leiligheter i og utenfor 
tettsteder, også 
spredtbygd, og helst 
unngå bruk av matjord. 
En sier det bør bli salg 
av tomter til lavere pris  
20-Satse på nærings-
utvikling med flere 
arbeidsplasser, 
klargjorte nærings-
områder, bedre 
oppfølging av nærings-
utviklere og aktiv 
markedsføring 
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Del B - Bransje- og arbeidsoversikt, 2020 
 

A. Regionale planer med føringer 
 
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017-2020 (varslet ny fra 2021): 

• Kobling FoU og næringsliv. 
• Næringsfremmende kommuner. 
• Kommersialisering av teknologi. 
• Attraktiv region. 
• Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 
• Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og kommuneadministrasjonene i Norge. 
• Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter. 
• I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 
• Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 

 
Betydning lokalt: 

o Strategisk næringsplan for regionen skal være hver enkelt kommunes næringsplan med tilhørende handlings-/og tiltaksplan som er lokalt tilpasset. 
o I praksis har den vært lite implementert lokalt. 
o Det er varslet ny næringsplan som skal gjelde fra 2021. 
 

Trøndelagsplanen, 2019-2030: 
• Bolyst og livskvalitet. 
• Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner. 
• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser. 
• God livskvalitet og mangfold skal kjennetegne Trøndelag i 2030. 
• Kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag. 
• Best i Norge på regional samhandling. 
• Et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv. 
• Næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi. 
• Bærekraftig produksjon av mat og råstoff. 
• Balansert utbyggings- og bosettingsmønster. 
• Samordnet transport- og samferdselssystem. 

 
Betydning lokalt: 

o De overordnede målene og innholdet er gjenkjennelig, men det er usikkert hvordan de ivaretas lengre ned i kommunale sektorer. 
 
Kompetansestrategi for Trøndelag: 

• Strategien har 3 hovedmål og 9 delmål. 
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• Peker på utfordringer, spesielt med tanke på å møte arbeidslivets behov for kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft. 
• Påpeker også viktigheten av samarbeid mellom utdanning og næringsliv. 
• Ny-rekruttering viktig, men like viktig med etter- og videreutdanning. 
• Hovedmål 1. Et helhetlig system for karriereveiledning, skal bedre samsvaret mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen. 

Kompetanse. 
• Hovedmål 2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem, som møter arbeidslivets kompetansebehov. 
• Hovedmål 3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med 

arbeidslivets behov. 
 
Betydning lokalt: 

o Indre Fosen står overfor de samme utfordringene. Særlig når det gjelder rekruttering og stor pensjonsavgang. 
o Tiltakene må tas ned lokalt, er i gang på ulike felt. Samarbeid skole og næringsliv, NAV (CNC-kurs). Gjennomført kompetansekartlegging i 2019 som gir 

dokumentasjon på kompetansebehovet. 
 
IKAP: 

• Interkommunalt verktøy for planlegging av areal og transport i Trondheimsregionen. 
• Målet er å sikre et samarbeid på tvers av kommunegrensene som gir regionen flere arbeidsplasser og boliger, og samtidig et bedre miljø. 

 
 

B. Lokale analyser 
 
Regional analyse for Indre Fosen 2018, med næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier - Telemarksforskning, 2019: 

- Svak utvikling i antall arbeidsplasser i næringslivet i Indre Fosen siden 2000. Dette skyldes delvis at de bransjene som Indre Fosen har mye av har hatt svak vekst på 
landsbasis i denne perioden. Det er relativt få arbeidsplasser i bransjer som har hatt mest vekst. 

- Nedgangen i antall arbeidsplasser har imidlertid vært sterkere enn forventet, ut fra Indre Fosens bransjestruktur og befolkningsvekst. 
- Indre Fosen har derfor ikke være attraktiv for næringsliv. 
- Næringslivet i Indre Fosen har også hatt forholdsvis svake resultat når det gjelder lønnsomhet, produktivitet og nyetableringer. 

 
Utviklingsanalyse for Indre Fosen, 26.11.2019 av BDO/Harald Husabø: 
Næringsliv: 

o Stabil sysselsetting siste år. 
o Økt omsetning blant 100 største bedrifter, redusert lønnsomhet i tilsvarende bedrifter. 

Bosted: 
o Økt boligbygging siste år. 
o Lav nybygging av fritidsboliger. 
o Fortsatt attraktiv som bosted gjennom vekst i antall sysselsatte etter bosted. 

Sysselsetting: 
o 3,3 % vekst i tall sysselsatte siden 2015. 
o Vekst i sysselsatte etter bosted siste år. 
o Økt utpendling, men lav utpendling til nabokommuner sammenlignet med resten av fylket.  
o Ca. 1000 sysselsatte over 55 år. 

Befolkning: 



16 
 

o Reduksjon på 2,2 % i antall innbyggere siden 2014. 
o Betydelig svakere utvikling enn andre kommuner rundt Trondheim/regionen. 
o Fødselsunderskudd og utflytting siste år. 
o Aldrende befolkning – flere eldre og færre unge. 
o Lavere andel 20-40 år sammenlignet med Trøndelag. 
o Lavere fødselstall vil skape utfordringer i oppvekstsektor. 

 
Utviklingsanalyse for Indre Fosen, 21.11.2018 av BDO/Harald Husabø: 

- En analyse av samfunn, bosted, næring og besøk. 
- Viser statistikk for befolkningsutvikling- og sammensetning, sysselsettingsutvikling, næringsstruktur, pensjonsavgang og rekruttering, bedriftsanalyse og boliganalyse. 
- En positiv utvikling innen sysselsetting. 
- Lønnsomheten til bedriftene er i positiv utvikling. 

 
Kompetansekartlegging Indre Fosen, mars 2018: 

- Bedriftene i Indre Fosen ble spurt om hvilken kompetanse bedriften har i dag og deres fremtidige behov. 
- Bedriftene generelt har et stort behov for fagarbeidere, samt etterutdanning av egne ansatte og kompetanse på høyere nivå/høyere utdanning. 
- Spesielt industrien og helse- og omsorgssektoren står overfor en stor pensjonsavgang innen 10 år. 

 
Strategisk Utviklingsanalyse, Trøndelag Forskning og Utvikling, juni 2016: 

- Denne rapporten viser status, utvikling og utviklingsmuligheter i Rissa og Leksvik kommune, dvs. nye Indre Fosen kommune fra 1.1.2018. 
- «Rissa og Leksvik kommune har for tiden en svært negativ utvikling i antall lokale arbeidsplasser. I begge kommuner ser det ut til å bli enda større reduksjon 

framover. Om man ikke lykkes med å snu utviklingen, kan dette få betydelige effekter på innbyggertallet i de to kommunene som fra med 1.1.2018 blir Indre Fosen 
kommune.» 

- Det ble gjennomført en SWOT som viser Indre Fosen sine konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter. 
- Det ble anbefalt 4 innsatsområder for omstillingsarbeidet: • Industriklynge Indre Fosen • En mer variert næringsstruktur • Kompetanse • Stedsutvikling 
- Kompetanse og stedsutvikling som egne innsatsområder. Kompetanse gjelder en generell satsing på oppbygging av kunnskap og kompetanse i næringsliv, 

videregående skole, kommuneorganisasjonen og mer bredt blant innbyggerne. Hvordan få tilførsel av kompetanse fra studenter og FoU-miljø, er her et av flere 
aktuelle tiltak. 

- De kommunale organisasjonene og tilbudet, er for øvrig svært sentralt for gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Vurderingen er at kommunene stort sett har bra 
servicetilbud, men kapasitetsutfordringer på planarbeid. Vi mener det er en svakhet at kommunene mangler egne næringsplaner og at arbeidet med dette må 
prioriteres framover. En næringsplan handler blant annet om hvilken kunnskap og kompetanse man benytter i utviklingsarbeidet. I gjennomføringen av 
omstillingsarbeidet mener vi det er svært viktig å arbeide kompetansebasert med lokal forankring og involvering av lokale aktører i det konkrete arbeidet. 

 
 

C. Global, nasjonal, regional og lokal utvikling 
 

Nasjonale og globale trender: 
• Digitalisering 
• Robotisering 
• Automatisering 
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• Urbanisering - sentralisering av kompetanse blant unge 
• Bærekraft og klimaendringer 

 
Regionale utviklingstrekk: 

• Vekst i «bananen» rundt Trondheim, i aksen Orkanger, Melhus, Skaun, Trondheim, Stjørdal, Verdal, minus Fosen 
• Det er et stort behov for rekruttering – konkurranse om arbeidskraft 
• Sterkt FoU- miljø i Trondheim 

 
Lokale utviklingstrekk: 

• Stor andel av arbeidsplasser i bransjer som verkstedindustri, landbruk, fisk/havbruk og transport 
• Nedgang i befolkningsveksten, mer enn forventet. Flere eldre og færre unge  
• Utviklingen i verkstedindustrien i Indre Fosen betyr svært mye for næringsattraktiviteten, både positivt og negativ 
• Stor utpendling til Trondheim  
• Høy arbeidsgiveravgift 
• Påvist et uutnyttet potensial for næringsutvikling i Indre Fosen  

 
 

D. Lokal oversikt for noen private bransjer og kommunale sektorer 
 
Privat næringsliv 

- Oversikten under er utviklet av Omstillingsprogrammet i dialog med næringsaktører, organisasjoner og kommunale sektorer. 
- Næringslivet har et utvidet samarbeid mellom bedrifter og næringsaktører, og krav på seg om tilpasning til miljø og bærekraft. 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Industri 
inklusiv 
marin 
industri 
 

• Olje- og gasstjenester 
opplever vekst igjen etter 
oljeprisfallet i 2015 

• Bransjen har svingninger 
– næringsattraktiviteten 
henger sammen med 
denne 

• Globalisering 
• Automatisering og 

digitalisering 
• Raskere endringstakt 
 
 
 

Samferdsel: 
• Sentrale akser – 

Trondheim – Sør-
Norge er sentral for 
transport av varer 
som produseres i IF 

• Fjordkryssingen er 
mindre effektiv og 
kostbar for disse 
næringene 

• Tillat aksellast og 
veistandard er 
enkelte steder 
problematisk.  

• Kommunikasjon 
(fiber) 

 
 

Samferdsel: 
• Gode nok 

kommunikasjonsforbi
ndelser mellom 
bygdene?  

• Ta kontakt direkte 
med bedrifter 

• Mangelfull 
organisering og 
formalisering av 
arbeidet med 
samferdsel 

• Fiberdekning på rundt 
50% (Trøndelag i tall).  

• Mobildekning – 5G 
(grunnlag – 
dekningskart) 

 

Samferdsel: 
• Politisk 

arbeidsgruppe i 
Formannskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samferdsel: 
• Mer strategisk og 

målrettet 
transportplanlegging i 
Indre Fosen og i 
regionen, Trondheim 
og Fosen  

• Ansvarliggjøring av 
feltet administrativt i 
kommunen – mandat  

• Få oversikt og tiltak 
over veistandard, tillat 
aksellast 

• Videre fiberutvikling 
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Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Rekruttering: 
• Lavere 

befolkningsvekst i 
Norge (mindre 
innvandring og 
færre fødsler) gjør at 
det blir færre å 
rekruttere 

• Arbeidskraft 
(utflytting) 
sentraliseres til 
større byer 

• Det er konkurranse 
mellom kommuner, 
og regioner når det 
gjelder arbeidskraft 
og kompetanse. 
«Alle» har utfordring 
med tilstrekkelig 
rekruttering.  

• Nærheten til 
Trondheim er på 
mange måter 
positivt, men kan 
også være en 
barriere for tilflytting 

 

Rekruttering: 
• Det er forventet 

særlig stor 
pensjonsavgang i 
industrien innen de 
neste 10 år. Noen 
bedrifter merker dette 
betydelig før, innen 5 
år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekruttering: 
• Forprosjekt OP: 

«Rekruttering til 
industrien». En 
gruppe 
industribedrifter 
samarbeider om en 
felles innsats for å få 
flere unge til å velge 
TIP. Samarbeidet 
involverer også 
VGS., OTEK 
(opplæringskontoret 
for lærlinger) samt 
grunnskole og 
barnehage 

• Kompetansekartleggi
ngen for Indre Fosen 
2019 er gitt til fylket 
som innspill til 
utvikling av 
programområdene 
ved Johan Bojer vgs.  

• Programtilbudet og 
fagskoletilbudet skal 
gjenspeile det lokale 
næringslivets behov 
for kompetanse  

• NAV i samarbeid 
med ressurssentrene 
kjører CNC-kurs for 
arbeidsledige og 
flere av disse har 
hatt praksis og 
arbeid i bedriftene 
med stort hell. 
Enkelte bedrifter har 
vervet arbeidskraft i 
fra utlandet. Det er 
en utfordring å få 
språkopplæring 
samtidig som de er i 

Rekruttering:  
• Følge opp at 

programfag og 
fagskoletilbud v/Johan 
Bojer vgs. møter 
næringslivets behov 

• Formalisere kontakten 
mellom grunnskole og 
barnehage og 
næringsliv. Kjennskap 
til lokalt næringsliv og 
praktiske yrker er 
viktig for at elevene 
gjør gode 
utdanningsvalg  

• Tilrettelagt 
språkopplæring for 
utenlands arbeidskraft 
med familier er viktig 
for å beholde 
kompetansen og få 
gode inkluderte 
innbyggere.   

• Teknologi- og 
kompetansesenter 
vurderes ved ny vgs. 
(CNC- senteret / 
Læringsfabrikken som 
eks.)   

• TAF (Teknisk- 
allmennfaglig 
utdanning) er også 
spilt inn som tilbud 
ved ny vgs. Dvs. at 
man får både generell 
studiekompetanse og 
yrkesfaglig utdannelse 
inkl. lærlingetid 
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Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse 
• Flere kjennetegnes av 

lav inntjening  
• Lav automasjonsgrad 
• Lav automatisering og 

robotisering  
• Manglende/for lite 

direkte kontakt med 
FoU-miljø  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan: 
• Mangel på regulert- 

og hensiktsmessig og 
tilstrekkelig 
næringsareal 

arbeid på grunn av 
ugunstig 
undervisnings-
tidspunkt. Det er for 
tiden tilrettelagt 
enkelte steder etter 
bedriftenes eget 
initiativ men bør 
vurderes og 
formaliseres 
ytterligere. Dette er 
også familier som 
bosetter seg her 

 
Kompetanse  
• LEAN-nettverk (en 

modell for å skape 
en mer effektiv 
produksjonslinje) 

• Additiv produksjon – 
3D printing i ulike 
materialer. Det 
vurderes å gå videre 
mot å bygge en slik 
kompetanse i et 
samarbeid mellom 
vgs. og næringsliv 

• Flere industribedrifter 
har hatt en ekstern 
teknologigjennom-
gang av sin bedrift 
for å finne potensiale 
for utvikling og 
effektivitet 

• Robotisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan: 
• Kommuneplanens 

arealdel 
• Reguleringsplaner 
• Markedsføring av 

tilgjengelig 
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Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
• Vurdere om det er 

satt av riktig areal på 
riktig plass 

• Børe være modeller 
for hvordan man skal 
realisere intensjonene 
i planene  

• Utrede potensielle 
næringsareal knyttet 
til sjø 
 

næringsareal og 
næringsbygg 

• Tettere dialog med 
næringslivet i 
planprosesser 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Bygg og 
anlegg 

• Klimaforandringer 
• Krav om bærekraft 

(materialer og håndtering 
av avfall) 

• Rekruttering 
• Mindre bygg- og 

anleggsaktivitet på 
Fosen framover 

• Treghet boligsalg 
• Konkurranse  

• Mangel på regulerte 
utbyggingsområder 
og midler til 
realisering av deler av 
planen 

• Delvis mangel på 
innkjøpskompetanse i 
kommunen 

• Utfordring med 
rekruttering 
(videregående elever) 

• Kommunikasjon 
mellom næringa og 
kommunen ang. 
anbudsprosesser og 
innkjøp 

• Kompetanse 
offentlige anbud – 
innovative 
anskaffelser 

• Ta i bruk digitalisering 
 

• Revidering av 
kommuneplanens 
arealdel 

• Rissa sentrumsplan 
• Kompetanse, fagdag 

med tema offentlige 
anskaffelser 

• Påbegynt innkjøps-
strategi for Indre 
Fosen kommune 

• Mer kompetanse 
(anbud, faglig, 
bærekraft) hos bygg- 
og anleggsbransjen 
og kommunen 

• Samarbeid 
(leverandører) for å ta 
større kontrakter) 

• Bedre samhandlings-
struktur via ny Felles 
Næringsforening for 
Indre Fosen 

• Bedre kjennskap og 
kontakt mellom 
grunnskole/barnehage 
og næringa 

 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Fisk 
(Fiskeri 
og 
havbruk) 

• Fortsatt vekst i bransjen i 
2018 (ref. 
Trøndelagsplanen) 

• Krav til fiskehelse og 
fiskevelferd 

• Vekstkraftig og lønnsom 

 • Mulighetene for 
oppdrett av andre 
arter enn laks i 
Trondheimsfjorden 
ikke kartlagt 

• Vikingbase – 
utvikling av prosjekt 
via OP. 

• Oppgaver med tema 
«Muligheter i 
Trondheimsfjorden» 

• Kartlegging av 
muligheter for 
næringer knyttet til   
Trondheimsfjorden 

• Undersøke 
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Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
• Hele verdikjeden kan tas 

i Norge 
• Kunnskap og innovasjon 

innen havbruk kommer 
fra Norge 

• Mangel/ikke 
oppdaterte regulerte 
områder i sjø 

• Å skape aktivitet på 
Vikingbase 

er utarbeidet av 
studenter ved NTNU 

 
 

potensiale for under-
leverandørindustri 

• Sjøbasert oppdrett av 
ulike arter 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Handel og 
service 

• Trussel og mulighet – 
netthandel 

• Bærekraft 
• Sterk konkurranse 

• Handelslekkasje 
Trondheim, 
Steinkjer, Fosen og 
internett 

• Samlet markedsføring 
og synlighet 

• For smalt vareutvalg? 
 

• Etablert felles 
Næringsforening  

• Felles markedsføring 
(Rissa) 

 

• Kompetanseheving på 
ulike områder, salg, 
service bruk av styre 

• Eget bransjeråd i ny 
næringsforening kan 
styrke samhandlingen 

• Bredere nettverk  
• Attraktive tettsteder og 

sentrum  
• Fritidsinnbyggeren 

som potensiell kunde 
 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Transport • Elektrifisering 

• Miljø og bærekraft 
• En bransje i vekst 
• Rekruttering 
• Konkurranse fra 

Trondheim 
 

• Dårlig veistandard 
• Kostnader ved ferje 

og bom 
 

• Ferje i døgndrift  • Reduksjon i bomavgift 
• Bedre veistandard 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Jordbruk 
 

• Melk- og storfekjøtt er 
den bærende 
produksjonen målt i 
sysselsetting og 
verdiskaping 

• Klima, miljø og bærekraft 

• Jevn nedgang i 
sysselsatte med 
jordbruk som 
hovednæring (Nb! –
flere deltid) 

• Kostnadsøkning 
Nedgang i 
jordbruksinntektene  

• Økt produksjons-
omfang 

• Produksjonsmiljøet i 
enkelte grender og 
næringer blir lite og 
sårbart pga. nedgang 
i husdyrproduksjon 

• Rekruttering 
• Rovdyrproblematikk 

• Dyrk Fosen – 
fellesprosjekt Fosen 

• «Ung bonde» 
• «Lensa Fosen» - 

skogpådriver for 
Fosen 

• Flere kurs og 
kompetanseløft 

• Økning av 
produksjonsomfang i 
alle produksjoner 

• Nye investeringer i 
driftsbygninger 

• Økt kjøttproduksjon på 
storfe og småfe 

• Samhandling landbruk 
og reiseliv 

• Økt produksjon av 
grønnsaker, frukt og 
bær 

• Økt samhandling 
mellom landbruk og 
reiseliv 
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Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
• Bedre utnyttelse av 

skog og utmark 
• Etter- og 

videreutdanning/komp
etanse 
 

Bransje Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Reiseliv 
og 
lokalmat 

• Bærekraft 
• Vekstbransje 

• Nettverk «Perler på 
en snor» 

 

• Uklar regional 
organisering 
(Fosen/Trondheim/ 
Trøndelag)  

• Dyrk Fosen 
(samarbeid innen 
landbruk) 

• «Perler på en snor» - 
et samarbeid mellom 
reiselivsaktører i 
Indre Fosen 

• Trøndelag 
Reiseliv/Fylkeskomm
une: Kystopplevelser 
– et pågående 
prosjekt 

• Fosen Aktiv 
• Visit Trondheim 
 

• Sterkere 
sammenkobling 
mellom reiseliv, mat 
og næringsliv 

      
 
 
Kommunal virksomhet 

- Oversikten baseres på kompetansekartlegging som ble utført våren 2019 og drøfting med kommunedirektørens ledergruppe og hovedtillitsvalgte, vinteren 2020.  
- Alle sektorene her har økonomi med overføringer fra staten, krav om og tilpasning til miljø og bærekraft, utfordringer med å rekruttere og beholde riktig og etterspurt 

kompetanse inklusive kvalifiserte lærlinger, samt behov for effektiv arbeidsflyt. 
- Indre Fosen kommune er ofte en mellomstasjon for arbeidstakere fra Trondheim. Kort nok til å pendle, men orker ikke over tid, et fint springbrett. 

Sektor Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
Økonomi 
Med Bygg 
og 
eiendom, 
kommuna
lteknikk 
 

• Digitalisering 
• Robotisering 

 • Nedskalering av 
driften vil påvirke 
tjenester og 
arbeidsmiljø i berørte 
sektorer 

 

  

Næring 
og areal 

• Digitalisering   • Rekruttere nye 
medarbeidere 
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Sektor Nasjonale føringer, trender Strukturelle forhold Lokale utfordringer Eksisterende tiltak Nye muligheter 
• Kapasitet planarbeid 

Kultur • Digitalisering   • Rekruttere nye 
medarbeidere  
 

 • Heve kompetansen til 
egne medarbeidere 

Helse og 
omsorg 

• Velferdsteknologi 
• Digitalisering 

 • Rekruttere lærlinger 
• Stort behov for 

sykepleiere og 
helsefagarbeidere 

• Stor turnover spesielt 
på fysioterapi. 
Arbeids- kraft blir ikke 
værende  

• Heltid og deltid. For 
lave stillinger kan 
gjøre det mindre 
attraktivt 

• Stor pensjonsavgang 
om kort tid 
 

• Jobber for flere 
heltidsstillinger 

• Heve kompetansen til 
egne medarbeidere 

• Etter- og 
videreutdanning 

• Desentralisert 
sykepleierutdanning 

 

Fosen 
IKT 

• Digitalisering  • Rekruttere lærlinger 
• Rekruttere nye 

medarbeidere 
• Beholde kompetanse 

 

 • Heve kompetansen til 
egne medarbeidere 

 

Personal 
og komm-
unikasjon 

• Digitalisering   • Rekruttere lærlinger 

 

 • Heve kompetansen til 
egne medarbeidere 

Oppvekst • Digitalisering  • Rekruttere nye 
medarbeidere 

• Sykefravær? 

 • Heve kompetansen til 
egne medarbeidere 

Kilde: Omstillingsprogrammet 
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Del C - Spørreundersøkelser 
 
Undersøkelse 1 i 2019: Opplevelse av dagens bosteder blant unge innbyggere og voksne innflyttere 
Hvem svarte på spørreundersøkelsen? 

o Totalt har 208 av 4 137 innbyggere i alderen 15-49 år deltatt i undersøkelsen. Det er ca. 5 %. 
o Av det totale deltagerantallet er: 

o 154 elev-respondenter (av 679 innbyggere i alderen 15-19 år, dvs. ca. 23 %). 
o 54 voksne respondenter (av 3 458 innbyggere i alderen 20-49, dvs. ca. 1,6 %). 

o Deltagerne er tilknyttet et tettsted. Det er 52 for Rissa, 50 Stadsbygd, 20 Råkvåg/Stjørna, 16 Vanvikan, 54 Leksvik og 16 for grendene. 
o Gruppene har ulikt antall deltagere: 

o 22 innflyttere 
o 6 utflyttere 
o 19 innvandrere/sesongarbeidere/flyktninger 
o 116 avgangselever ved grunnskolene 
o 6 elever som går videregående i andre kommuner 
o 32 avgangselever ved studieforberedende program 
o 2 inn-pendlere fra andre kommuner 
o 5 ut-pendlere til andre kommuner 

o Spørreundersøkelsen representerer en liten del av innbyggerne og resultatene brukes som innspill. 
 
Svar som utgjør mer enn 1/5 eller 20 % av et samlet resultat, fremheves med uthevet rød skrift. 
Svar som utgjør mer enn 1/10 eller 10 %, fremheves med rød skrift. 
Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  
38 + 14 = 52 deltagere 44 + 10 = 54  37 + 12 = 49  5 + 11 = 16  16 + 4 = 20 13 + 3 = 16 154 + 54 = 208 

Hvordan trives du på bostedet ditt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best?  
Gjennomsnitt Rissa: 
 
Unge 143,5/38 = 3,8  
1= Hjemsted i utlandet  
Voksne 50,5 / 13 = 3,9  
Alle 194/51 = 3,8  
  
Trivselen for unge og voksne 
i Rissa er 3,8  
  

Gjennomsnitt Leksvik: 
 
Unge 168/44 = 3,8  
Voksne 37 / 8 = 4,6  
Alle 205/52 = 3,9  
  
 
Trivselen for unge og voksne i 
Leksvik er 3,9  

Gjennomsnitt Stadsbygd: 
 
Unge 145,5/36 = 3,6  
1 = Ubesvart  
Voksne 52 / 12 = 4,3  
Alle 197,5/48 = 4,1  
  
Trivselen for unge og voksne i 
Stadsbygd er 4,1  

Gjennomsnitt Vanvikan: 
 
Unge 15/5 =3  
Voksne 42 / 11 = 3,8  
Alle 57/16 = 3,6  
  
 
Trivselen for unge og voksne i 
Vanvikan er 3,6  

Gjennomsnitt Hus.-Råkvåg: 
 
Unge 71/16 = 4,4  
Voksne 15 / 4 = 3,8  
Alle 86/20 = 4,3  
  
 
Trivselen for unge og voksne i 
Hubysjøen-Råkvåg er 4,3  

Gjennomsnitt grender: 
 
Unge 61/13 = 4,7  
Voksne 11,5 / 3 = 3,8  
Alle 72,5/16 = 4,5  
  
 
Trivselen for unge og 
voksne i grendene er 4,5  

Sum gjennomsnitt Indre Fosen: 
 
Unge 604/152 = 4   
Voksne 208/51 = 4,1  
Alle 812/203 = 4  
  
 
Trivselen for unge og voksne i 
Indre Fosen er 4  

Er det noe du synes er særlig positivt med bostedet? 
Positivt i Rissa: 
 
16-Menneskene, sosiale 
relasjoner, engasjement og 
kunnskap  
 
13-Naturen og friluftslivet  

Positivt i Leksvik: 
 
22-Lite og fint, landlig og 
bynært samfunn  
 
14-Fin natur, med stier, dyr 
og sjø  
 

Positivt i Stadsbygd: 
 
23-Lite og fint, landlig og 
bynært samfunn  
 
12 -Naturen med 
mulighetene  
 

Positivt i Vanvikan: 
 
7-Stedet er rolig og 
oversiktlig, landlig og 
bynært  
 
3-Naturen og fjorden med 
turer  

Positivt i Hus.-Råkvåg: 
 
12-Lite, trygt og fint 
samfunn  
 
3-Fritidsklubb og ball-binge  
 

Positivt i grender: 
 
11-Små fredelige steder 
som er landlige, sjønære 
og bynære  
 
4-Naturen  
 

 Sum positivt i Indre Fosen: 
 
86-Små, fredelige og/eller fine 
landlige og bynære steder, som 
gir trygg oppvekst  
47-Naturen og fjordens 
muligheter  
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  
11-Rolig, landlig tettsted 
med trygg oppvekst  
 
5-Fritidstilbudene  
 
3-Tomta og boligen er fin  
 
2-Arbeidsplassene  
 
2-Nærhet til VGS  
 
1-Butikkene  
 
1-Attraksjonene som skipet i 
Fevåg, Reins Kloster, 
Brettingen fort og 
Haugsdalen skisenter  
 
SUM = 54  
  
Noen ser ikke noe positivt:  
7=Nei   
 
TOTALT = 61  
  

11-Menneskene og familien 
  
5–Idrettsmulighetene med 
flerbrukshall og svømme-
basseng  
 
2-Jobbene  
 
1-Frivilligheten  
 
1-Mange arrangementer  
 
SUM = 56 
  
Noen ser ikke noe positivt: 
3-Nei 
 
TOTALT = 59  

8-Menneskene og familien  
 
7-Alle tilbudene   
 
5-Alt er positivt  
 
1-Boligprisene  
 
1-Kystens Arv med 
aktiviteter og arrangementer  
 
1-Lite trafikk  
 
1-Godt vær  
 
SUM = 59  
  
Noen ser ikke noe positivt:  
2=Nei  
 
TOTALT = 61  
  

 
2-Menneskene og 
engasjementet  
 
2-Jobbene   
 
2-Begynner/Går ved VGS  
 
1-Boligen var billig  
 
1-Lite trafikk og støy 
 
1-Idrettstilbudene 
 
1-Kinoen 
 
1-Barnehagen 
 
SUM = 21  
 
Noen ser ikke noe positivt:  
3-Ingen ting 
 
TOTALT = 24  
  

2-Menneskene, familien og 
fellesskapet  
 
2–Skolen  
 
1-Kulturen  
 
1-Naturen  
 
1-Barnehagen  
 
1-Lite trafikk  
 
1-Andre forhold  
 
SUM = 24  
  

3-Menneskene er trivelige  
  
2-Få mennesker  
 
1-Mye å gjøre  
 
1-Fine bruer  
 
SUM = 22  
   
Noen ser ikke noe positivt: 
15=Nei 
  

42-Menneskene med sosiale 
relasjoner, slekt og familie  
25-Fritidstilbud og 
arrangementer, idrett og kultur, 
med svømming, ridning og turn, 
kino og flerbrukshall  
 
6-Jobbene, ekstrajobb  
5-Alt er positivt  
5-Tomta, boligen og prisene  
3-Lite trafikk og støy  
2-Barnehagene  
2-Attraksjoner som Kystens Arv 
med aktiviteter og arrangementer, 
Reins kloster, skipet i Fevåg, 
Brettingen fort og Haugsdalen 
skisenter  
4-VGS  
2-Grunnskolen  
2-Lite mennesker  
1-Butikkene  
1-Godt vær  
1-Fine bruer  
1-Frivilligheten  
1-Andre forhold  
SUM = 236  
  
Noen ser ikke noe positivt: 
30  
TOTALT = 266  

Er det noe du savner i Indre Fosen?  
Savn i Rissa: 
 
11-Butikker og shopping m. 
klær, elektronisk og 
teknologisk utstyr  
 
10-Fritidstilbud innen idrett 
som basseng, stupetårn, 
vannpark, fotballhall 
og bowling samt kultur med 
flerbruks-hus og kino  
 
8-Savner ingen ting 
  
6-Samferdsel med kollektiv 
transport og veier 
   
6-Hurtigmat og restaurant 
  
5-Interessante jobber  
 

Savn i Leksvik: 
 
19-Samferdsel med kollektiv 
transport og hurtigbåt 
mellom Leksvik og 
Trondheim, samt veier og 
bru  
 
11-Fritidsaktiviteter innen 
kultur og idrett, som 
treningssenter, bowling, 
sandvolley-ball, pluss Bil og 
MC    
 
8-Butikker med klær og 
Vinmonopol  
 
8-Varierte møteplasser, ute og 
inne  
 
6-Savner ingen ting  

Savn i Stadsbygd: 
 
14-Spisesteder som bakeri, 
kafe, pub eller restaurant 
pluss utsalg for lokalmat og 
ferskvarer pluss hurtigmat  
 
9-Butikker, kjøpesenter, klær 
og Vinmonopol  
 
9-Bedre / ny skole  
 
6-Gang- og sykkelstier  
 
6-Samferdsel med kollektiv 
transport som hyppige buss- 
og båtavganger på kveld i 
helgene, samt veier 
 

Savn i Vanvikan: 
 
7-Interessante jobber  
 
7-Samferdsel med kollektiv 
transport med buss mellom 
tettstedene og Trondheim, 
samt bru til Trondheim  
 
5-Møteplasser, ute og inne  
4-Butikker  
 
2-Savner ingen ting  
 
2-Samfunnsutvikling med 
urbanisering  
 
2-Inkludering   
 
2-Fritidstilbud  
 

Savn i Hus.-Råkvåg: 
 
6-Hurtigmat, Mixen  
 
3-Samferdsel med kollektiv 
transport særlig buss til Bjugn 
og Åfjord, pluss veier 
  
3-Savner ingen ting  
 
1-Interessante jobber 
  
1-Internett og fiber  
 
1-Mennesker og sosiale 
relasjoner  
 
1-Fritidstilbud  
 
1-Kontakt m. andre skoler 
  

Savn i grender: 
 
6-Samferdsel med kollektiv 
transport og billigere ferge 
med bil, pluss hyppigere 
kollektivtilbud med buss 
og hurtigbåt i helgene tur-
retur til Trondheim, pluss 
veier, samt rimelig taxi 
ordning for ungdommer i 
utkanten, for transport 
mellom fritidsaktiviteter og 
hjemmet  
 
4-Savner ingen ting  
 
2-Varierte møteplasser, ute 
og inne  
 
1-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsted 

Sum savn i Indre Fosen: 
 
47-Samferdsel med kollektiv 
transport, som buss mellom 
tettstedene Åfjord og Bjugn, 
hyppigere buss og hurtigbåt i 
helgene tur-retur til Trondheim, 
hurtigbåt mellom Leksvik og 
Trondheim, billigere ferge for 
bil,  
samt rimelig taxi ordning for 
ungdommer i utkanten for 
transport mellom fritidsaktiviteter 
og hjemmet. I tillegg kommer 
gode veier og bru.   
33-Butikker og shopping med 
klær, elektronikk, teknologisk 
utstyr og Vinmonopol  
33-Spisesteder (som bakeri, kafe, 
pub eller restaurant pluss utsalg 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  
5-Varierte møteplasser, ute 
som åpent skisenter og inne 
som pub, pluss kultur  
 
4-Inkludering, sosial 
imøtekommenhet  
 
2-Samfunnsutvikling  
 
 
1-Billige leiligheter  
1-Bedre vannkvalitet     
         
1-Innbyggervennl. tjenester 
  
1-Forebygge psykiske 
vansker hos ungdom  
 
1-Jordmortjeneste  
 
1-Ny grunnskole Stadsbygd  
 
1-Bedre fotballtrener  
 
1-Kompetanse bør vektlegges 
i ansettelser, ikke kjennskap  
 
1-Dypere bevissthet blant 
folk  
 
1-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder  
 
1-Fikk ikke plass ved VGS 
pga. alder over 25  
 
1-Slektninger  
 
1-Bevisste politikere  
 
SUM = 70  
  
1-Ikke svar  
  

 
6-Interessante jobber  
 
6-Hurtigmat, bensinstasjon  
 
3-Helsetilbud med kortere 
ventetid  
 
2-Mennesker  
 
2-Boområder, hus og 
leiligheter  
 
1-Politi  
 
1-Internett og fiber  
 
1-Mer skolegang  
 
1-Nattklubb  
 
SUM = 75  
  

5-Varierte møteplasser, som 
park, lekeplass og strand 
(med parkering og toalett) 
 
4-Savner ingen ting 
 
3-Attraktiv stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder 
(med mindre bilfokus) 
  
3-Sosial imøtekommenhet, 
inkludering 
 
2-Jobber, også for ungdom 
  
1-Boområder og boligtyper 
  
1-Barnehageplasser  
 
1-Mer likestilling mellom de 
som går studiespesialisering 
og yrkesforberedende 
program  
 
1-SFO bør være åpen  
 
1-Internett og fiber  
 
1-Kommunens flerfaglige 
samarbeid og helhetlige 
utvikling bør bedres  
 
1-Fritidstilbud for barn, innen 
idrett (som svømming, 
ridning og turn) samt 
fritidstilbud for voksne innen 
kultur  
 
SUM = 68  
   

1-Større og bedre VGS  
 
1-Veiledning om viktigheten 
av norsk språk og jobb  
 
1-Kommunale avgifter bør 
være lavere  
 
1-Raushet mellom bygdene  
 
SUM = 35  
  

1-Ungdom må bli sett og hørt 
  
1-Vannet bør være rent  
 
1-Fungerende kommunestyre 
  
1-Kommunal aktivitet overfor 
unge innbyggere  
 
1-Kommunal interesse og 
støtte overfor bygdene  
 
1-Boområder i bygdene 
  
SUM = 23  
 

  
1-Hurtigmat tilbud  
 
1-Programfag i VGS  
 
1-Fritidsaktiviteter som 
vannpark  
 
1-Klesbutikker  
 
1-Boliger, ikke hytter  
 
1-Hensynta grendene  
 
1-Fiber  
 
1-Folkeskikk  
 
SUM = 21  
  

for lokalmat og ferskvarer) samt 
hurtigmat 
 
27-Savner ingen ting  
26-Fritidstilbud innen idrett som 
basseng, stupetårn, vannpark, 
fotball-hall, flerbruks-hus, 
treningssenter, bowling, 
sandvolley-ball, ridning, turn, Bil 
og MC, samt innen kultur, for barn 
og voksne  
25-Møteplasser inne og ute,  
(park, lekeplass, strand og åpent 
skisenter med parkering og 
toalett) (pub og kulturelle 
arenaer)  
21-Interessante jobber, også for 
ungdom  
19-Innbyggervennlige 
kommunale tjenester, som bedre 
vannkvalitet, kortere ventetid på 
helsehjelp, flere 
barnehageplasser, åpen SFO, 
jordmortjeneste, samt forebygge 
psykiske helsevansker hos 
ungdom, lavere kommunale 
avgifter, mer skolegang for 
flyktninger, bedre veiledning om 
viktigheten av norsk språk og 
jobb, flerfaglig samarbeid og 
helhetlig utvikling, interesse og 
støtte overfor grendene og 
ungdom  
14-Mennesker og slekt, med 
sosial imøtekommenhet og 
inkludering, pluss folkeskikk  
10-Bedre / ny skole på 
Stadsbygd  
6-Gang- og sykkelstier  
5-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder 
(mindre bilfokus)  
6-Boområder med hus og 
rimelige leiligheter (ikke bare 
hytter)  
4-Samfunnsutvikling  
4-Internett og fiber  
3-Programfag i VGS, fikk ikke 
plass ved VGS pga. alder over 25  
2-Bevisste politikere  
1-Mer likestilling mellom de som 
går studiespesialisering og 
yrkesforberedende program  
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  

1-Bedre fotballtrener  
1-Nattklubb  
1-Kompetanse bør vektlegges i 
ansettelser, ikke kjennskap  
1-Politi  
1-Dypere bevissthet blant folk  
1-Raushet mellom grendene  
SUM = 292  
  
1-Ikke svar   

Hva mener du Indre Fosen kommune bør satse sterkere på?  
Ønsket satsing i Indre Fosen 
fra Rissa: 
 
20-Samferdsel med kollektiv 
transport mellom kommunene 
og tettstedene, buss til 
Vanvikan for hurtigbåt 07.55 
og 09, pluss buss i helgene, 
samt hurtigbåt fra Kvithyll   
og veier  
 
20-Interessante jobber  
 
15-Stedsutvikling i kommune 
senter og tettsteder  
 
15-Programfag i VGS   
 
7-Inkludering, sosial 
imøtekommenhet  
 
6-Boområder med tomter og 
boliger, særlig i sentrum 
  
6-Innbyggervennlige 
tjenester, inklusive stedlig 
legevakt på natt  
 
2-Alle må komme inn ved 
lokal VGS  
 
2-Flere farger på nybygg i 
sentrum, enn f.eks. Norheim 
+ Rema 1000  
 
2-Fritidstilbud, nært sentrum  
2-Sosial kulturbygging og 
matopplevelser  
 
1-Flere flyktninger  
 

Ønsket satsing i Indre Fosen fra 
Leksvik: 
 
20-Programfag i VGS  
 
19-Samferdsel med kollektiv 
transport med buss mellom 
tettstedene, pluss veier (særlig 
Kråkmo-Leksvik)  
 
18-Interessante jobber   
 
10-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder  
 
7-Inkludering, sosial 
imøtekommenhet  
 
6-Boområder og boligtyper, 
med hus og leiligheter i flere 
prisklasser  
 
4-Samfunnsutvikling  
 
4-Innbyggervennlige tjenester 
  
2-Varierte møteplasser for barn 
og unge, med stupetårn i 
Grandefjæra, båtklubb, 
lekeland, bowling og park 
  
2-Digitale oversikter med tur-
stier og organisasjoner  
 
 
2-Ny/renoverte grunnskoler  
 
1-Kulturtilbud  
 
1-Flere ansatte ved 
sykehjemmene  

Ønsket satsing i Indre Fosen 
fra Stadsbygd: 
 
19-Samferdsel med kollektiv 
transport (som buss mellom 
tettstedene samt buss og båt 
til Trondheim på kveld i 
helg)   
samt veier  
 
14-Programfag i VGS  
 
11-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder 
(inklusive identitet og 
kulturhistorisk preg)  
 
11-Interessante jobber  
 
6-Samfunnsutvikling  
 
6-Gang- og sykkelstier  
 
6-Møteplasser som park, 
lekeplass, og strand (med 
parkering og toalett) pluss 
møtested for næring og 
nyskaping  
 
6-Boområder som er 
attraktive med hus og 
leiligheter i gang- og 
sykkelavstand til sentrum  
 
5-Grunnskolen bør bli ny 
eller renoveres  
 
4-Innbyggervennlige 
tjenester  
 

Ønsket satsing i Indre Fosen 
fra Vanvikan: 
 
9-Samferdsel med kollektiv 
transport (som buss på 
kveld til og fra Vanvikan – 
Rørvik fergeleie som 
korresponderer med buss 
Trondheim – Rissa), pluss 
hurtigbåt på kveld (særlig 
lørdag) pluss bru  
 
5-Møteplasser som er 
varierte, som park, restaurant 
og tilrettelagt badeplass  
 
4-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsted. 
(Kommunen kan også bistå 
hver bygd med å konkretisere 
dens styrke, fortrinn. Om alle 
bygder har en synlig verdi, 
trenger ikke alle ha alle 
funksjoner eller tjenester)  
 
3-Jobber  
 
3-Inkludering  
 
2-Boområder og boligtyper  
 
2-Fritidstilbud for ungdom  
 
2-Programfag i VGS  
 
1-Samfunnsutvikling som 
bevarer det landlige preget  
 
 
1-Grunnskole  

 Ønsket satsing i Indre Fosen 
fra Husbysjøen-Råkvåg: 
 
12-Samferdsel med kollektiv 
transport og veier 
  
6-Programfag i VGS  
 
6-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder 
  
3-Interessante jobber, blant 
annet havbruk og lokalmat  
 
3-Boområder, hus og boliger  
 
2-Internett og fiber, i hele 
kommunen som også 
muliggjør hjemmekontor  
 
1-Møteplass for unge  
 
1-Befolkningsvekst i hele 
kommunen  
 
1-Kommunen må slutte å 
motarbeide innbyggere  
 
1-Bedre kommunal service  
 
SUM = 36  

Ønsket satsing i Indre 
Fosen fra grender: 
 
9-Interessante jobber  
  
7-Samferdsel med 
kollektiv transport og 
veier  
 
5-Programfag i VGS  
 
5-Stedsutvikling i 
kommunesenter (med flere 
tilbud og butikker) og 
tettsteder   
 
2-Innbyggervennlige 
tjenester, blant annet 
barnehage og skole  
 
1-Samfunnsutvikling med 
tilrettelegging for familier  
 
1-Boområder og 
boligtyper  
 
1-Fritidsaktiviteter  
 
1-VGS i Rissa - ikke i 
Vanvikan  
 
1-Balanse i kommunal 
økonomi  
 
SUM = 33  
  

Sum ønsket satsing i Indre Fosen 
fra tettsteder: 
 
86-Samferdsel med;  
Kollektiv transport;   
Buss mellom kommunene,  
Buss mellom tettstedene,   
uss og båt til Trondheim på 
kveld i helg,   
buss til Vanvikan for hurtigbåt 
07.55 og 09 pluss buss i helgene 
og på kveld,  
buss mellom Vanvikan–Rørvik 
fergeleie som korresponderer 
med buss Trondheim–Rissa,   
hurtigbåt på kveld (særlig 
lørdag), pluss   
veier, særlig Kråkmo-Leksvik,  
hurtigbåt fra Kvithyll, og  
bru til Trondheim  
64-Interessante jobber, blant annet 
i havbruk og lokalmat  
62-Programfag i VGS  
51-Stedsutvikling i 
kommunesenter og tettsteder  
(inklusive identitet og historisk 
preg)  
44-Innbyggervennlige tjenester 
med nye/renoverte grunnskoler, 
åpen SFO, barnehager, bedre 
vannkvalitet, ikke eiendomsskatt, 
digital informasjon om 
boligtilbud, digital 
turistinformasjon, overkommelig 
reiseavstand til legevakt på natt, 
flere ansatte ved sykehjem, samt 
helsesektor med heltidsstillinger, 
utdanningstilbud, 
sykepleierutdanning, oppdaterte 
hjelpemidler og 
ungdomskontakter, bedre 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  
1-Unngå korrupsjon  
 
1-Høyere bevissthet, 
livskvalitet og livsglede, 
sammen med andre  
 
1-Bevisste politikere  
 
1-Andre forhold  
 
SUM = 102  
  
2-Ikke svar  
  

 
1-Internett og fiber  
 
1-Tilby rimelig huslån til 
innflyttere og nyutdannede  
 
1-Lokalmat  
 
1-Legevakt og sykehus med 
overkommelig reisetid  
 
1-Helsesektor med heltids-
stillinger, utdanningstilbud, 
sykepleierutdanning, 
oppdaterte hjelpemidler og 
ungdomskontakter  
 
SUM = 101  
  
1-Svarte ikke  
 

2-Pendlere bør få tilrettelagt 
kontorlokale  
 
2-Inkludering, sosial 
imøtekommenhet, for barn 
etter skoletid og for voksne  
 
2-Oppvekst og helse  
 
1-SFO som er åpen  
 
1-Barns svømmeferdigheter   
 
1-Biologisk mangfold og 
økologisk landbruk bør 
fremsnakkes  
 
1-Fritidsaktiviteter for 
ungdom 
  
1-Økonomisk balanse  
 
SUM = 99  

1-Vannkvalitet bør bedres  
 
1-Eiendomsskatten bør  
unngås  
 
1-Gang- og sykkelstier  
 
1-Arrangementer for barn  
 
1-Informasjon og tilbud til 
turister, gjerne digital  
 
1-Digital informasjon om 
boområder og boliger  
 
1-Bruk av sjøen og havet  
 
1-Innbyggervennlige  
tjenester  
 
SUM = 40  
  

svømmeopplæring, bevisste 
politikere og økonomisk balanse, 
samt unngå korrupsjon  
 
24-Boområder som er attraktive 
med hus og leiligheter, blant 
annet i gang- og sykkelavstand til 
sentrum, pluss lave priser og 
avgifter  
21-Inkludering, med sosial 
imøtekommenhet, flere 
innbyggere og flyktninger  
14-Møteplasser ute og inne (som 
park, lekeplass, strand/badeplass 
som er tilrettelagt, stupetårn, 
båtklubb, lekeland og bowling), 
pluss møtested for næring og 
nyskaping  
12-Samfunnsutvikling, som blant 
annet bevarer det landlige preget 
og tilrettelegger for familier   
8-Fritidsaktiviteter nært sentrum, 
innen idrett med svømming og 
innen kultur med mat  
7-Gang- og sykkelstier  
3-Internett og fiber (i hele 
kommunen)  
2-Flere farger på nybygg i 
sentrum, enn f.eks. Norheim + 
Rema 1000  
4-Matopplevelser, økologisk 
landbruk og lokalmat   
2-Pendlere bør få tilrettelagt 
kontorlokale  
2-Alle må komme inn i VGS  
1-VGS i Rissa - ikke i Vanvikan  
1-Høyere bevissthet, livskvalitet 
og glede, med andre  
1- Rimelige huslån bør tilbys 
innflyttere og nyutdannede   
1-Bruk av sjøen og havet  
1-Andre forhold  
SUM = 411  
  
3-Ikke svar  

Er det aktuelt for deg å bli boende her hele livet?  
Rissa: 
 
21-Kanskje  
19-Ja  
11-Nei (har blant annet flyttet 
dit det er plass ved VGS)  

 Leksvik: 
 
19-Ja  
14-Kanskje  
10-Nei / Vil til større by  
SUM 43  

 Stadsbygd: 
 
19-Kanskje  
25-Ja  
4-Nei (vil bo i by)  
SUM = 48  

Vanvikan: 
 
7-Nei  
6-Ja  
3-Kanskje (skal trolig studere 
etter VGS)  

 Husbysjøen-Råkvåg: 
 
9-Kanskje  
11-Ja  
0-Nei  
SUM = 20  

Grende-elever: 
 
15-Ja  
4-Nei  
4-Kanskje  
SUM = 23  

Felles Indre Fosen: 
 
95-Ja  
70-Kanskje  
36-Nei  
SUM= 201  
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Grender Summert Indre Fosen  
SUM = 51  
  
1-Bor i utlandet  
1-Ikke svar  
  
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 
29,5 ‘ja’ og 21,5 ‘nei’. Dvs. 
at om lag 58 % av de spurte 
kan bli boende i Rissa.  
  
Krav for å bli boende:  
 
7-Interessante jobber  
2-Programfag i VGS  
2-Kultur- og kunsttilbud  
2-Flere butikker  
1-Basseng og stupetårn  
2-Samferdsel med kollektiv 
transport og bru  
1-Utviklingen fremover  
1-Ikke flytt/legg ned tilbud  
1-Bra kommuneøkonomi  
1-Stifte familie  
1-Om farmor trenger hjelp  
1-Inntak ved VGS  
   

  
1=Vet ikke  
  
 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 26 
‘ja’ og 17 ‘nei’. Dvs. at om lag 
60 % av de spurte kan bli 
boende i Leksvik.  
  
Krav for å bli boende:  
 
6-Interessante jobber  
3-Samferdsel med kollektiv 
transport og bru  
2-Butikker og kjøpesenter  
1-Samfunnsutvikling  
1-Nye grunnskoler  
1-Boliger og leiligheter  
1-Flere folk  
1-Ha familien rundt seg  
1-Tilgang på bil  
1-Miljø og infrastruktur  
 

  
2=Ubesvart  
 
 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 
34,5 ‘ja’ og 13,5 ‘nei’. Dvs. 
at om lag 72 % av de spurte 
kan bli boende i Stadsbygd.  
  
Krav for å bli boende:  
 
8-Nye eller bedre bygg, som 
grunnskoler og barnehager  
5-Interessante jobber   
4-Samfunnsutvikling og 
større forhold med tilgang på 
jobb, barnehage, skole, lege, 
butikker, fritidstilbud  
3-Programfag i VGS  
3-Butikker/kjøpesentra   
2-Varierte møteplasser  
1-Bedre kollektivtilbud, som 
også er samordnet for 
pendlere  
1-Vakre boområder  
1-Bedre kommunal økonomi  
1-Få vekk møkklukta  
 

SUM = 16  
  
 
 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 
7,5 ‘ja’ og 8,5 ‘nei’. Dvs. at 
om lag 47 % av de spurte kan 
bli boende i Vanvikan.  
  
Krav for å bli boende:  
 
2-Jobber  
2-Samferdsel med 
kollektivtransport og bru  
2-Inkludering  
1-Oppvekstforhold uten mye 
biltrafikk  
1-Kjæreste  

  
 
 
 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 
15,5 ‘ja’ og 4,5 ‘nei’. Dvs. at 
om lag 77,5 % av de spurte 
kan bli boende i Stj-Råkvåg.  
  
Krav for å bli boende:  
 
1-Jobb og bolig  
1-Nærskole, alt bør ikke 
sentraliseres  
 

  
 
 
 
 
Når antallet som svarer 
‘kanskje’ blir todelt, er det 
17 ‘ja’ og 6 ‘nei’. Dvs. at 
om lag 74 % av de spurte 
kan bli boende i grendene.  
  
Krav for å bli boende:   
 
1-Interessante jobber   
1-Boområder og boliger  
1-Samferdsel med kollektiv 
transport og veier 
1-Levende bygder og 
overkommelige avstander 
til tilbudene  
  

  
5-Ubesvart, vet ikke, bo i 
utlandet  
  
 
Når antallet som svarer ‘kanskje’ 
blir todelt, er det 130 ‘ja’ og 71 
‘nei’. Dvs. at om lag 65 % av de 
spurte kan bli boende i Indre 
Fosen  
  
Felles krav for å bli boende:  
 
22-Interessante jobber  
10-Nye/bedre bygg, for 
grunnskoler og barnehager  
7-Flere butikker  
9-Samferdsel med kollektiv 
transport, veier og bru, som også 
er samordnet for pendlere  
5-Programfag i VGS  
6-Samfunnsutvikling  
6-Sosial imøtekommenhet med 
inkludering og familie/kjæreste  
3-Boområder, boliger og 
leiligheter  
2-Varierte møteplasser  
2-Kultur- og kunsttilbud  
2-Bedre kommunal økonomi  
1-Fritidstilbud, basseng, 
stupetårn  
2-Levende bygder (Ikke 
flytt/legg ned tilbud)  
1-Tilgang på bil  
1-Miljø og infrastruktur  
1-Oppvekstforhold uten mye 
biltrafikk   
1-Inntak ved VGS  
1-Om farmor trenger hjelp  
1-Bor i utlandet  
1-Få vekk møkklukta   
 

 Kilde: Næring og arealsektoren 
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Undersøkelse 2 i 2020: Oppfatning av stedlige kvaliteter i ungdomsråd, næringsforeninger, administrasjon og kommunestyre 
Hvem svarte på spørreundersøkelsen? 
 
Totalt har 88 av 108 personer deltatt i spørreundersøkelsen. Det var; 

o 12 av 20 styremedlemmer i nærings- og innbyggerforeninger 
o 35 av 37 politikere i kommunestyret (2 har svart via styret i en næringsforening) 
o 14 av 16 medlemmer av ungdomsrådet 
o 18 av 24 kommunale ledere (i linjen til kommunedirektør og sektorledere) 
o 9 av 11 kommunale hovedtillitsvalgte 

Spørreundersøkelsen representerer en liten del av innbyggerne og resultatene brukes som innspill. 
 
Svar som utgjør mer enn 1/5 eller 20 % av et resultat, fremheves med uthevet rød skrift. 
Svar som utgjør mer enn 1/10 eller 10 %, står med vanlig rød skrift. 

Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
1. Hvor i Indre Fosen bor du? 

21 22 14 13 10 8 88 

2. Hvilke konkrete kvaliteter ved tettstedet setter du stor pris på? 
Kvaliteter i Rissa: 
 
17-Kort vei til allsidige 
tjenester, handel, tilbud, 
aktiviteter, arbeidsplasser 
og turmuligheter 
 
2-Videregående skole 
 
1-Landskap 
 
1-Trygt bomiljø 
 
1-Offentlig transport, til 
Trondheim 
SUM = 22 

Kvaliteter i Leksvik: 
 
17-Fint og trygt sted, som 
også er landlig og urbant, 
med utsiktstomter og 
korte avstander til viktige 
tjenester, tilbud, handel, 
arbeidsplasser og 
skiløyper 
 
10-Natur 
 
7-Smia, som nytt 
samlingspunkt 
 
6-Næring, industri, og 
omstilling 
 
3-Kulturminner og 
kulturliv 
 
1-Gårdsbruk, beitedyr på 
skogen, geiter som beiter 
og gir gode forhold til 
sjeldne planter/vekster 
SUM = 44 
 

Kvaliteter i Stadsbygd: 
 
8-Kort vei til noen 
grunnleggende tjenester 
og tilbud, som barnehage, 
skole, butikk, med mer 
 
8-Natur og sjø 
 
7-Frivillighet i lag og 
foreninger 
 
3-Passe avstand til 
Trondheim 
 
1-Venner og familie 
 
1-Gang- og sykkelsti fra 
skolen 
 
1-Rikt kulturliv 
SUM = 29 

Kvaliteter i Vanvikan: 
 
9-Sted som er landlig og 
urbant, oversiktlig og 
sentralt 
 
8-Nært noen 
grunnleggende tjenester, 
tilbud, og aktiviteter, som 
barnehage, skole, lege og 
idrettshall 
  
3-Næringsliv og 
arbeidsplasser 
 
3-Samferdsel og hurtigbåt 
 
3-Passe avstand til 
Trondheim 
 
2-Natur og sjø 
SUM = 28 

Kvaliteter i Husby.-Råkvåg 
 
9-Vakkert landlig sted 
med noen tjenester, 
handel, varierte tilbud, 
møteplasser og ett 
inkluderende miljø  
 
3-Bryggerekka med  
utstilling 
 
3-Nærhet til natur og sjø 
 
2-Bussen til Rissa 
 
1-Fotballbane 
 
1-Fiber  
 
2-Badestrand 
 
1-Sommerjobb 
 
1-Samfunnshus 
SUM = 23 

Kvaliteter i grender: 
 
5-Fredelig med lite 
naboer 
 
4-Nært natur og 
turmuligheter 
 
1-Landlig beliggenhet med 
passe avstand til senter 
med tilbud og tjenester 
 
1-Nabofellesskap 
SUM = 11 

Sum kvaliteter: 
 
33-Kort vei til tjenester, 
handel, tilbud, aktiviteter, 
arbeidsplasser og 
turmuligheter  
27-Vakkert landlig sted med 
noen tjenester, handel, 
varierte tilbud, møteplasser 
og ett inkluderende miljø  
27-Nært natur og sjø  
 
9-Landlig, sentralt og 
oversiktlig sted 
9-Næringsliv, industri og 
arbeidsplasser  
7-Frivillighet i lag og 
foreninger 
7-Smia, som nytt 
samlingspunkt 
6-Passe avstand til 
Trondheim 
6-Kulturminner og kulturliv 
5-Fredelig med lite naboer 
4-Samferdsel med buss og 
hurtigbåt, særlig til 
Trondheim 
2-Videregående skole 
2-Bussen til Rissa 
2-Badestrand 
1-Landskap 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
1-Trygt bomiljø 
1-Venner og familie 
1-Gang- og sykkelsti fra 
skolen 
1-Rikt kulturliv 
1-Fotballbane 
1-Internett, fiber  
1-Sommerjobb 
1-Samfunnshus 
1-Nabofellesskap 
1-Gårdsbruk, med beitedyr 
på skogen, geiter som beiter 
og gir gode forhold til 
sjeldne planter/vekster 
 
TOTALT = 157 
 

3. Opplever du at tettstedet har en egen identitet? 
Identitet i Rissa: 
 
10-Nei 
 
5-Ja, pga. flere forhold, 
som kommunesenter, 
tettsted, sjø, fylkesvei og 
at alle kjenner hverandre 
 
4-Ja, alle nærings- og 
handelstilbudene 
gjenspeiler identiteten 
 
1-Ja, Gamle Strømmen. 
Men, identiteten er svak og 
trues av lite gjennomtenkt 
sentrumsutvikling og 
byggeprosjekter 
 
1-Tja 
SUM = 21 

Identitet i Leksvik: 
 
14-Ja, flere nevner ulike 
historiske tilknytninger, 
som natur med landbruk, 
geiter og potet, 
veibygging på dugnad, 
industri-eventyr, gammel 
bebyggelse, krig, teater 
og ski 
 
3-Ja, som leksværinger 
 
1-Ja, identiteten er 
sammensatt og bør 
synliggjøres mer 
 
1-Ja, opprinnelig 
kommunesentrum 
 
1-Ja, med hjemmekjærhet 
og gjerrighet 
 
1-Ja, med sutring og 
skepsis til endringer 
 
1-Nei 
SUM = 22 
 

Identitet i Stadsbygd: 
 
9-Ja, inkluderende og 
stolt av bygda 
 
2-Ja, natur og artsmangfold 
 
1-Ja, landbruk 
 
1-Ja 
 
1-Uvisst 
SUM = 14 

Identitet i Vanvikan: 
 
4-Ja, innflyttere og  
 pendlerkultur 
 
3-Ja, kommunikasjons-
knutepunkt ved sjøen 
 
2-Ja, grunder-kultur og 
arbeidsplassutvikling 
 
1-Ja, men ikke en samlende 
 
2-Nei, lite identitet 
 
1-Ikke svart 
SUM = 13 

Identitet i Husby.-Råkvåg: 
 
8-Ja, kulturhistorisk 
tettsted, med 
bryggerekke, 
arrangementer og 
samhold, men vi ønsker 
også utvikling 
 
1-Ja, natur 
 
1-Nei 
SUM = 10 

Identitet i grender: 
 
2-Ja, landbrukskultur og 
frivillighet i lag og 
foreninger pluss 
grendehus, skole og 
barnehage 
 
2-Nei 
 
1-Ja, landskap og fjord 
 
1-Ja, stayerevne 
 
1-Ja, samhold omkring 
kultur og idrett 
 
1-Uvisst 
SUM = 8  

Identitet i tettsteder: 
 
68-Ja, mange viser til 
historie, natur, næringsliv 
eller dugnad. Dvs. 77 % 
16-Nei, lite identitet sier 
flere i Rissa 
3-Usikker 
1-Ikke svart 
 
TOTALT = 88 

4. Hvilke konkrete kvaliteter mener du vil gjøre tettstedet mye mer attraktivt? 
Ønskede kvaliteter Rissa 
 
8-Gjøre sentrum 
helhetlig, vakkert og 

Ønskede kvaliteter Leksvik 
 

Ønskede kvaliteter Stadsb. 
 
6-Møtesteder for alle 
aldre 

Ønskede kvaliteter Vanvik. 
 
7-Forskjønne sentrum med 
møteplasser og beplantning 

Ønskede kvaliteter Hu.-Rå. 
 
4-Attraktive 
arbeidsplasser 

Ønskede kvaliteter grender 
 

Ønskede felles kvaliteter 
 
24-Attraktive byggeklare 
boligtomter i og utenfor 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
grønt, med åpne og 
aktiviserende møtesteder 
for alle og noen særlige 
attraksjoner. Sentrum 
bør bli mindre tilrettelagt 
for bil og mer for 
syklende og gående 
 
5-Flere byggeklare tomter 
ved sentrum, som 
Vangsåsen og Malenaunet 
 
4-Mer arbeidsplasser, 
butikker og innbyggere 
 
4-Beholde videregående 
skole med bredere tilbud 
 
3-Svømmebasseng 
 
2-Kunstgresshall ved 
Åsly/hall for 11er fotball 
 
2-Kino 
 
2-Kulturtilbud som ikke er 
basert på sceneopptreden 
 
2-Tilrettelegge turstier i 
nærområder som er 
universelt utformet, blant 
annet rundt Botnen/fra 
Strømmen bru langs 
Botnen til Seilforeningens 
nye bygg 
 
2-Bedre kollektivtilbud 
 
2-Flere aktive og 
samhandlende 
kompetansemiljøer 
 
1-Merking av badestranda 
på Langsand 
 
1-Flere aktiviteter for barn 
og unge utenfor idretten 
 
1-Seliforeningsbygg ved 
Botnen 
 
1-Kommunen bør likestille 
private og kommunale 

6-Attraktive arbeidsplasser, 
særlig i industri med 
autonome traktorer 
 
6-Attraktive boliger, også i 
sentrum, for alle aldre også 
de unge 
 
5-Møteplasser, også for 
ungdom 
 
5-Internett, fiber 
 
3-Bedre kollektiv transport, 
blant annet til Trondheim 
 
3-Tjenester som barnehage, 
helse og omsorg 
 
2-Ny/renovere grunnskolen 
 
2-Gatelys, gang- og 
sykkelfelt 
 
2-Bedre veier som 
asfaltering av Karetveien 
og fra Kråkmo over skogen 
til Leksvik 
 
2-Vinmonopol 
 
2-Fritidsaktiviteter 
 
1-Satsing på turisme og 
lokalmat 
 
1-Ivareta innflyttere via 
individuell fadder/los 
 
1-Ro omkring lokalisering 
av tjenester 
 
1-Bru over fjorden til 
Trondheim 
 
1-Bensinstasjon 
 
1-Hotell 
 
1-Yngre innbyggere 
 
1-Samfunnsutvikling 
 

 
4-Byggeklare tomter 
 
4-Bedre fysisk skole 
 
3-Mer hensiktsmessig og 
trygg vei Rissa-Rørvik, 
deler av den også for 
gående 
 
3-Bedre tilgang til natur 
med stier, parkering, skilt 
og info på nettet 
 
2-Kollektiv transport, både 
mot Trondheim og 
omkringliggende bygder 
 
2-Gang- og sykkelstier 
 
1-Overnattingssted i 
tilknytning til museet 
 
1-Markedsføring av 
dugnadsmiljøer og 
samlingssteder 
 
SUM = 26 
 

 
6-Ny VGS 
 
5-Nyere boligområder, 
finere hus og leiligheter 
 
5-Større og miljøvennlig 
hurtigbåt, bedre anløp, 
sikre avganger og billigere 
tilbud til Trondheim (vil 
styrke tilflytting)  
 
5-Ny/bedre barnehage og 
grunnskole 
 
3-Gang- og sykkelsti, 
mindre biler 
 
2-Arbeidsplasser 
 
1-Farger 
 
1-Butikker 
 
1-Tilrettelegge badestrand 
med infrastruktur og 
adkomst 
 
1-Oppfriske og utvide LIV-
området, inkl. kai- og 
krankapasitet 
 
1-Båtutleie 
 
1-Overnattingsmuligheter 
 
1-Nærværende 
hjemmesykepleie, det 
hindrer tidlig innleggelse 
på sykehjem 
 
1-Internett, fiber 
 
1-Omsorgsboliger – mange 
er avviklet  
 
SUM = 42 

 
4-Møtesteder, 
aktivitetsområder for alle 
 
3-Rimelige bo-muligheter 
for ungdom og enkle 
boliger for seniorer 
 
2-Bruke stedets egenart på 
en positiv måte. Kapital og 
satsing ønskes 
 
2-Kollektivtransport, tur-
retur buss, blant annet fra 
Trondheim til Åfjord via 
Kråkmo på fredag kl. 16.30 
 
1-Internett med fiber  
 
1-Flere parkeringsplasser 
 
1-Båtutleie (utnytte sjøen 
enda mer) 
 
1-Campingplass, motell, 
hotell 
 
1-Kaffeutsalg 
 
SUM = 20 
 

5-Internett, mobildekning 
i hele kommunen, der det 
bor folk 
 
3-Kollektivtilbud 
 
2-Bedre veier, blant annet 
over Kråkmo til Leksvik 
 
1-Bedre vann og avløp 
 
1-Gatebelysning 
 
1-Attraktive boligtomter 
 
1-Flere småbarnsfamilier 
 
SUM = 14 
 

sentrum, pluss leiligheter for 
unge og seniorer. Gjelder 
alle tettstedene, minus 
Stjørna-Råkvåg. I Rissa 
nevnes Vangsåsen og 
Malenaunet  
17-Bedre kollektivtransport;  
- 12 nevner buss til 

bygdene, til 
Trondheim, fra 
Trondheim til Åfjord 
via Kråkmo på fredag 
kl. 16.30,  

- 5 nevner større 
miljøvennlig hurtigbåt, 
bedre anløp, sikre 
avganger og billigere 
tilbud til Trondheim 
(vil styrke tilflytting)  

16-Attraktive arbeidsplasser, 
særlig i industri og 
teknologi, nevnes særlig av 
Leksvik og Rågvåg/Stjørna 
15-Gjøre sentrum helhetlig, 
vakkert og grønt, med åpne 
og aktiviserende møtesteder 
for alle og noen særlige 
attraksjoner. Sentrum bør bli 
mindre tilrettelagt for bil og 
mer for syklende og gående. 
Nevnes særlig i Rissa og 
Vanvikan  
15-Flere møtesteder eller 
aktivitetsområder for alle, 
også for ungdom. Nevnes av 
alle tettstedene 
12-Internett, fiber, 
mobildekning i hele 
kommunen/der det bor folk. 
Nevnes særlig av Leksvik 
og grender 
11-Ny/bedre barnehage og 
grunnskole 
10-Ny VGS, flere vil ha den 
i Rissa 
7-Bedre veier som 
asfaltering av Karetveien, 
Kråkmo - skogen - Leksvik, 
Rissa - Rørvik,  
5-Tilrettelegge turstier i 
nærområder som er 
universelt utformet med 
parkering, skilt og info på 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
boligfelt mht. 
veivedlikehold og veilys 
 
1-Elbilladere 
 
1-En seriøs aktør som kan 
ta ansvar for lysløyper og 
sporlegging av løyper, de 
årene det er mulig 
 
SUM = 42 

1-Aktivt kulturliv 
 
1-Renovere Kroa-området 
 
1-Plan for bruk av 
kommunehuset 
 
SUM = 49 

nett. Blant annet i Rissa 
rundt Botnen/fra Strømmen 
bru langs Botnen til 
Seilforeningens nye bygg  
5-Gang- og sykkelfelt, 
mindre biler 
3-Svømmebasseng 
3-Flere aktiviteter for barn 
og unge, også utenfor 
idretten  
2-Bruke stedets egenart på 
en positiv måte. Kapital og 
satsing ønskes 
2-Kunstgresshall ved 
Åsly/hall for 11er fotball 
2-Kino 
2-Kulturtilbud som ikke er 
basert på sceneopptreden 
2-Flere aktive og 
samhandlende 
kompetansemiljøer 
2-Gang- og sykkelstier 
2-Gatebelysning 
2-Ny/renovere grunnskolen 
2-Vinmonopol 
1-Merking av badestranda 
på Langsand. 
1-Seilforeningsbygg ved 
Botnen 
1-Elbilladere 
1-Overnattingssted i 
tilknytning til museet 
1-Markedsføre 
dugnadsmiljøer og 
samlingssteder 
1-Flere parkeringsplasser 
1-En seriøs aktør som kan ta 
ansvar for lysløyper og 
sporlegging av løyper, de 
årene det er mulig 
1-Båtutleie (utnytte sjøen 
enda mer),  
1-Campingplass, motell, 
hotell 
1-Kaffeutsalg 
1-Farger 
1-Butikker 
1-Tilrettelegge badestrand 
med infrastruktur og 
adkomst 
1-Oppriske og utvide LIV-
området, inkl. kai- og 
krankapasitet 
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1-Båtutleie 
1-Overnattingsmuligheter 
1-Nærværende 
hjemmesykepleie, det 
hindrer tidlig innleggelse på 
sykehjem 
1-Omsorgsboliger – mange 
er avviklet  
1-Kommunen bør likestille 
private og kommunale 
boligfelt mht. 
veivedlikehold og veilys 
1-Satse på turisme og 
lokalmat 
1-Ivareta innflyttere via 
individuell fadder/los 
1-Ro omkring lokalisering 
av tjenester 
1-Bru over fjorden til 
Trondheim 
1-Bensinstasjon 
1-Hotell 
1-Yngre innbyggere 
1-Samfunnsutvikling 
1-Aktivt kulturliv 
1-Renoverer Kroa-området 
1-Plan for bruk av 
kommunehuset 
1-Bedre vann og avløp 
1-Flere småbarnsfamilier 
 
TOTALT = 193 

5. Hvilken betydning har kommunesenteret for deg på en skal fra 1 til 5, der 5 er best? 
Betydning: 
 
2,5+4+4+5+1+3+4+4+3+3
+4+5+5+4+4+5+5+5+5+5
+5 
SUM = 85,5 / 21 = 4,1 

Betydning: 
 
4+1+1,75+1+5+5+2+1+3+
4+3+5+2+5+2+0+4+2+3+
3+3 +2 
SUM = 61,75 / 22 = 2,8 

 Betydning: 
 
2+3+3+3,5+4+5+4+3+5+5
+5+3+4+0 
 
SUM = 49,5 / 14 = 3,5 

Betydning: 
 
3+2+4+4+3+3+3+3+5+4+
3+3+3 
 
Sum = 43 /13= 3,3 

Betydning: 
 
2+3,5+4+3+2+1+4+2+2+4 
 
 
SUM = 27,5 / 10 = 2,8 

Betydning: 
 
4+4+3+2+5+3+2+3 
 
 
Sum = 26 / 8 = 3,3 

Sum betydning: 
 
 
293,25 / 88 = 3,3 

6. Hvilke konkrete forbedringer ønsker du i kommunesenteret? 
Forbedringer sentrum: 
 
9-Et mer helhetlig, 
vakrere og grønnere 
sentrum, med åpne og 
aktiviserende møtesteder 
og noen særlige 
attraksjoner. Mer liv på 
kveld og helg 
 

Forbedringer sentrum: 
 
10-Forskjønne 
kommunesenteret med 
sjarmerende 
samlingspunkt, 
møteplasser, grønt-områder 
og aktiviteter, tilrettelagt 
for alle aldre 
 
8-Ikke svart/usikker/ikke 
noe/vi bor i distriktet/er 

Forbedringer sentrum: 
 
7-Et ryddigere og mer 
fortettet sentrum med 
parkområder og 
møteplasser, for alle aldre 
 
1-Byggeklare tomter 
 
1-Gang- og sykkelstier 
 

Forbedringer sentrum: 
 
3-Skape et attraktivt og 
helhetlig sentrum. Rydde 
fasader, forskjønne, ha 
sitteplasser og grøntareal. 
Tilrettelegge mer for 
gående og syklende. Blant 
annet tettere bånd til 
kulturaktører som Fosen 
Folkehøgskole 
 

Forbedringer sentrum: 
 
4-Sentrum bør ha 
spesialiserte tilbud, 
handel og tjenester, som 
legevakt og pass 
 
2-Bedre kollektiv 
transport med tur-retur 
tettsteder på kveldstid 
 

Forbedringer sentrum: 
 
4-Skape et ryddigere 
sentrum med butikker og 
offentlig tjenester, fine 
grønne og blomstrende 
aktivitetsområder 
 
3-Ikke noe 
 

Sum forbedringer sentrum: 
 
33-Et mer helhetlig, 
vakrere og grønnere 
sentrum, med 
samlingspunkt pluss åpne 
og aktiviserende 
møtesteder og noen 
særlige attraksjoner. Mer 
liv på kveld og helg. 
Tilrettelegge mer for 
gående og syklende 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
5-Flere boligtomter, blant 
annet Malenaaunet og 
Vangsåsen 
 
4-Beholde videregående 
skole 
 
4-Flere butikker og mer 
variert tilbud - handels-
næringa bør samle seg mer 
i kommunesenteret 
 
4-Svømmebasseng 
 
3-Tursti langs Botn/tursti 
fra Strømmen bru langs 
Botn til Seilforeningens 
nye bygg 
 
2-Kino  
 
2-Flere turstier, universelt 
utformet og uten biler 
 
1-Fotballhall/Kunstgress-
hall ved Åsly skole 
1-Bedre åpningstider 
1-Variert kulturtilbud som 
ikke er basert på 
sceneopptreden 
 
1-En seriøs aktør som kan 
ta ansvar for lysløyper og 
sporlegging av løyper, de 
årene det er mulig 
 
1-Næringstomter 
 
1-Merking av badestranda 
på Langsand 
 
1-Kjeveortoped 
 
1-Offentlig kollektivtilbud 
 
1-Godt fornøyd 
 
SUM = 42 

det bestemt at vi har ett 
kommunesenter? 
 
2-Flere butikker, klær 
 
1-Flere arrangementer 
 
1-Fornye området rundt 
gammelskolen på Åsly 
 
1-Forbedringer trengs, men 
det må ikke gå utover 
bygder og grender 
 
1-Kortleiste produkter 
 
1-Gaming-plasser for 
ungdom 
 
1-Større utekafe 
 
1-Bedre offentlig transport 
mellom Leksvik og Rissa 
 
1-Flere boligtomter 
 
1-Handelsnæringen må 
mene noe om hva som skal 
til for å bremse 
handelslekkasje 
 
1-Rissa bør ha mer raushet 
overfor innbyggere fra 
andre bygder, det vil føre 
til økt aktivitet 
 
SUM = 30 

1-Bedre kollektiv transport 
tur-retur 
 
1-Bowling 
 
1-Møbelbutikk 
 
1-Informasjon om merkede 
turstier  
 
1-Alle kommunale 
funksjoner samlet under ett 
tak, med tilgjengelighet til 
ansatte og ledere. Lettere 
tilgang i huset, uten låste 
dører. Flere kontorer 
 
SUM = 14 

3-Kollektv transport tilbud 
til bygdene samt hyppigere 
og rimelig tilbud til byen 
 
2-Spesialiserte tilbud, 
tjenester og butikker 
 
2-Flere tomter og 
omsorgsboliger 
 
2-Har alle tjenester, og bør 
ha mer raushet overfor 
andre bygder 
 
1-Bru til Trondheim 
 
1-Lokalisering, bør bli 
enklere å finne frem 
 
1-Ikke bruk brakker 
 
1-Større tilgang på leger  
 
1-Bredere kulturtilbud  
 
1-DAB-dekning 
 
1-Flere tilrettelagte turstier 
 
SUM = 19 

1-Innbyggere i Rissa bør 
bruke sentrum på kveldstid 
 
1-Beplantning 
 
1-Flere møteplasser 
 
1-Servicevennlighet 
 
SUM = 10 
 

2-Bedre kollektiv transport 
tur-retur tettsteder på 
kveldstid 
 
1-Flere aktiviteter 
 
1-Service og tilgjengelighet 
 
1-Beholde tjenester og 
videreutvikle tilbudet  
 
2-Ikke svart 
 
SUM = 14 
 

15-Flere butikker, tilbud, 
tjenester og aktiviteter i 
kommunesenteret, inklusive 
legevakt, kjeveortoped, pass 
14-Usikker /Ikke noe / Vi 
bor i distriktet / Er det 
bestemt at vi har ett 
kommune-senter? / Ikke 
svart / Godt fornøyd 
 
10-Offentlig kollektivtilbud 
til bygdene tur-retur også på 
kveldstid, inklusive Leksvik 
og Råkvåg, samt hyppigere 
og rimelig tilbud til byen 
9-Flere boligtomter, blant 
annet Malenaaunet og 
Vangsåsen, leiligheter og 
omsorgsboliger 
6-Flere turstier, universelt 
utformet og uten biler, blant 
annet tursti langs Botn/tursti 
fra Strømmen bru langs 
Botn til Seilforeningens nye 
bygg 
4-Beholde videregående 
skole 
4-Svømmebasseng 
3-Rissa bør ha mer raushet 
overfor andre bygder 
2-Kino  
1-Fotballhall/Kunstgress-
hall ved Åsly skole 
1-Bedre åpningstider 
1-Variert kulturtilbud som 
ikke er basert på 
sceneopptreden 
1-En seriøs aktør som kan ta 
ansvar for lysløyper og 
sporlegging av løyper, de 
årene det er mulig 
1-Næringstomter 
1-Merking av badestranda 
på Langsand 
1-Gang- og sykkelstier 
1-Bowling 
1-Møbelbutikk 
1-Informasjon om merkede 
turstier  
1-Alle kommunale 
funksjoner samlet under ett 
tak, med tilgjengelighet til 
ansatte og ledere. Lettere 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
tilgang i huset, uten låste 
dører. Flere kontorer 
1-Innbyggere i Rissa bør 
bruke sentrum på kveldstid 
1-Beplantning 
1-Flere møteplasser 
1-Servicevennlighet 
1-Bru til Trondheim 
1-Lokaliseringen, bør bli 
enklere å finne frem i 
1-Ikke bruk brakker 
1-Større tilgang på leger  
1-Bredere kulturtilbud  
1-DAB-dekning 
1-Flere arrangementer 
1-Fornye området rundt 
gammelskolen på Åsly 
1-Forbedringer trengs, men 
det må ikke gå utover 
bygder og grender 
1-Kortreiste produkter 
1-Gaming-plasser for 
ungdom 
1-Større utekafe 
1-Handelsnæringa må mene 
noe om hva som skal til for 
å bremse handelslekkasje 
1-Service og tilgjengelighet 
 
TOTALT = 129 

7. Hvilke kvaliteter synes du mindre bygder og grender bør ha? 
Kvaliteter for bygder: 
 
5-Kollektiv 
transporttilbud 
til kommunesenter og 
Trondheim 
 
5-Passe avstander til 
butikk, barnehage, skole, 
samlingssted, idrettsplass 
og omsorgsboliger  
 
3-Natur og sjø med 
turmuligheter og plasser 
 
2-Internett og fiber 
 
2-Møteplasser, 
forsamlingshus 
 

Kvaliteter for bygder: 
 
9-Internett med fiber 
 
7-Tilgang på kommunale 
tjenester, som barnehage, 
skole og legekontor 
 
6-Opparbeidet møteplass, 
grendehus eller prosjekt 
 
5-Kollektivtransport, 
busser, særlig til 
kommunesenter 
 
5-Fritidstilbud/foreninger 
 
4-Handel 
 
2-Arbeidsplasser 
 

Kvaliteter for bygder: 
 
7-Møteplasser som 
samfunnshus og 
aktivitetsområder 
 
4-Gode barnehager og 
skoler, der det er godt nok 
befolkings-grunnlag 
 
4-Nærbutikk med mat og 
post 
 
3-Internett, fiber 
 
2-Kollektiv transport 
 
2-Boligtomter 
 
2-Ta vare på særpreg 
 

Kvaliteter for bygder: 
 
6-Kollektiv transporttilbud 
 
5-Spredtbygde boligtomter 
 
5-Møteplass, samfunnshus  
 
4-Tilgang til natur, trygge 
og merka turløyper 
 
3-Tilgang på barnehage og 
skole, der de er i dag 
 
3-Åpne sjarmerende 
samfunn som det er lett å 
finne frem i og bli kjent 
med/Grender må få være 
det de er og utvikle seg 
som innbyggerne vil 
 

Kvaliteter for bygder: 
 
6-Tilgang på tilbud og 
tjenester i rimelig nærhet, 
som butikk, barnehage og 
skole 
 
4-Møteplasser, 
aktivitetsanlegg 
 
3-Kollektiv transport 
 
2-Internett, fiber 
 
2-Stedsidentitet og kultur 
 
1-Arbeidsplasser 
 
1-Boliger 
 
1-Turstier 

Kvaliteter for bygder: 
 
2-Idrettsannlegg 
 
2-Fritidsmuligheter og 
skirenn 
 
1-Nødvendig infrastruktur 
 
1-Bedre trafikksikkerhet  
med buss til skolen 
 
1-Grendehus 
 
1-Lekeplass for barn/unge  
 
1-Arbeidsplasser der 
bygninger står tomme 
 
1-Butikk 
 

Sum kvaliteter for bygder: 
 
37-Tilgang på tjenester og 
tilbud i rimelig nærhet, 
som nærbutikk, 
barnehage, skole, 
legekontor, samlingssted, 
idrettsplass, kirke (gjerne 
der de er i dag)  
26-Møteplasser som 
forsamlingshus og 
aktivitetsområder, også for 
barn og unge 
21-Tilgang på offentlig 
transporttilbud, særlig buss 
mellom kommunesenter og 
tettsteder/bygder, pluss buss 
til Trondheim 
18-Internett, fiber 
11-Fritidstilbud, 
arrangementer og skirenn  
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1-Tur, lek og 
idrettsmuligheter 
 
1-Store boligtomter 
 
1-Minimum infrastruktur 
 
1-Trygg vei til 
kommunesenter 
 
1-Gang og sykkelstier, ikke 
bare langs vei, men også 
langs sjø og i natur 
 
1-Fremheve særpreg 
 
SUM = 23 

2-Veistandard 
 
2-Særpreg og identitet 
 
2-Samfunnsutvikling og 
nødvendig infrastruktur 
 
1-Attraktive tomter  
 
1-Gang-og sykkelveger 
 
1-Fortau og gatelys 
 
1-Kirke 
 
SUM = 48 

2-Enkel saksbehandling for 
saker om endring og 
oppgradering. Må ikke 
stoppes av dårlig kapasitet 
på plan eller ha samme 
regler som pressområder 
når det gjelder 100-meters 
belte, utskilling av tometer, 
med mer 
 
2-Allsidige fritids-
aktiviteter og  
flere arrangementer 
 
1-Veistandard 
 
1-Gang- og sykkelveier, 
der det er mye trafikk 
 
1-Merkede turstier  
 
1-Idrettsarena 
 
1-Arbeidsplasser 
 
SUM = 33 

2-Næring og arbeidsplasser 
 
2-Samhold  
 
2-Fritidstilbud og 
arrangementer 
 
2-Internett, fiber 
 
1-Akseptere at ikke alle vil 
involvere seg i alt som 
skjer, noen ønsker bare å 
bo i små grender 
 
1-Restauranter 
 
1-Gode veier 
 
1-Nærbutikk 
 
1-God plass 
 
1-Ta vare på særpreget 
 
SUM = 40 

 
1-Åpne og inkluderende 
 
SUM = 21 

1-Skole  
 
1-Gode muligheter for 
organisering av turer 
 
SUM = 12 

10-Spredtbygde boligtomter 
som er attraktive og store, 
også omsorgsboliger 
10-Natur og sjø, med 
merkede trygge 
turmuligheter  
8-Fremheve særpreg, 
stedsidentitet og kultur  
7-Næring og arbeidsplasser, 
særlig i bygg som er tomme 
6-Gode veier, inklusive 
trygg vei til kommunesenter 
og skole 
6-Åpne sjarmerende og 
inkluderende samfunn  
4-Samfunnsutvikling og 
nødvendig infrastruktur 
3-Gang- og sykkelveier, der 
det er mye trafikk, ikke bare 
langs vei, men også langs 
sjø og i natur 
2-Samhold 
2-Enkel saksbehandling for 
saker om endring og 
oppgradering. Må ikke 
stoppes av dårlig kapasitet 
på plan eller ha samme 
regler som pressområder når 
det gjelder 100-meters belte, 
utskilling av tomter, m.m. 
1-Idrettsarena 
1-Akseptere at ikke alle vil 
involvere seg i alt som skjer, 
noen ønsker bare å bo i små 
grender 
1-God plass 
1-Fortau og gatelys 
1-Restauranter 
 
TOTALT = 176 

8. Hva mener du Indre Fosen kommune absolutt må satse mere på av samfunnsutvikling?  
Ønsket samfunnsutvikling: 
 
8-Flere sentrale 
boligtomter og leiligheter, 
og enklere saksgang. 
Bygder og grender bør få 
fradele tomter og småbruk  
 
5-Bedre kollektiv tilbud, 
internt og eksternt, som 
mellom Rissa og Brekstad 
 

Ønsket samfunnsutvikling: 
 
8-Kollektivtransport, 
internt (særlig grender og 
kommunesenter), men også 
eksternt 
 
6-Markedsføre bedrifter, 
virksomheter og 
arbeidsplasser 
 
5-Internett, fiber 

Ønsket samfunnsutvikling: 
 
4-Kollektivtransport 
mellom bygdene, og til 
Trondheim med buss på 
begge sider. En av rutene 
til/fra Trondheim bør gå 
jevnlig ned til Flakk  
 
4-Flere møtesteder, 
aktivitetsområder for alle 
 

Ønsket samfunnsutvikling: 
 
4-Tilrettelegge for økt 
bosetting, blant annet med 
boligtomter, næringsareal, 
telekommunikasjon, 
aktiviteter for barn, og 
bruløsning 
 
3-Tilrettelegge for 
boligtomter, i og utenfor 

Ønsket samfunnsutvikling: 
 
6-Kollektivtransport, 
med busser 
 
3-Boligtomter og 
leiligheter 
 
3-Kommunen må 
tilrettelegge for bygdenes 
særpreg, blant annet 

Ønsket samfunnsutvikling: 
 
2-Næringsutvikling og 
arbeidsplasser 
 
2-Kollektiv transport 
 
2-Boligtomter, også 
spredtbygd (unngå bruk av 
matjord) 
 

Sum ønsket utvikling i IF: 
 
30-Om kommunesenter, 
tettsteder, bygder/grender: 
• 9-Lage kompakte og 

attraktive tettsteder og 
bygder med 
møteplasser, som 
videreutvikler sine 
kjennetegn og 
kvaliteter 
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4-Satse på nærings-
utvikling med flere 
arbeidsplasser 
 
4-Skape et robust 
kommunesenter med 
mange tjenester og tilbud 
 
4-Kompakte tettsteder som 
videreutvikler sine 
karakteristika og kvaliteter 
 
3-Bru til Trondheim, og 
Stjørnfjorden 
 
2-Ha klargjorte areal for 
næringsvirksomhet 
 
2-Bedre veier mellom 
bygdene, spesielt på 
strekningen Rissa-
Hasselvika-Fevåg-Selnes-
Husbysjøen–Rødsjø, samt 
Rissa-Leksvik-Rørvik 
 
2-Bygder og grender bør få 
internett, fiber 
 
2-Bygdene bør få 
oppvekstsentra med 
barnehager og barneskoler 
 
1-Flere møtesteder inne 
 
1-Flere sykehjemsplasser 
 
1-Variert kulturtilbud som 
ikke er basert på 
sceneopptreden 
 
1-Tilrettelegge universelt 
utformede turstier i 
nærområder 
 
1-Ha en seriøs aktør som 
tar ansvar for lysløyper og 
sporlegging av løyper 
 
1-Kommunal 
ungdomsklubb 
 
1-Miljøvennlig kommune 
 

 
5-Ha spektakulære og 
fristende boligområder, i 
og utenfor tettsteder 
 
3-Opprettholde 
servicefunksjonene der folk 
bor, blant annet skole 
 
2-Gjøre tettstedene mer 
attraktive, med kvaliteter 
som skal bestå og utvikles, 
og skape møteplasser og 
kulturarenaer 
 
2-Møteplasser 
 
2-Gjøre ny VGS til en 
svært attraktiv skole 
 
2-Bedre veistandard og 
vedlikehold, trygt også for 
gående 
 
1-Klima må settes først 
 
1-Ungdomsklubb 
 
1-Turstier 
 
1-Utvikle grendene 
 
1-Mer inkludering i hele 
kommunen, barn og unge 
må bli bedre kjent 
 
1-Involvere og støtte 
frivilligheten - spesielt 
overfor idrettslag 
 
1-Føde flere barn - ha 
belønning som gratis 
barnehageplass og 
bleietilskudd for barn 3-5?  
 
1-Mer midler til musikk, 
mindre til idrett 
 
1-Er godt fornøyd 
 
SUM = 44 

3-Ha friere utskilling av 
boligtomter, og flere tomter 
 
3-Bru til Trondheim og 
over Stjørnfjorden 
 
2-Flere arbeidsplasser 
 
2-Plan/areal bør ha god 
kapasitet og kunnskap, med 
effektiv saksbehandling 
overfor næringsdrivende. 
Ikke trenere initiativ fra 
innbyggere og potensielle 
innbyggere 
 
1-Internett, fiber 
 
1-Gjøre ny VGS til en 
svært attraktiv skole 
 
1-Gang-og sykkelveier der 
trafikken er stor med høy 
fart  
 
1-Merkede turstier 
 
1-Informasjon om ulike 
aktiviteter (via en portal - 
se til Orkland (Meldal)) - 
vis fram det vi har og det vi 
er gode på 
 
1-Bærekraftig utvikling 
med økologisk turisme, 
sykkelturisme, profil som 
miljøvennlig kommune 
 
1-Bedre veistandard, 
gjennom berga i Stadsbygd 
og tunell gjennom Blåheia 
 
1-Tilrettelegge for at 
kommunen kan få 
konferanser med 
overnatting, opplevelser og 
mat 
 
1-Mer samhandling med 
innbyggere, engasjere flere 
i utvikling av kommunen, 
og føle identitet  
 

tettsteder. Store tomter i 
grendene 
 
3- Bedre offentlige 
transporttilbud. 
Hurtigbåten bør få flere 
avganger, særlig lørdag 
kveld, pluss sene avganger 
andre kvelder 
 
3-Aktive synlige plan-
prosesser 
 
2-Klargjorte nærings-
områder over alt 
 
2-Beholde grunnskolene 
(som også er møteplasser) 
og sette barna først 
 
2-Potensiale for tilflytting 
er størst i Vanvikan  
 
1-Tilrettelegge for samspill 
og tilhørighet blant 
innbyggere 
 
1-Gi rom for nyskaping 
 
1-Bedre oppfølging av 
næringsutviklere 
 
1-Samfunnsutviklingens 
største trussel er at 
representanter fra de 
forskjellige bygdene ikke 
vil hverandre godt. Hele 
kommunen må 
framsnakkes 
 
1-Når vi blir gamle og 
kanskje har behov for 
bistand, må det være mulig 
å få bo på stedene vi har 
tilhørighet til 
 
1-Tilrettelegge for fysisk 
aktivitet, med brede stier 
og fortau for bevegelses-
hemmede (belysning) 
 
1-Balansert stedsutvikling i 
alle tettstedene 

turisme som kan gi 
arbeidsplasser og vekst 
 
2-Møtesteder, arenaer for 
folk, også for ungdom 
 
2-Bruke tettsteder og 
bygder aktivt i reklame på 
flere måter. Markedsføre 
alt det fantastiske vi har, 
løfte turismen og vise at 
man setter pris på jobben 
som gjøres innen turisme 
 
1-Arbeidsplasser 
 
1-Bedre veier 
 
1-Bru 
 
1-Gjøre ny VGS til en 
svært attraktiv skole 
 
1-Internett, fiber  
 
1-Sørge for at igangsatte 
prosjekter blir fullført 
 
1-Det meste som gjøres av 
oppgraderinger i små 
bygder og tettsteder gjøres 
på dugnad. Kommunen bør 
gå inn mer og satse på for 
eksempel den flotte 
badeplassen i Råkvåg. Med 
et par millioner ville vi 
kunne fått et fantastisk 
område som hadde gjort 
området enda mer attraktivt 
enn i dag 
 
SUM = 23 

2-Gang- og sykkelstier, 
også utenfor sentrum 
 
1-Gode veger 
 
1-Bru over Trondheims-
fjorden 
 
1-Offentlig vann og avløp i 
stedet for septiktanker og 
private brønner/vannverk  
 
1-Bli en attraktiv kommune 
og ønske tilflyttere 
velkommen 
 
1-Markedsføre det 
fantastiske vi har, løfte 
turismen og verdsette den 
 
1-Sammenslåingen har 
skapt usikkerhet om videre 
utvikling av Rissa som 
kommunesenter med 
tjenester og tilbud 
 
1-Satse på Leksvik og 
Rissa som lokale region- 
sentre. Ikke bygge en by i 
«skogen» (Vanvikan) med 
etablering av en felles 
videregående skole 
 
1-Bedre saksbehandling 
(alt for mye byråkrati) 
 
1-Aktivt salg av tomter til 
en lavere pris  
 
1-Internett, fiber 
 
SUM = 18 

• 5-Skape et robust 
kommunesenter med 
mange tjenester og 
tilbud. En sier at 
sammenslåingen har 
skapt usikkerhet om 
dette 

• 5-Opprettholde 
servicefunksjoner der 
folk bor / Bygdene bør 
få oppvekstsentra med 
barnehager og 
barneskoler 

• 3-Kommunen bør 
satse på enkeltområder 
i tettsteder og bygder 
for å heve kvaliteten 

• 3-Reklamere aktivt for 
det som er fantastisk 

• 2-Alt bør ikke 
overlates til dugnad 

• 1-Opprette 
dugnadsfond 

• 1-Ha Leksvik og Rissa 
som lokale region-
sentre 

• 1-Utvikle grendene 
28-Kollektivtransport med; 
• buss mellom bygdene 
• buss til Trondheim og 

buss på begge sider  
• buss Rissa og Brekstad 
• hurtigbåt med flere 

avganger, særlig 
lørdag kveld, pluss 
sene avganger andre 
kvelder 

25-Flere fristende 
boligtomter og leiligheter i 
og utenfor tettsteder, også 
spredtbygd, og helst unngå 
bruk av matjord. En sier det 
bør bli salg av tomter til 
lavere pris  
20-Satse på nærings-
utvikling med flere 
arbeidsplasser, klargjorte 
næringsområder, bedre 
oppfølging av nærings-
utviklere og aktiv 
markedsføring 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
1-Ha få ungdomsskoler 
 
1-Ha nær kontakt mellom 
yrkesutdanning og 
næringsliv 
 
1-Få kontorhotell i 
umiddelbar nærhet til 
rådhuset 
 
1-Ha ett felles sterkt 
sykehjem i Rissa 
 
1-Beholde videregående 
skole i Rissa 
 
1-Tilrettelegge for 
omsetning av lokal-
produsert mat 
 
1-Etablere dugnadsfond, 
med mulighet til å søke om 
dekning til innkjøp av 
treverk, sand, jord, frø ol. 
som skal brukes til å lage 
ting til felleskapet. Dvs. 
turstier, benker, 
lekeapparat, pynt mm. 
 
SUM = 50 

1-Mer utveksling mellom 
bygdene for å redusere 
splittelse.  Mange ser ikke 
utenom egen stuedør 
 
1-Få opp stillingsandeler 
for kommunalt ansatte, 
som ønsker det 
 
1-Plukke ut sykemeldte 
som kan være litt på jobb 
 
SUM = 30 

 
SUM = 26 
 

12-Kommunens prosjekter 
og planprosesser bør ha 
kapasitet, og være aktive, 
nyskapende, involverende 
og synlige. Saksbehandling 
bør være effektiv 
10-Internett, fiber i bygder 
og grender 
8-Bru over Trondheims-
fjorden, pluss Stjørnfjorden 
7-Tilrettelegge for økt 
bosetting. Noen mener at 
potensialet er størst i 
Vanvikan. Føde flere barn 
7-Flere møtesteder, 
aktivitetsområder for alle 
7-Bedre veier mellom 
bygdene, spesielt på 
strekningen Rissa-
Hasselvika-Fevåg-Selnes-
Husbysjøen–Rødsjø med 
tunell gjennom Blåheia, 
samt Rissa-Leksvik-Rørvik 
5-Tilrettelegge universelt 
utformede og merkede 
turstier i nærområder, også 
for bevegelseshemmede. Ha 
en aktør med ansvar for 
lysløyper og spor 
4-Gjøre VGS til en svært 
attraktiv skole 
3-Gang-og sykkelstier, også 
utenfor sentrum 
3-Sette klima, miljø og 
bærekraft først 
2- Ungdomsklubber 
2-Beholde skolene (som 
også er møteplasser) og sette 
barna først 
1-Beholde videregående i 
skole Rissa 
1-Offentlig vann og avløp 
istedenfor septiktanker og 
private brønner/vannverk 
1-Flere sykehjemsplasser 
1-Variert kulturtilbud som 
ikke er basert på 
sceneopptreden 
1-Ha få ungdomsskoler 
1-Ha nær kontakt mellom 
yrkesutdanning og 
næringsliv 
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Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg  Grender Sum Indre Fosen  
1-Få kontorhotell i 
umiddelbar nærhet til 
rådhuset 
1-Ha ett felles sterkt 
sykehjem i Rissa 
1-Tilrettelegge for 
omsetning av lokal-
produsert mat 
1-Informasjon om ulike 
aktiviteter (via en portal - se 
til Orkland (Meldal)) - vis 
fram det vi har og det vi er 
gode på. 
1-Tilrettelegge for at 
kommunen kan få 
konferanser med 
overnatting, opplevelser og 
mat 
1-Få opp stillingsandeler for 
kommunalt ansatte som 
ønsker det 
1-Plukke ut sykemeldte som 
kan være litt på jobb 
1-Samfunnsutviklingens 
største trussel er at 
representanter fra de 
forskjellige bygdene ikke vil 
hverandre godt. Hele 
kommunen må framsnakkes  
1-Når vi blir gamle og 
kanskje har behov for 
bistand, må det være mulig å 
få bo på stedene vi har 
tilhørighet til 
1-Føde flere barn - ha 
belønning som gratis 
barnehageplass og 
bleietilskudd for barn 3-5?  
1-Mer midler til musikk, 
mindre til idrett 
1-Er godt fornøyd 
 
TOTALT = 191 
 

Kilde: Næring og arealsektoren 
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Del D - Flerfaglige samfunns-fakta 
 
Befolkning 
 
Folketallsutvikling i perioden 2008 – 2019 

 
Kilde: BDOs Utviklingsanalyse for Indre Fosen 2019, og SSB 
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Indeksert folketall i perioden 2000 – 2019 

 
Kilde: Telemarksforsknings Regional analyse for Indre Fosen, 2019 
 
 
Folkemengde og beregnede fremtidsalternativer 

2018 2040 med lav fremtidsberegning 2040 med middels fremtidsberegning 2040 med høy fremtidsberegning 
10 090 9 400 9 900 10 500 

Kilde: SSB 
 
Kommentar 
o Trondheimsregionen har tre ulike prognoser. Indre Fosen bruker mest mellomalternativet. 
 
 

--- Indre Fosen 

---- Norge 
---- Trøndelag 
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Folketallsutvikling

 
Kilde: BDOs Utviklingsanalyse for Indre Fosen 2019 og SSB 
 
 
Konsekvensen av bru til Trondheim for folketallet: 

“Effekten av en fastlandsforbindelse på folketallet for Indre Fosen anslås til mellom 15 og 30 prosent, målt 15 år etter åpningen. Hvis vi videre legger til grunn en ferdigstillelse 
av brua i 2020 betyr dette et folketall i Indre Fosen, i 2035, på mellom 12 400 og 14 000 personer. Anslagene er imidlertid usikre. For det første bygger anslagene på 
estimerte effekter på befolkning fra en annen kontekst som også er usikker. Hvorvidt sammenligning med Askøybroen og Rennfast er gyldig er også usikker og er gjort ut ifra 
en grov vurdering. Til sist krever en befolkningsvekst at landområder blir utviklet og gjort om til attraktive boligområder. Siden anslagene ikke bygger på en statistisk analyse 
(som ikke er mulig siden prosjektet ikke er gjennomført) er det dessverre vanskelig å tallfeste denne usikkerheten.” 

Kilde: Se Moldeforsknings notat Fastlandsforbindelse for Indre Fosen – konsekvenser for befolkningen) 
 
 
Fødte og døde 

Statistikk fødte 
- Antall 2014 = 103 
- Antall 2015 = 112 
- Antall 2016 = 92 
- Antall 2017 = 95 
- Antall 2018 = 77 
- Antall 2019 = 76 
Antallet fødte synker, og er lavere enn antall døde. 

Statistikk døde 
- Antall 2014 = 115 
- Antall 2015 = 101 
- Antall 2016 = 102 
- Antall 2017 = 105 
- Antall 2018 = 104 
- Antall 2019 =  
Antallet døde er stabilt og høyere enn antall fødte. 

Prognose fødte 
- Forventet snitt 2020-2029 = 88 
- Forventet antall 2029 = 88 
Fremtidsanslaget for antall fødte er stabilt (ifølge middelsalternativet). 

Prognose døde 
 

Kilde: SSB og Trondheimregionen 
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Kommentar: 
Når antall fødte og døde er omtrent likt, skapes økt befolkning ved at antall innflyttere er større enn utflyttere. 
Ifølge SSB er fødselsraten 1,6 barn (per fruktbar kvinne). 
 
 
Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting 

Utflyttere 
- Antall 2014 = 360 
- Antall 2015 = 400 
- Antall 2016 = 383 
- Antall 2017 = 396 
- Antall 2018 = 380 
Antall utflyttere er rimelig stabilt. 
 

Innflyttere 
- Antallet 2014 = 334 
- Antallet 2015 = 390 
- Antallet 2016 = 318 
- Antallet 2017 = 368 
- Antallet 2018 = 278 
Antallet innflyttere synker. 
 

Netto innflytting 
- Antallet 2014 = -26 
- Antallet 2015 = -10 
- Antallet 2016 = -65 
- Antallet 2017 = -28 
- Antallet 2018 = -102 
Nettoinnflyttingen er negativ de senere årene, dvs. at 
utflyttingen er høyere enn innflyttingen. Tendensen ser 
ut til å forsterke seg.  

Utflyttere fordelt på alder i 2016 
- 20-29 år = ut 163 av 1 093 = 15 % 
- 30-69 år = ut 158 av 5 141 = 3% 
- 70+ år    = ut 09 av 1433 = 1% 
Det er mest unge som flytter ut av kommunen. 
 
Utflyttere fordelt på alder i 2018 
-    0-5 år = 
-  6-15 år = 
- 16-19 år = 
- 20-29 år = 
- 40-39 år = 
- 40-49 år = 
- 50-59 år = 
- 60-66 år = 
 

Innflyttere fordelt på alder i 2016 
- 20-29 år = inn 97 av 1 093 = 9% 
- 30-69 år = inn 164 av 5 141 = 3% 
- 70+ år    = inn 16 av 1433 = 1% 
Det er mest unge som flytter til kommunen. 
 
Innflyttere fordelt på alder i 2018 
- 0-5 år = 
- 6-15 år = 
- 16-19 år = 
- 20-29 år = 
- 40-39 år = 
- 40-49 år = 
- 50-59 år = 
- 60-66 år = 

 
 
 
 
 
 
Netto innflytting fordelt på alder i 2018 
- 0-5 år = 
- 6-15 år = 
- 16-19 år = 
- 20-29 år = 
- 40-39 år = 
- 40-49 år = 
- 50-59 år = 
- 60-66 år = 

Kilde: SSB og Trondheimregionens middelalternativ 
 
Kommentar: 
Andel unge utflyttere er sannsynligvis høyere enn 15 %, fordi studenter gjerne er registrert på foreldrenes adresse. Følgelig er nok prosenten kunstig lav. 
 
Aldersgrupper i befolkningen, 2010-2019  

Statistikk Barn 0-9 år 
Snitt 2010-2019 = 1 554 
Antall 2010 = 1 187 
Antall 2019 = 1 056 
 
Antall barn synker 

Ungdom 10-19 år 
Snitt 2010-2019 = 1 371 
Antall 2010 = 1 433 
Antall 2019 = 1 333 
 
Antall ungdom synker 

Unge 20-29 år 
Snitt 2010-2019 = 1 042 
Antall 2010 = 957 
Antall 2019 = 1 025 
 

Voksne 30-69 
Snitt 2010-2019 = 5 130 
Antall 2010 = 5 100 
Antall 2019 = 4 967 
 
Antall voksne synker 

Seniorer 70+  
Snitt 2010-2019 = 1 407 
Antall 2010 = 1 293   
Antall 2019 = 1 607 
 
Antall seniorer øker 

Sum innbyggere  
Snitt 2010-2019=10 103 
Antall 2010 = 9 970 
Antall 2019 = 9 988 
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 Antall unge synes økende 
eller stabilt, men er trolig 
kunstig høyt. Dette fordi 
studenter ofte har 
foreldrenes adresse selv 
om de bor andre steder i 
studietiden 

Det siste 10-året har det 
vært en svak økning i 
befolkningen 

Prognose barn 0-9 år 
Snitt 2020-2029 = 988 
Forventet 2020 = 1 022 
Forventet 2029 = 992 
 
Antall barn vil trolig synke 
 

Ungdom 10-19 år 
Snitt 2020-2029 = 1 258 
Forventet 2020 = 1 308 
Forventet 2029 = 1 206 
 
Antall ungdom vil trolig 
synke 

Unge 20-29 år 
Snitt 2020-2029 = 1 022 
Forventet 2020 = 1 003 
Forventet 2029 = 906 
 
Antall unge vil trolig synke 

Voksne 30-69 
Snitt 2020-2029 = 4 395 
Forventet 2020 = 4 941 
Forventet 2029 = 4 869 
 
Antall voksne vil trolig 
synke 

Seniorer 70+ 
Snitt 2020-2029 = 1 7 94 
Forventet 2020 = 1 644 
Forventet 2029 = 1 943 
 
Antall seniorer vil øke 

Sum innbyggere 
Snitt 2020-2029 = 9 854 
Forventet 2020 = 9 918 
Forventet 2029 = 9 916 
 
Forventing om stabilt 
folketall 

Kilde: SSB og Trondheimregionens middelalternativ 
 
Kommentar: 
Selv om innbyggertallet forventes å være stabilt, eller kanskje økende, vil andelen seniorer stadig bli større. Det største grepet som kan snu tendensen med en aldrende 
befolkning, er etablering av bruforbindelse til Trondheim. Andre mulige grep er, flere fødsler, færre unge utflyttere og flere voksne innflyttere. Sannsynligvis forutsetter de 
sistnevnte grepene, utvikling av interessante jobber og arbeidssteder samt tiltrekkende tettsteder og bygder.  
 
 
Innbyggere - Statistikk per plansone for 2019, 2018 - 2019 og 2010 - 2019 

Fakta Indre Fosen  Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Hus.-Råkvåg Hasselvika/F. Skaugdalen Hindrem Verrabotn 
Fødte 2019 95 + 0 = 95 27 16 12 5 5 5 4 2 0 
Døde 2018           
           
0-9 år 1056+6=1062 315 209 240 114 43 58 49 28 6 
10-19 år 1333+5=1338 359 309 280 123 100 60 69 33 5 
20-29 år 1025+7=1032 356 203 169 86 84 65 49 13 7 
30-39 år 997+3=1000 306 206 207 110 36 60 36 16 3 
40-49 år 1269+16=1285 413 281 281 152 92 56 56 38 16 
50-59 år 1337+14=1351 343 301 238 113 121 116 80 25 14 
60-69 år 1284+7=1291 353 268 215 158 106 100 43 41 7 
70-79 år 1064+2=1066 318 240 137 113 96 89 43 28 2 
80-89 år 437+5=442 136 108 71 26 48 30 13 5 5 
+ 90 106+2=108 27 33 15 12 13 4 0 2 2 
SUM 9988+67=10055 2926 2158 1853 1007 739 638 438 229  67 
           
Endring 
2010-2019 

10037-10055= 
+18 = 0 % 

2705 – 2926 = 
+221 = +8 % 

2266 – 2158= 
-108 = 5 % 

1783–1853= 
+70 = +4 % 

1025-1007= 
-18 = -2 % 

814 – 739 = 
-75 = -9 % 

670 – 638 =   
-32 = - 5 %  

470 – 438 =  
-32 = -7 % 

237 – 229 = 
-8 = -3 % 

 

Endring  
2018-2019 

10157-10055 = 
-102 = -1 % 

2955 -2926 = 
-29 = -1 % 

2193 – 2158= 
-35 = -2 % 

1852-1853= 
+1 = 0 % 

1029–1007= 
-22 = - 2 % 

739 – 729 = 
-10 = -1 % 

633 – 638 =     
+5 = +1 %      

458 – 438 = 
-20 = -4 % 

232 – 229 = 
-3 = - 1 % 

 

Prognose 9985-9983 = 2888 – 2827 = 2155 – 2184= 1843-1883= 1003–1008= 729 - 697= 632 – 631 = 442 – 476 = 226 – 213 =  
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Fakta Indre Fosen  Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Hus.-Råkvåg Hasselvika/F. Skaugdalen Hindrem Verrabotn 
2020-2029 -2 = - 0% -61 = -2 % +29 = +1 % +40 = +2 % +5 = +1 % -32 = -4 % -1 = 0 % +34 = + 8% -13 = 6 % 

Kilde: Trondheimregionen, middelalternativ 
 
Kommentarer: 
Den siste tiårsperioden har kommunens folketall vært positiv, men flere steder har allikevel negative tall. 
Det siste året ble både Indre Fosen og Rissa folketall negativt. Dette til tross for en positiv historisk utvikling. 
Den foreliggende ti-års prognosen synes ikke å være helt i overenstemmelse med den historiske utviklingen. Dette fordi tre plansoner fremstilles med positive innbyggertall, 
selv om de ila. siste tiårsperiode har hatt negativ utvikling. 
 
Med bakgrunn i tabellen med statistikk over og prognosen i tabellen under, sendte kommunen en email til Trondheimregionens Plankontor. 
Slik var ordlyden den 14.02.2020: 
«Har nettopp sett på prognosetallene for Indre Fosens plansoner. Stusser over at tre plansoner (Leksvik, Vanvikan og Skaugdalen) har positiv prognose når de ila. de siste 
10 årene har hatt negativt forløp. Har du noen gode forklaringer på dette?» 
 
Svaret kom den 18.02.2020: 
«I regionens befolkningsprognose forsøker vi å fordele veksten mellom kommunene slik den har vært de siste 10 årene. Vi prøver å styre dette ved hjelp av 
boligbyggeprogrammet. Siden veksten i Indre Fosen har vært lav «presser» vi boligbyggeprogrammet svært lavt slik at det knapt blir bygd boliger de første par årene i 
prognosen. Med dette grepet lykkes vi med å holde den samla veksten i Indre Fosen om lag på det nivået den har vært, men det har fått uheldige utslag i fordeling av veksten 
mellom plansonene innad i kommunen. Rissa sentrum, som har hatt vekst, får i prognosen nedgang. Dette kunne vi unngått ved å tillate litt mer boligbygging i 
sonen i prognosen. Konsekvensen ville ha vært at den samla veksten i kommunen ville blitt litt høyere. Det er mulig vi har valgt feil her og burde sett mer på de siste års 
utvikling for hver plansone i fastsetting av boligbyggeprogrammet. 
I de fleste sonene i Indre Fosen er veksten i mellomprognosen nær 0. Skaugdalen er det viktigste unntaket. Der øker veksten fra - 0,7 % i året til + 0,8 % i året (1,5 %-poeng i 
året). Vi har sett nærmere på hva som er grunnen til dette: 
Veksten i en sone er summen av fødte, døde, innflyttere og utflyttere. I resultatene ser vi at fødte, døde og utflyttere videreføres om lag på samme nivå som tidligere i 
Skaugdalen. Det som endres er innflyttere. Og innflyttere fordeles i prognosen etter BOLIGTILBUDET. Boligtilbudet består i sin tur av boligbygging + ledigstilte boliger pga. 
dødsfall + ledigstilte boliger pga. utflytting. Boligtilbudet ser ut til å bli videreført om lag som tidligere år i Skaugdalen. Likevel fører det til flere innflyttere enn før? 
Det vi da står igjen med som en mulig forklaring er forutsetningene for innflyttere per bolig. Mest trolig må vi skylde på «småtalls-problematikk». Vi prøver så langt det er mulig 
å bruke statistikk fra plansonen i forutsetningene i prognosen. I noen tilfeller, når sonene har lavt folketall, må vi låne forutsetninger fra kommunen, og i noen tilfeller fra 
regionen dersom også kommunen har «tynn» statistikk. I Skaugdalens tilfelle har for eksempel lånt kommuneverdier når vi anslår antall innflyttere per bolig for de ulike 
boligtypene. Det kan tenkes at kommuneverdiene bidrar til å «overvurdere» innflytting til Skaugdalen. Normalt skal vi klare å fange opp slike forhold gjennom ulike 
korreksjoner som vi foretar, men vi kan aldri gardere oss helt mot «tilfeldig variasjon» i statistikken. 
Når det er sagt er det snakk om svært små tall også i resultatene her. I statistikken så er gjennomsnittlig befolkningsnedgang på -3 personer per år, mens veksten de neste 
10 årene er på +3 personer.  Demografisk har dette ikke så mye å si for barnehage-, skole- eller sykehjemtilbudet i Skaugdalen, siden innflytterne i hovedsak tilhører andre 
aldersgrupper. Håper dette forklarer det du lurte på. Vi så vekk fra Leksvik og Vanvikan plansone i forklaringen siden den prosentvise endringen der er liten.» 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 
Innbyggere – Prognose per plansone for 2020, 2030 og 2040 

Fakta Indre Fosen u V Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råk Hasselvika/Fe. Skaugdalen Hindrem Verrabotn 
År 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 2020/2030/2040 
0-9  1022/999/997 

= -25 
299/274/274 = -25 208/223/222= -14 230/227/224= -6 109/107/109 = 0 44/48/45 = +1   55/55/52 = -3 52/48/48 = -4 25/22/23 = -2 6 / 6 / 6  

10-19  1440/1189/1194 
= -246 

349/300/300 = -49 305/273/281=-24 277/259/256=-21 124/120/122 = -2 92/74/75 =-17 65/64/64 = -1 63/76/75 = +12 31/22/22 = -9 5 / 5 / 5  

20-29  1003/906/826 
= -177 

341/292/269 = -72 206/201/182=-24 173/162/145=-28 80/85/79 = -1 79/55/48 =-31 60/54/49 = -11 51/42/40 = -11 15/16/14 = -1 7 / 7 / 7  

30-39  996/1019/966 
= -30 

317/315/297 = -20 210/216/205=-5 206/208/196=-10 117/120/118 = +1 38/43/39 = +1  56/58/55 = -1  37/43/40 = +3 14/16/17 = +3 3 / 3 / 3  

40-49  1337/1235/1261 
= -76 

386/354/358 = -28 274/263/269=-5 272/257/257=-15 155/140/145 =-10 92/69/71 =-21 61/65/67 = +6 55/64/67 = +12 42/24/27 = -15 16 / 16 / 16 

50-59 1345/1344/1290 
= -55 

354/362/352 = -2 302/287/283=-19 254/261/253= -1 110(129)122=+12 121/106/91=-30 104/83/87= -17 86/73/79 = -7 23/33/24 = +1 14 / 14 / 14  

60-69 1263/1288/1287 
= +24 (= 2 %) 

355/343/348 = -7 253/280/272=+19 217/219/231=+14 149(112)127 =-22 105/125/114=+9 105/105/92= -13 39/74/66 = +27 39/28/36 = -3 7 / 7 / 7  

70-79 1092/1119/1182 
= +90 (= 8 %) 

320/330/335 = +15 253/237/264=+11 139/187/195=+56 118(119)100 =-18 98/98/15 =+17 89/88/93 = +4 45/30/54 = +9 31/31/26 = -5 2 / 2 / 2  

80-89 447/727/797 
= +350 (= 78 %) 

142/224/247=+105 116/174/175=+59 69/92/127 = +58 26 (71) 76 =+50 46/66/72 =+26  30/55/60 = +30 14/26/19 = +5 5/19/21 = +16 5 / 5 / 5  

+ 90 105/117/220 
= + 115 (109%) 

24/36/68 = +44 29/30/55=+26 17/18/28 = +11 13/7/21 = +8 13/12/19 = +6 7/9/16 = +9 0/4/7 = +7 1/1/6 = +5 2 / 2 / 2  

SUM 9918/9932/10022 
= + 104 (1 %) 

2888/2831/2849 
= - 49 

2155/2184/2206 
= + 51 

1843/1889/1913 
= + 70 

1003/1009/1018 
= + 15 

729/696/690 
= - 39 

632/632/634  
= + 2 

442/480/497 
= + 55 

226/213/214 
= -12 

 67 / 67 / 67 

Kilde: Trondheimregionen, middelalternativ 
 
Kommentarer: 

o En tyve-års prognose for distriktskommuner preges av høy usikkerhet. Trolig blir prognosen over feil for flere tettsteder, bygder og grender. Dette på grunn av 
Plankontorets forklarende tekst over. 

o Med bakgrunn i historiske tall, tror kommunen at Rissa, Stadsbygd og Vanvikan kan få økte innbyggertall, mens Leksvik, Hasselvika og Skaugdalen kan få reduserte 
tall, og komme i samme situasjon som Stjørna-Råkvåg og Hindrem-Seter. 

o Stadsbygd er det eneste stedet med både en historisk og forventet positiv utvikling av innbyggertallet. 
o I løpet av en tyve-års periode vil antallet seniorer +70 øke, kanskje fra 1644 i 2020 til 2199 i 2040. Det  er en økning på 555 flere seniorer, ca. 34 %. 
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Personer med innvandrerbakgrunn - utvalgte land, 2019

 
Samme resultat som over – antall og prosent 

Land Antall Prosent 
Polen 102 22,6 % 
Litauen 96 21,2 % 
Filippinene 72 15,9 % 
Eritrea 61 13,5 % 
Tyskland 53 11,7 % 
Sverige 33 7,3 % 
Somalia 27 6,0 % 
Vietnam 8 1,8 % 
Irak 0  
Pakistan 0  
SUM 452 100 %  
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Kommentar: 
Kommunen er flerkulturell. I tillegg er det også innbyggere fra Nederland, USA og flere andre land. 
 
 
Innvandrere i 2010 og 2016 

Antallet fordeler seg slik: 
- 2010 = ca. 109 fra 20 land 
- 2016 = ca. 258 fra 31 land 
Antallet og bredden av innvandrergrupper øker. Trolig er antallet langt høyere, siden 
tallet fra SSB foran viser 452 innvandrere når kun 10 land er tatt med. 

Kilde: Indre Fosen kommune ved Integrering og opplæring 
 
 
Flyktninger 2009–2020 

Kommunen har bosatt 213 personer slik: 
- Leksvik 83 
- Rissa 106 
- Indre Fosen 24 
En del har flyttet, men en manuell telling viser at det fortsatt bor 90 voksne (18-75 år) og 
43 barn (1-17 år) her. Det vil si 133 personer. I tillegg er om lag 18 barn (0-5 år) født her. 
Totalt bor det trolig 151 innbyggere med flyktningbakgrunn i Indre Fosen. 
 
Av de 213 opprinnelige bosatte, bor 133 personer fortsatt her. Det er trolig ca. 62 %.  
Med andre ord, har om lag 1/3 av flyktningene bosatt seg andre steder. 

Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister og Indre Fosen kommune ved Integrering og opplæring 
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Utdanning 
 
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over 

 
 
Samme resultat som over – antall og prosent: 

Grunnskolenivå  Videregående skolenivå  Universitets- og høyskolenivå, kort Universitets- og høyskolenivå, lang 
2 394 personer 3 779 1 432 315 
Videregående eller lavere = 6 173 / 7 920 = 78 % Høyskole og universitet = 1 747 / 7 920 = 22 % 
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Boliger og hushold 
 
Diverse boligfakta 

Antall boliger i 2019: 
- Eneboliger 4 068 
- Leiligheter 129 

Andel som bor i eide og leide boliger i 2019: 
- Selveier 83 % 
- Andels- / aksjeeier 1 % 
- Leier 16 % 

Antall hytter i 2019: 
- 1 931 

Antall beboere per hushold i 2019: 
- 2,23 personer 

Andel som bor på landbrukseiendom 2018: 
- 26,1 % 
 

Personer som bor trangt i 2018: 
- 7,2 % 
Dvs. person som maks. har ett rom per person og 
antall kvm er under 25 per person 

Kilde: SSB 
 
 
Hushold og en personhushold 

Hushold totalt 
o Antallet 2014 = 4 179 
o Antallet 2015 = 4 220 
o Antallet 2016 = 4 351 
o Antallet 2017 = 4 365 
o Antallet 2018 = 4 396 
o Antallet 2019 = 4 408 
Det blir gradvis flere hushold, med færre personer i hvert hushold 

Aleneboende (kan være mellom 15 – 100+ år) 
o Antallet 2014 = 1 382 
o Antallet 2015 = 1 418 
o Antallet 2016 = 1 492 
o Antallet 2017 = 1 529  
o Antallet 2018 = 1 539 
o Antallet 2019 = 1 581 
Antall aleneboere øker, og hvert tredje hushold er aleneboende 

Kilde: SSB 
 
Kommentar: 
Når det både blir flere hushold og flere aleneboere, øker også behovet for sentralt beliggende leiligheter. 
 
 
Boligkapasitet og boligpotensiale per tettsted, januar 2020 
- Boligkapasiteten i 2019: Regulerte områder med infrastruktur (vei, vann og avløp). Det er områder klare for bygging. 
- Boligpotensialet for 2019-2023: Områder som ikke er regulert og ikke har infrastruktur (vei, vann og avløp). Det er området som ennå ikke er klare for bygging. 

Tettsteder  Rissa m. Botn + Kvithyll Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum tettsteder 
Boligkapasiteten  
-Under 1 km fra 
sentrum 
 
-Over 1 km fra 
sentrum 
 
-SUM 
 

Under 1 km fra sentrum: 
Årnset vest boligfelt 
Har 2 ledige boligtomter, under 1 
km fra sentrum. 
Årnset vest II 
Har 3 ledige boligtomter og ett 
leilighetsbygg,  
under 1 km fra sentrum. 
Sum under 1 km = 5 

Under 1 km fra sentrum: 
Leksvik sentrum 
Har 1 ledig boligtomt, 
under 1 km fra Leksvik 
sentrum. 
Rønningstrand – 
Grandekorsen 
Har 2 rekkehustomter ledig, 
under 1 km fra sentrum 

Under 1 km fra sentrum: 
Hafellbakken boligfelt, 
endring, 
Har 4 ledige boligtomter, 
under 1 km fra sentrum. 
Valsaområdet 
Har 2 ledige boligtomter, 
Under 1 km fra sentrum. 
Valsaområdet søndre 

Under 1 km fra sentrum: 
Høgte 
(B1 i KDP) – 20 boliger i 
KDP og (2,5 bolig per 
daa) 
Innen 1 km fra sentrum 
Del av Ratvikdalen 
B2/B3 (i KDP) – 25 boliger 
(2,5 bolig per daa) 

Under 1 km fra sentrum: 
Vorphaugen gård, bolig- 
og hyttefelt 
Har 3 ledige boligtomter, 
under 1 km fra Råkvåg. 
Djupvikhaugen 2 
Har 4 ledige boligtomter, 
under 1 km fra Råkvåg. 

Tot. under 1 km = 108 +  
 
Tot. over 1 km = 153 +  
 
TOTAL KAPASITET = 
261 + 
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Tettsteder  Rissa m. Botn + Kvithyll Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum tettsteder 
Innspill til den nye 
kommuneplanens 
arealdel er ikke med 
her 

 
Over 1 km fra sentrum: 
Reinslund boligfelt 
Har 15 ledige boligtomter, ca. 4 km 
fra sentrum. 
Hanehaugveien boligfelt 
Har omlag 10 -15 fremtidige 
boenheter, ca. 4 km fra sentrum. 
Kvithyll boligområde 
Boliger under revidering, ca. 4,5 
km fra Rissa sentrum. 
Fallin boligfelt 
Har 15 ledige boligtomter, 
ca. 7 km fra Rissa sentrum. 
Sum over 1 km = 40+ 
 
KAPASITETEN = 45 
 

Vinnahaugen 
Har 3 ledige boligtomter, 
under 1 km fra sentrum 
Viktil boligfelt 
Har 1 ledig boligtomt, 
under 1 km fra sentrum 
Hesthåggån boligfelt 
Har 5 ledige boligtomter, 
under 1 km fra sentrum 
Sveanhaugen boligfelt 
Har 1 ledig boligtomt 
under 1 km fra sentrum 
Sum under 1 km = 11 + 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Grandan industriområde 
Har 2 ledige boligtomter,  
Ca. 1,1 km fra sentrum 
Testmann Minne med 
omkringligg. område 
Har 7 ledige boligtomter, 
Ca. 1,2 km fra sentrum 
Steenen boligfelt 
Har 15 ledige boligtomter, 
Ca. 1,5 km fra sentrum 
Grandehagen boligfelt 
Har 10 ledige boligtomter,  
ca. 1,6 km fra sentrum 
Sum over 1 km = 34  
 
KAPASITETEN = 45 +  

Har 1 ledig boligtomt og 2 
ledige rekkehustomter, 
Under 1 km fra sentrum. 
Sum under 1 km = 9 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Grønningsmarka 
boligfelt 
Har 20 ledige boligtomter, 
ca. 2,5 km fra sentrum. 
Åsheim boligfelt, 
konsentrert 
småhusbebyggelse 
Har 1 ledig boligtomt og 12 
ledige boenheter, 
ca. 2 km fra sentrum. 
Trongseterveien boligfelt 
Har 9 ledige boligtomter, 
ca. 4 km fra sentrum 
Hermstad 
Har 6 ledige boligtomter, 
ca. 9,4 km fra sentrum. 
Sum over 1 km = 34 + 
 
KAPASITETEN = 43 + 
 

Innen 1 km fra sentrum 
Storekra 
1 bolig 
Innen 1 km fra sentrum 
Ratvikåsen boligfelt 
5 boliger 
Innen 1 km fra sentrum 
Sum under 1 km = 51 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Korpan 
45 boenheter (ca. 1 - bolig 
per daa) 
Ca. 1,1 km fra sentrum 
Sum over 1 km = 45 
 
KAPASITETEN = 96 
 

Vorpvikan boligfelt og 
hyttefelt  
Har 2 ledige boligtomter, 
under 1 km fra Råkvåg. 
Strandlia boligfelt 
Har 8 ledige boligtomter 
og 2 rekkehus, 
under 1 km fra Mælan 
Turbekmo boligfelt 
Har 15 ledige boligtomter, 
under 1 km fra Mælan og  
ca. 4 km fra Råkvåg. 
Sum under 1 km = 32 + 
 
Sum over 1 km = 0  
 
KAPASITETEN = 32 +  
 

Boligpotensialet 
-Under 1 km fra 
sentrum 
 
-Over 1 km fra 
sentrum 
 
SUM 

 

Under 1 km fra sentrum: 
Høgåsmyra boligområde 
Regulering igangsatt med ca. 25 
tomter 
Sum under 1 km = 25 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Vangen 
Har 3,8 da boligområde som om 
lag gir 8 tomter. KPA Rissa er en 
del av området. Ca. 3,7 km fra 
sentrum. 
Vangen kan kanskje ikke 
medregnes pga. innsigelse? 
Mittre Fallmyr  
Har 13 tomter 
Leirfallet Dyrendahl 
Har 7 tomter 
Sum over 1 km = 28 + 
 
POTENSIALET = 53 

Under 1 km fra sentrum: 
Vinnajordet 
Har 60 boenheter 
Sum under 1 km = 60 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Grandehagen 
Har ca. 20 tomter 
Sum over 1 km = 20  
 
POTENSIALET = 80 
 

Under 1 km fra sentrum: 
To felt i sentrum 
Har 35 tomter 
Sum under 1 km = 35 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Askim 
Har 11 boligtomter 
Vårum 
Har 4 boligtomter 
Sum over 1 km = 15 
 
POTENSIALET = 50 
 

Under 1 km fra sentrum: 
Bjørglia boligfelt 
4 boliger (krav om 
bebyggelsesplan før 
utbygging)  
Fagerlia 
4 boliger (krav om 
bebyggelsesplan før 
utbygging)  
Innen 1 km fra sentrum 
Sum under 1 km = 8  
 
Over 1 km fra sentrum: 
Havsteinan 
0 boliger, men med gode 
muligheter for å fortette. 
Ca. 2 km fra sentrum. 
Sum over 1 km = 0+ 
 
POTENSIALET = 8 + 

Under 1 km fra sentrum: 
Sum = 0 
 
Over 1 km fra sentrum: 
Sum = 0  
 
POTENSIALET = 0 
 
 

 
Tot. under 1 km = 128 
 
 
Tot. over 1 km = 63 
 
TOTALT POTENSIAL = 
191 + 
 

TOTALT 98 + 124 + 93 +  104 + 32 + 452 + 
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Kilde: Arealplanlegger 
 
Kommentar: 

o Rissa har en svekket boligkapasitet, med få klargjorte tomter under 1 km fra sentrum.  
o Leksvik og Stadsbygd har en noe bedre situasjon. 
o Vanvikan og Råkvåg har rikt med klargjorte tomter som ligger nært sentrum. 
o Oversikter for grendene, som ikke foreligger her, viser i hovedsak en grei boligkapasitet for; 

o Fevåg-Hasselvika med ca. 10+ tomter under 1 km fra sentrum og 49+ tomter over 1 km 
o Skaugdalen med ca. 10 tomter som ligger under 1 km fra skole og barnehage 
o Seter-Hindrem med 8 ledige regulerte boligtomter 

Verrabotn har imidlertid ingen ledige regulerte boligtomter. 
 
Viktige spørsmål 

o Hvordan bør sentrum og tettsteder fortettes, med boligområder nært offentlige kommunikasjonstilbud, større arbeidssteder og tilbud/tjenester?   
o Hvordan bør mindre bygder/grendene ivaretas som bosteder? 

 
 
Generell boligutvikling 
Tiltak 4         Tiltak 7 
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Kilde: Boligpolitisk plan for Indre Fosen, 2018-2026 
 
Kommentar: 
Den boligpolitiske planen som ble vedtatt av kommunestyret i 2018 sier at alle boligområdene/boligfeltene skal vurderes med tanke på attraktivitet. Det er ikke gjort. 
 
 
Avstander, transporttilbud og trafikksikkerhet 
 
Avstander 

KM Til Rissa/sentrum Stadsbygd Husbysjøen-Råk. Hasselvika/Fevåg Skaugdalen Vanvikan Seter/Hindrem Leksvik Verrabotn 
 
Fra Rissa - sentrum 

 
0 

 
14 

 
37 /  40  

 
14 / 22 

 
12 

 
19 

 
28 / 32 

 
47 

 
41 

Stadsbygd 
 

 
14 

 
0 

 
55 / 58 

 
25 / 33 

 
27 

 
16 

 
25 / 29 

 
44 

 
56 

 
Husbysjøen / Råkvåg 

 
37 / 40 

 
55 / 58 

 
0 

 
25-18 / 34-24 

 
25 / 28 

 
41 / 44 

 
50-53 / 54-57 

 
48 / 52 

 
45 / 48 
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Hasselvika / Fevåg 

 
14 / 22 

 
25 / 33 

 
25-31 / 18-24 

 
0 

 
         23 / 31 

 
34 / 40 

 
41-49 / 45-53 

 
54 / 62 

 
52 / 60 

 
Skaugdalen 

 
12 

 
27 

 
25 / 28 

 
23 / 31 

 
0 

 
24 

 
34 / 38 

 
34 

 
29 

 
Vanvikan 

 
19 

 
16 

 
41 / 44 

 
34 / 40 

 
24 

 
0 

 
9 / 13 

 
28 

 
42 

 
Seter / Hindrem 

 
28 / 32 

 
25 / 29   

 
50-53 / 54-57 

 
41-49 / 45-53 

 
34 / 38 

 
9  / 13 

 
0 

19 / 15  
51 / 55 

 
Leksvik 

 
47 

 
44 

 
48 / 52 

 
54 / 62 

 
34 

 
28 

 
15 / 19 

 
0 

 
36 

 
Verrabotn 

 
41 

 
56 

 
45 / 48 

 
52 / 60 

 
29 

 
42 

 
51 / 55 

 
36 

 
0 

Kilde: Google 
 
Kommentar: 

o Det er svært ulik avstand mellom kommunesenter, tettsteder, bygder og grender. 
 
 
Transporttilbud, januar 2020 
o I tillegg til kollektivmulighetene under, så er skolerutene tilgjengelige for alle. 

Buss/Båt Råkvåg Hasselvika Rissa Stadsbygd Vanvikan Leksvik 
Buss  Rute 450 

Fra Råkvåg til Trondheim 
D: 6.40 (9.25), 7.35 (10.30) 
15.20 (18.00)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 17.50 (20.20)  
Ikke morgen eller formiddag 

Rute 450 
Fra Hasselvika til Trondheim 
D: 7.17 (9.25), 8.27 (10.30), 
15:57 (18.00)  
Ikke kveld  
 
L: Ingen tilbud 
S: 18.26 (20.20)  
Ikke morgen eller formiddag 

Rute 450 og 350 
Fra Rissa til Trondheim  
D: 4.55 (6.20), 5.45 (7.20), 
6.55 (8.20), 7.55 (9.25), 8.55 
(10.30), 12.55 (14.20), 13.55 
(15.20), 15.45 (17.20), 17.55 
(19.20)  
Jevnlig 
 
L: 8.25 (9.55), 13.25 (15.55) 
Ikke kveld 
S: 14.55 (16.25), 18.55 (20.20) 
Ikke morgen 

Rute 450 og 350 
Fra Stadsbygd til Trondheim  
D: 5.10 (6.20), 6.15 (7.20), 
7.10 (8.20), 8.10 (9.25), 9.15 
(10.30), 13.10 (14.20), 14.10 
(15.20), 16.00 (17.20), 16.45 
(18.00), 18.10 (19.20)  
Jevnlig 
 
L: 08.45, (9.55) 13.45 (14.55) 
Ikke kveld 
S: 15.15 (16.25), 19.15 (20.20) 
Ikke morgen 

Rute 455 og 5534 
Fra Vanvikan til Leksvik 
D: 6.50 (7.35), 07.45 (8.30) 
skolerute, 9.00 (9.30), 13.00 
(13.36), 14.40 (15.16) skole-
rute, 15.30 (16.00) 16:30 
(17.00)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 18.45 (19.35)  
Ikke morgen eller formiddag 

Rute 455 og 5534 
Fra Leksvik til Vanvikan 
D: 06.10 (6.40), 08.10 (8.50), 
12.10 (12.40), 14.40 (15.30), 
14.55 (15.25), 15.50 (16.20) 
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 18.00 (18.40)  
Ikke morgen eller formiddag 

Buss Rute 450 
Fra Trondheim til Råkvåg 
D: 13.20 (15.50), 15.25 (17.55) 
Ikke morgen 
 
L: Ingen tilbud 
S: Ingen tilbud 

Rute 450 
Fra Trondheim til Hasselvika 
D: 6.30 (8.15), 13.20 (15.10), 
15.25 (17.15)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: Ingen tilbud 

Rute 450 og 350 
Fra Trondheim til Rissa  
D: 6.30 (7.55), 07.50 (09.20), 
10.55 (12.25), 13.20 (14.50), 
14.55 (16.25), 15.25 (16.55), 
15.50 (17.20), 17.25 (18.55), 
18.55 (20.25), 20.25 (21.55) 
Jevnlig 
 
L: 10.20 (11.50), 15.50 (17.20) 
Ikke morgen eller kveld 
S: 17.20 (18.55), 21.30 (22.55) 
Ikke morgen eller formiddag 

Rute 450 og 350 
Fra Trondheim til Stadsbygd  
D: 6.30 (7.35), 7.50 (9.05), 
10.55 (12.05), 13.20 (14.35), 
14.55 (16.05), 15.25 (16.35), 
15.50 /17.05), 17.25 (18.35), 
18.55 (20.05, 20.25 (21.35) 
Jevnlig  
 
L: 10.20 (11.35), 15.50 (17.05) 
Ikke morgen eller kveld 
S: 17.20 (18.35), 21.30 (22.35) 
Ikke dag 

  

       

Buss  Rute 350 og 450 
Fra Rissa til Bjugn/Ørland 
D: 15.05 (16:30) 

Rute 350 
Fra Rissa til Åfjord 

 Rute 552 / 553 
Fra Vanvikan til Rissa 
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Buss/Båt Råkvåg Hasselvika Rissa Stadsbygd Vanvikan Leksvik 
Ikke morgen, dag eller kveld 
 

D: 06.45 (7.41), 9.20 (10.20), 
15.05 (16.01), 17.20 (18.20) 
Jevnlig 
 
L: 17.20 (18.15)  
Ikke morgen eller formiddag 
S: 18.55 (19.30)  
Ikke morgen eller dag 

D: 06.55 (7.50), 07.40 (08.40) 
skolerute, 9:00 (09.25), 15.30 
(16.00) 16.30 (17.00)  
Ikke formiddag eller kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: Ingen tilbud 

Buss  Rute 350 og 451 
Fra Ørland/Bjugn til Rissa 
07.30 (08.55), 14.35 (16.25) 
Ikke dag eller kveld 
 

Rute 350 
Fra Åfjord til Rissa 
D: 6.15 (7.10), 7.55 (8.55), 
14.40 (15.35), 15.25 (16.25) 
Ikke kveld 
 
L: (7.25 (8.25)  
Ikke dag eller kveld 
S: 13.55 (14.55)  
Ikke morgen eller kveld 

 Rute 552 / 553 
Fra Rissa til Vanvikan 
D: 6.15 (6.45), 7.10 (7.40), 
9.40 (10:10), 14.50 (15.25), 
14.55 (15.40)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: Ingen tilbud 

 

       

Buss   Rute 450 
Fra Rissa til Hasselvika 
D: 7.55 (8.15), 14.50 (15.10), 
16.55 (17.15)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: Ingen tilbud 
 

 Rute 455 / 630 
Fra Vanvikan til Steinkjer 
D: 6.50 (9.30) 
F: 16.30 ((19.10)  
Ikke dag eller kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 18.45 (20.55) (21.23) Det er 
2 alternativer 
Ikke morgen, dag, ettermiddag 

Rute 455 
Fra Leksvik til Steinkjer 
D: 07.35 (9.30) 
Ikke dag eller kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 19.35 (videre 20.55 med tog 
fra Røra til Steinkjer) (21.23) 
Ikke morgen eller dag 

Buss   Rute 450 
Fra Hasselvika til Rissa 
D: 7.17 (7.55), 8.27 (8.50), 
15.57 (16.15)  
Ikke kveld 
 
L: Ingen tilbud 
S: 18.26 (18.55)  
Ikke morgen eller dag 

 Rute 455 / 630 / 722 
Fra Steinkjer til Vanvikan 
D: 14.05 (16.20), 15.40 (18.10) 
 
L: Ingen tilbud 
S: 15.40 (18.05) 
Ikke morgen eller dag 

Rute 455 / 722 
Fra Steinkjer til Leksvik 
D: 14.05 (15.50), 15.45 /17.13) 
skolerute 
 
L: Ingen tilbud 
S: 20.24 (22.28) 
Ikke morgen eller dag 

       

Hurtigbåt   Rute 800/805 
Fra Hasselvika til Trondheim 
D: 07.40 (8.35), 14.40 (15.35), 
16.05 (16.55), 19.10 (20.00) 
Jevnlig, men ikke tidlig morgen 
 
L: 10.50 (11.40)  
Ikke ettermiddag eller kveld 
S: 10.40 (11.30)  
Ikke ettermiddag eller kveld 
 
Det er ingen korrespondanse med 
buss til/fra Hasselvika - Rissa 

  Rute 810 
Fra Vanvikan til Trond. 
D: 5.50 (6.15), 6.50 (7.15), 
7.55 (8.20), 9.00 (9.25), 10.15  
(10.35), 11.45 (12.10), 13.00 
(13.25), 15.30 (15.55), 16.30 
(16.55), 17.30 (17.55), 19.00 
(19.25), 21.00 (21.25), 22.55 
(23.20)  
Jevnlig 
 
L: 6.30 (6.55), 8.00 (8.25), 9.00 
(9.25), 10.15 (10.40), 11.45 
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Buss/Båt Råkvåg Hasselvika Rissa Stadsbygd Vanvikan Leksvik 
(12.10), 13.30 (13.55), 16.00 
(16.25), 17.30 (17.55)  
Ikke kveld 
 
S: 10.00 (10.25), 12.00 (12.25), 
14.00 (14.25), 16.45 (17.10), 
18.45 (19.10), 20.15 (20.40), 
22.00 (22.25), 22.55 (23.20) 
Jevnlig 
 
Ved buss for hurtigbåt, er det 
på flere avganger dårlig 
korrespondanse med ferje. 
Dette gir en ekstra ulempe med 
lang reisetid. 

Hurtigbåt  Rute 800/805 
Fra Trondheim til Hasselvika 
D: 6.20 (7.05), 8.10 (8.55) Ikke 
ettermiddag eller kveld 
14.45 og 16.30 kommer vår 2020 
F: 6.20 (7.05), 8.10 (8.55), 17.05 
(17.50) Ikke kveld 
L: Ikke tilbud 
S: 23.30 (00.15) Ikke formiddag, 
ettermiddag eller kveld 

  Rute 810 
Fra Trondheim til Vanvikan 
D: 6.20 (6.45), 7.20 (7.45), 
8.25 (8.50), 9.45 (10.10), 11.15 
(11.40), 12.30 (12:55), 15.00 
(15.25), 16.00 (16.25), 17.00 
(17.25), 18.00 (18.25), 20.00 
(20.25), 21.45 (22.10), 23.30 
(23.55)  
Jevnlig 
 
L: 7.25 (7.50), 08.25 (08.50), 
9.45 (10.10), 11:15 (11:40), 
13.00 (13.25), 15.30 (15.55), 
17.00 (17.25), 18.00 (18.25)  
Kjører tom tur lørdag etter-
middag Vanvikan til Tr.heim. 
Ikke sen kveld 
S: 9.30 (9:55), 11.30 (11.55), 
13.30 (13.55), (13:30), 16.15 
(16.40), 17.50 (18.15), 19.15 
(19.40), 21.00 (21.25), 22.30 
(22:55)  
Jevnlig 
Ved buss for båt, er det ingen 
løsning på korrespondanse med 
rutebuss i Vanvikan. 

 

       

Hurtigbåt 
 

 Rute 800/805 
Start Hasselvika til Ørland 
D: 7.05 (7.20), 8.55 (9.10) Ikke 
ettermiddag eller kveld 
F: 7.05 (7.20), 8.55 (9.10), 17.50 
(18.05) Ikke formiddag 
 
L: Ikke tilbud 
S: 00.15 (00.30) Ikke formiddag 
eller ettermiddag 
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Buss/Båt Råkvåg Hasselvika Rissa Stadsbygd Vanvikan Leksvik 
Hurtigbåt 
 

 Rute 800/805 
Fra Ørland til Hasselvika 
D: 7.30 (7.40), 14.30 (14.40), 
15.55 (16.05), 19.00 (19.10) 
Jevnlig 
06.15 kommer vår 2020 
F: 7.30 (7.40), 19.00 (19.10) 
 
L: 10.40 (10.50) Kun en vei 
Ikke ettermiddag eller kveld 
S: 10.30 (10:40) Ikke 
ettermiddag eller kveld 

    

Kilde: www.atb.no, samfunnsplanlegger og daglig leder ved Arctic bus   Forkortelser: D = daglig, F = fredag, L = lørdag, S = søndag 
 
Kommentarer til buss: 

o Det er buss på ettermiddager hverdager fra Rissa til Ørland. (Alternativt kan en stå ute og vente i 55 minutter på Krinsvatnet.)  
o Det er buss på hverdags morgen og ettermiddag, på strekningen Krinsvatnet – Ørland.  
o Det er tur-retur buss på hverdager, morgen – middag – kveld, mellom Rissa – Skaugdalen – Åfjord, og noe på lørdag og søndag. 
o Det er bra med tur-retur buss på hverdag, morgen og ettermiddag, mellom Trondheim - Stadsbygd - Rissa – Hasselvika - Fevåg. Mulighetene er mindre til Råkvåg. 
o Det er noen tur-retur buss på strekningen Råkvåg - Fevåg - Hasselvika - Rissa – Stadsbygd – Trondheim, særlig på dag og tidlig kveld. 
o Det er tur-retur buss på hverdag, morgen og ettermiddag, mellom Vanvikan – Leksvik – Steinkjer, samt søndag kveld. 
o Det er greit med tur-retur med buss på hverdager mellom Vanvikan – Leksvik, men ikke på kveld og helg. 
o Det er ingen tur-retur buss på tvers av tettstedene Leksvik – Stadsbygd - Råkvåg. 

 
Kommentar til hurtigbåt Trondheim – Vanvikan: 

o Det er gode daglige tur-retur hurtigbåtmuligheter, men ikke lørdag kveld. 
 
Kommentar til hurtigbåt Trondheim - Hasselvika – Ørland: 

o Det er tur-retur båt på hverdag, morgen - middag – kveld, mellom Trondheim - Hasselvika - Ørland, samt noe lørdag formiddag (kun fra Ørland til Hasselvika) og noe 
søndag kveld, men tilbudet dekker ikke det reelle behovet. 

Innbyggeraksjonen for flere anløp i Hasselvika har fått gjennomslag. Fylkeskommunen vedtok følgende tillegg fra våren 2020: 
o Avgang 06.15 fra Brekstad vil gå innom Hasselvika og ankomme Trondheim 7.15, eller noe senere. 
o Avgang 14.45 og 16.30 fra Trondheim vil gå innom Hasselvika og ankomme Brekstad 15.45 og 17.35, eller noe senere. 

 
Vurdering av overgangsmuligheter mellom hurtigbåt og buss: 

o Overgang båt og buss er relativt gode på dagtid, på hverdager mandag-fredag i Vanvikan, samt til og fra Leksvik og Trondheim. 
o Der er overgang i Vanvikan med buss til Rissa på 4 tur/retur ruter. 
o Det er ingen mulighet for overgang buss/båt i Hasselvika. 

 
Resultatet fra en spørreundersøkelse i 2019, blant unge (15-19 år) og voksne innflyttere 20-50 år): 

A. Kollektiv transport som savnes; 
o Buss mellom kommunene 
o Buss mellom tettstedene 
o Buss og båt til Trondheim i helg på kveld 
o Buss fra Rissa til Vanvikan for hurtigbåt 07.55 og 09, pluss buss i helgene og på kveld 

http://www.atb.no/
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o Buss mellom Vanvikan–Rørvik fergeleie som korresponderer med buss Trondheim–Rissa 
o Hurtigbåt på kveld (særlig lørdag) 

B. Veier, særlig Kråkmo-Leksvik. 
C. Hurtigbåt fra Kvithyll. 
D. Bru til Trondheim. 

Noen foreslår også en rimelig taxi ordning for ungdommer i utkanten, for transport mellom fritidsaktiviteter og hjemmet. 
 
Resultatet fra en spørreundersøkelse i 2020, i ungdomsråd, næringsforeninger, administrasjon, kommunestyre, ledere og tillitsvalgte: 

A. Kollektive transporttilbud som kan gjøre tettsteder og kommunen mer attraktive: 
o Buss mellom bygdene tur-retur også på kveldstid, inklusive Leksvik og Råkvåg 
o Buss til Trondheim og buss på begge sider, hyppigere og rimeligere tilbud 
o Buss fra Trondheim til Åfjord via Kråkmo på fredager kl. 16.30 
o Buss Rissa og Brekstad 
o Hurtigbåt som er større og mer miljøvennlig, med flere avganger (særlig lørdag kveld pluss sene avganger andre kvelder), bedre anløp og billigere tilbud 

 
Ønskede tiltak i prioritert rekkefølge: 

o Bussavgang fra Trondheim til Åfjord via Kråkmo på fredager kl. 16.30 
 
Sluttkommentar til fylkeskommunen og atb: 

o Det synes umulig å ha en helhetlig oversikt over bussrutetilbudet. Det fremstår som utilgjengelig og fragmentert 
o Det er veldig bra at ferjesambandet er åpent hele døgnet. Det gir store fordeler, også trafikksikkerhet, ingen siste ferje som må nås 

 
 
Gang- og sykkelveier 
«Tilgangen til gang- og sykkelveier i Indre Fosen kommune er nokså blandet. Sentrumsområder har relativt god tilgang på tilrettelagte tilbud opparbeidet for myke trafikanter, 
mens områder med mer spredt boligbebyggelse har dårligere tilbud. Best tilbud sett ut ifra kriterier om tilrettelagt areal for ferdsel av myke trafikanter, gatebelysning og 
fartsavgrensning finner vi i Rissa, Leksvik og Vanvikan.  Hasselvika har god tilrettelegging med både gang- og sykkelvei og delvis belysning i sørligste deler av bygda, mens 
tilretteleggingen er tilnærmet ikke-eksisterende i de nordlige delene (dette har en naturlig sammenheng med bosettingsmønsteret). På Stadsbygd finner vi enkeltstrekninger 
rundt skolen med god tilrettelegging, mens det er lite av både fysisk tilrettelegging og belysning utenom skole- og sentrumsområder. Tettstedene nordvest i Indre Fosen, 
Råkvåg, Fevåg og Sørfjorden, har svært god tilgang til gatebelysning. Allikevel havner disse tettstedene langt ned når det er snakk om tilrettelagt areal for myke trafikanter. 
Råkvåg har et smalt gangfelt gjennom sentrum, Sørfjorden har et smalt fortau akkurat forbi skolen, mens i Fevåg finnes det ikke noe tilrettelagt areal for myke trafikanter. 
Mindre tettsteder som Skaugdalen, Selnes, Hindrem og Sæter har lite eller ingen tilrettelegging for myke trafikanter, det eneste som finnes blant disse er på Sæter hvor vi 
finner en kort gang- og sykkelvei mellom boligfeltet og barnehagen på Amborneset. På de siste fire stedene er det meste som finnes av tilrettelegging i form av redusert 
fartsgrense med 60-soner hvor det er noe mer befolket enn i de resterende 80-sonene. 

Utbygging av et gang- og sykkelveitilbud i mindre tettsteder med spredt boligbebyggelse er kostnadskrevende hvis man veier det opp imot hvor mange innbyggere som vil 
benytte seg av tilbudet. Det satses allikevel på utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen, og spesielt innenfor 4 km fra skolene. At elever skal ha trygge skoleveier er 
viktig for hele samfunnet og bygging av gang- og sykkelveier fremmer både folkehelse og trafikksikkerhet. I et folkehelseperspektiv er utbygging av gang- og sykkelveier 
svært viktig. Tilrettelagte områder for myke trafikanter gjør det lettere å velge å være fysisk aktiv ved å komme seg fra a til b. Det er mer attraktivt og sikrere å bevege seg i 
trafikken dersom man har et eget område som er egnet til dette. Sikkerhet og trygghet er viktige faktorer for at folk skal velge å være aktive i sine daglige rutiner. 
Sentrumsområdene i kommunen er stort sett tilrettelagt for gående og syklende på en eller annen måte, enten i form av gang- og sykkelvei/fortau, belysning og/eller 
fartsreduksjon. Den beste utbyggingen av tilrettelagte områder til nå finner vi i Rissa, Leksvik og Vanvikan, etterfulgt av Hasselvika og Stadsbygd. Middels eller delvis 
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tilrettelagte strekninger finner vi i Råkvåg, Sørfjorden og Fevåg, mens strekningene med dårligst tilrettelegging er i de minste tettstedene Skaugdalen, Sæter, Hindrem og 
Selnes.» 

Kilde: Arealplanlegger 
 
 
Belysning, gang- og sykkelvei, fartsgrenser og myke trafikanter (med gradering) 

Tettsted Belysning Gang- og sykkelvei Fartsgrenser Gående 
Råkvåg Bra utbygd gatebelysning i alle 

retninger 
Smal gangvei langs hovedveien gjennom sentrum 30-sone gjennom sentrum, 50-sone ved annen 

nærbebyggelse 
Middels 

Sørfjorden Bra utbygd gatebelysning i alle 
retninger 

Ingen utbygd tilrettelegging for myke trafikanter 30-sone ved skole, 50-sone ved sentrum, 60-sone 
ved øvrig nærbebyggelse 

Dårlig 

Fevåg Bra utbygd gatebelysning i alle 
retninger 

Ingen utbygd tilrettelegging for myke trafikanter 50-sone i sentrum, 60-sone ved øvrig 
nærbebyggelse 

Dårlig 

Hasselvika Gatebelysning i sentrum, 
boligfelt og ved skole 

Bra tilrettelegging for myke trafikanter sør for skolen: 
gang- og sykkelvei fra skolen og til boligfelt Hybo 
Ingen tilrettelegging for myke trafikanter nord for 
skolen 

40-sone i sentrum. 60-soner i sørlige deler av 
bygda med gang- og sykkelveg 
60- og 80-soner i nordlige deler av bygda hvor det 
ikke er utbygd gang- og sykkelvei 

Middels 

Rissa Gatebelysning fra Skauga bru 
til sentrum, gjennom sentrum, 
gatebelysning ved Leira/Føll. 
(Ikke sammenhengende 
belysning fra sentrum til Leira) 

Bra utbygd gang- og sykkelvei fra Vangen til sentrum 
og fra Leira til sentrum 
Sentrum selv består mest av brede fortau 
Kommunal grusvei med lite trafikk utover mot Naust 
Gang- og sykkelvei langs hovedvei Årnset 

60- og 80-soner ved gang- og sykkelveitilbud. 
40-sone i sentrum med fortau 
60-sone Naustveien 
50-sone Årnset byggefelt m/gang- og sykkelveg 
30-soner internt i boligfelt Årnset 

Bra 

Stadsbygd Gatebelysning i 
sentrumsområdet i Stadsbygd 
og frem til skolen 

Gang- og sykkelvei mellom sentrum – skolen – 
Grønningsmarka 
Gang- og sykkelvei langs Askjemsveien. 
Alternativ rute for myke trafikanter er trukket vekk fra 
hovedvei gjennom sentrum 
Ikke tilrettelagt for gående og syklende fra sentrum til 
kirka, ikke tilrettelagt for myke trafikanter mellom 
sentrum og Rørvikveien 

50-sone i sentrumsområder 
40-sone ved skole og langs hele Askjemsveien 
60-soner langs annen nærbebyggelse 
80-sone langs Grønningsveien 

Middels 

Vanvikan Gatebelysning langs hoved-
veiene: Vanvikbakkan – 
sentrum – Lyng industriområde 
Gatelys i skoleområdet langs 
Vanvikveien 
Belysning i enkelte boligfelt 

Gang- og sykkelvei langs fv755 Vanvikbakkan i 
tettstedet 
kke gang- og sykkelvei i boligfelt etc.  
De fleste gående og syklende ferdes via opparbeide 
snarveier o.l. mellom boligfeltene og skole, sentrum 

80-sone langs fv715 Vanvikbakkan, ikke tilbud for 
myke trafikanter langs veien, men alternativ 
ferdselsåre mellom boligområder 
40-, 50-, og 60-sone langs fv755 gjennom 
sentrum (m/gang- og sykkelvei) 

Bra 

Leksvik Gatebelysning i sentrum, 
Grandhåggån/Liahåggån 
boligfelt, og langs Håggåveien 
ved skole 

Gang- og sykkelvei eller fortau gjennom sentrum frem 
til nedre del av boligfeltet Grandehagen, fra Lyng 
triangel til skolen, langs Håggåveien, langs Hallveien 
mellom skole og idrettsanlegg & flerbrukshus 
Gang- og sykkelvei/alternativ rute fra skolen og mot 
Kalvtrøa/Myrahaugen 

40-/50-sone gjennom sentrum 
60-soner i ellers nærbebygde områder 
80-soner i spredtbebygde områder 

Bra 
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Skaugdalen Belysningspunkt ved skole og 
ved Olsøykrysset 

Ikke utbygd tilrettelagt tilbud for myke trafikanter Lange 60-soner i områder med relativt tett 
bebyggelse, ellers 80-soner 

Dårlig 

Kilde: Arealplanlegger 
 
Vurdering av tilgang på gang- og sykkelveier - fra best til dårligst – desember 2020 

Rissa 
Leksvik 
Vanvikan 
Hasselvika 
Stadsbygd 
Råkvåg 
Sørfjorden 
Fevåg 
Skaugdalen  
Sæter 
Hindrem 
Selnes 

Kilde: Indre Fosen kommune ved arealplanlegger 
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Nærings- og arbeidsliv 
 
Regulerte næringsarealer i tettsteder, per desember 2020 

Rissa Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre steder 
Detaljregulering gbnr. 
122/218, Rissa sentrum, 
2016, forretning, kontor 

Grandan 
industriområde, 2002, 
28 da ikke utbygd 
industriområde. 
Steinbrudd med behov 
for utvidelse 

Skjeislia steinbrudd, 
1997, næringsareal 

Skavlmyra industriområde,                 
planid. 17182017003 – 
masseuttak, næringsbebyggelse 

Osvatnet, 
Rødsjøsvingen 
næringsareal, 2013, 
drivstoffstasjon 

Hasselvika-Fevåg: 
Trøa 2, 2016, ledig 
næringsområde, 4,3 da 

Områdeplan Kvithyll 
næringsområde, 2014, 
industriområde under 
opparbeiding, 45 da 

Hønnås 
industriområde, 1998, 
utbygd 

Rødberga havn, 
Sandbakken, 1995, 
utbygd, industrinæring, 
havn  

Akjørja industriområde,         
planid. 17181987002 - industri 

Tørraber, 
Fagerbakken, 
Djupvikhaug, 2011, 
campingplass 

Hasselvika-Fevåg: 
Industriområdet Hybo, 1988, 
ledig nærings-område 7,5 da 

Norheim, Åsly-området, 
2008, skole, idrett og 
næring, under utbygging 

Grandefjæra, 
Hammerberget, 1984, 
næring, industri og kai 

Hermstad, 1994, 
forretningsområde 

Område BN i kommunedelplan 
Vanvikan; næringsområde 
regulert ved Vollakrysset (fv. 
715xFv. 755) 

Haugamyra 
næringsareal, 1981, 
ledig næringsareal 

Hasselvika-Fevåg: 
Fevåg sentrum, 1987, ledig 
næringsområde,7,5 da 

Ålmo næringsområde, 
2013, ledig nærings-
areal 

 Valsaområdet søndre, 
1991, utbygd nærings-
område 

Næringsområde vest for 
Vollakrysset ved Ramdals-
bekken, regulert i kommune-
delplan Vanvikan. Videreført fra 
tidligere kommunedelplan 

 Skaugdalen: 
Sliper gård, 2013, campingplass 

Rissa sentrum, 
Strømmen, Åsly, 1987, 
næring og tjenesteyting  

 Presteelva, 1990, 
museumsområde 

  Skaugdalen: 
Parkeringsplass Haugsdalen, 
1990, bespisning, skitrekk 

Overskott steinbrudd, 
1998, næring 

 Askjemområdet, 1983, 
utbygd industriområde 

  Verrabotn: 
Omlegging Raudtinn-kammen, 
2009, campingplass,utleiehytter 

Kalksteinsbrudd Bustad, 
1995, næringsområde, 
Statens veivesen 

    Verrabotn:  
Fines næringsområde, 2003, 
næringsområde, kai, steinuttak 

Klungervika, 
Galgeneset, 1995, 
industri, avsluttet 

    Verrabotn:  
Ørsjødal m.fl. grusuttak, 2003, 
stort uttaksområde 

Leira næringsområde, 
1989, næringsområde, 
utbygd 

    Seter: 
Seter industriområde, 1984, 
etablert 2 bedrifter, 2 
industribygg. Disponibelt areal: 0 
da. Potensielt areal: ca. l 0 da 

Kilde: Arealplanleggere 
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Arbeidsplassutvikling 2000 – 2018 (Telemarksforskning, Regional analyse for Indre Fosen, 2019) 

 
 
 
Verdiskaping og produktivitet 
Verdiskapingen i en bedrift er salgsinntekter fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Vi kan beregne verdiskapingen i næringslivet i et område gjennom å summere 
verdiskapingen i alle foretakene. Vi fordeler da verdiskapingen i foretak med produksjon i flere kommuner proporsjonalt med antall ansatte på hvert sted. Vi får bare tatt med 
foretak som er regnskapspliktige. Produktiviteten er verdiskaping per ansatt. Produktiviteten viser hvor stor verdiskaping hver enkelt ansatt skaper. 
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Kilde: TF, 2019 
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Sysselsatte, pendlere og næringsstruktur 
 

 
Kilde: TF-rapport 2019 
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Sysselsatte i næringer 
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Samme resultat som over – antall og prosent 

Sekundærnæringer som 
bergverk industri, vann 
og kraftverk, olje, bygg 
og anlegg 

Varehandel hotell, 
restaurant, samferdsel, 
forretningsmessig, 
eiendom 

Helse- og sosiale 
tjenester 

Undervisning Jordbruk, skogbruk og 
fiske 

Offentlig administrasjon, 
forsvar, sosialforsikring 

Personlig tjenesteyting 

1 450 /4 787 = 30,3 % 1 187 /4 787 = 24,8 % 1 062 /4 787 = 22,2 % 420 /4 787 = 8,8 % 310 / 4 787 = 6, 5 % 243 / 4 787 = 5,1 % 115 / 4 787 = 2,4 % 

 
 
Næringsstruktur med sysselsatte 15-74 år i privat og offentlig sektor 

Nr Næringer i privat sektor  2009 2018 Endring 
Privat sektor 
01-03 Landbruk, fiske, havbruk 436 304 -132 
05-09 Bergverk og utvinning 0 0 0 
10-33 Industri 1 028 775 -253 
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon 47 53 +6 
41-43  Bygge- og anleggsvirksomhet 323 399 +76 
45-47 Varehandel, rep. av motorvogner 366 345 -21 
49-53  Transport og lagring 294 267 -27 
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 52 35 -17 
58-63  Informasjon og kommunikasjon 8 14 +6 
64-66 Finansiering og forsikring 60 50 -10 
65-75  Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 109 118 +9 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 54 96 +42 
Sum privat næringsliv 2 777 2 456 -321 
Offentlig sektor 
84 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 228 191 -37 
85 Undervisning 367 385 +18 
86-88 Helse- og sosialtjenester 952 1029 +77 
90-99 Personlig tjenesteyting 96 90 -6 
Sum offentlig arbeidsliv 1 623 1 662 39 
00 Uoppgitt 20 33  
TOTALT  4 420 4 184 -236 

Kilde: SSB 
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Lønnstakere (15-74 år) etter arbeidssted og næring 

 
Samme resultat som over – antall og prosent 

Næringer 2015 2018 Endring 
1-3 Jordbruk, skogbruk, fiske 127 124 -3  
5-9 Bergverk og utvinning 0 0  0  
10-33 Industri 647 759 112 
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon 33 54 21 
41-43 Bygg- og anlegg 316 358 42 
45-47 Varehandel, reparasjon  363 331 -32 
49-53 Transport og lagring 296 251 -45 
55-56 Overnatting og servering 34 32 -2 
58-63 Informasjon og kommunikasj. 11 13 2 
64-66 Finansiering og forsikring 57  48 -9 
68-75 Teknisk tjenesteryting, eiend. 80 97 3 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyt. 60 91 31 
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84 Off. adm., forsvar, sosial forsikr. 220 191 -29 
85 Undervisning 351 382 31 
86-88 Helse- og sosialtjenester 990 1 010 20 
90-99 Personlig tjenesteyting 69 78 9 
Totalt 3 654 3 819 159 

Kilde: SSB 
 
Aksjeselskap med mer enn 10 ansatte, desember 2019 
Selskapsnavn Poststed  Ansatte 
Itab Industrier As Stadsbygd 165 
Fosen Yard As Rissa 147 
Ifjobb As Leksvik 90 
Petter Bakøy As Rissa 78 
Ctm Lyng As Vanvikan 75 
Hysnes Helsefort Hasselvika 70 
Cnc Produkter As Leksvik 52 
Leira Bil As Rissa 46 
Scanmarinegroup Of Norway As Rissa 38 
Lerstadgrind Transport As Leksvik 36 
Lyng Drilling As Vanvikan 35 
Pallin As Rissa 33 
Iv Moulding Leksvik As Leksvik 33 
Ragnar Skånøy As Rissa 31 
Ptm Industrier As Leksvik 28 
Bilhjelp 1 As Rissa 26 
Robertsen & Co As Leksvik 26 
Entreprenør Eivind Øvergård As Fevåg 25 
Snadder Og Snaskum As Rissa 25 
Msp As Leksvik 24 
C-Feed As Vanvikan 24 
Tung Rør As Rissa 21 
Steinvegen Barnehage As Leksvik 21 
Lycro As Leksvik 20 
Fosen Design & Solutions As Rissa 20 
Fiskå Mølle Trøndelag As Rissa 19 
Aune Byggvare As Husbysjøen 19 
Norsk Coating As Rissa 19 
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Geir Dahle As Rissa 17 
Industriverktøy As Leksvik 17 
Borgly Barnehage As Vanvikan 17 
Holtan Handel As Stadsbygd 15 
Leksvik Handel As Leksvik 15 
Tungtrø Barnehage As Stadsbygd 15 
Inrigo As Vanvikan 15 
Moholt Transport & Maskin As Husbysjøen 14 
Leksvik Industrimekanikk As Leksvik 14 
Tryllefløyten Musikkbarnehage As Rissa 14 
Dahle Transport Og Logistikk As Stadsbygd 14 
Kraftmontasjen As Rissa 13 
Fosen Innovasjon As Vanvikan 13 
Systemrevisjon Fosen As Rissa 13 
Lc Produktion As Rissa 13 
Leksvik Transport As Leksvik 13 
Trøndelag Bud Og Transport As Leksvik 13 
Akvafresh As Vanvikan 12 
Sand Bygg As Rissa 12 
Lyng Triangel As Leksvik 12 
Hubakk Transport As Husbysjøen 12 
Vamec As Vanvikan 12 
Dyrendahl Bygg As Rissa 12 
Harrys Spiseri As Leksvik 12 
Vs Bygg As Stadsbygd 11 
Rissa Frisørteam As Rissa 11 
Belling Maskin As Stadsbygd 10 
Jensen Blikk As Stadsbygd 10 
Marthabrygga As Råkvåg 10 
Rissa Restaurant As Rissa 10 
Shakeo As Rissa 10 
Ab Vask Leksvik As Leksvik 10 

Kilde: Proff, næringsrådgiver 
 
Kommentarer: 

o Over 100 ansatte - Stadsbygd og Rissa har 1 stor bedrift hver. 
o 50-90 ansatte - Leksvik har 2 mellomstore bedrifter, Rissa 1, Vanvikan 1 og Hasselvika 1. 
o 10-49 ansatte – Rissa har 20 noe mindre bedrifter, Leksvik 16, Vanvikan 7, Stadsbygd og Råkvåg 6. 
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Produksjonssøknader i landbruket 2019 
Plansoner Antall Produksjon Sum 
Stadsbygd   40 Husdyr 70 
    30 planteproduksjon  

Rissa 
  30                          Husdyr                                  
  29                          Planter 59 

Skaugdalen   41 Husdyr 46 
     5 Planteproduksjon  
Hasselvika/Fevåg   12 Husdyr 18 
     6 Planteproduksjon  
Stjørna/Råkvåg   19 Husdyr 20 
     1 Planteproduksjon  
Leksvik   49 Husdyr 62 
    13 Planteproduksjon  
Hindrum    6 Husdyr 9 
     3 planteproduksjon  
Vanvikan/Storvatnet   12 Husdyr 17 
     5 Planteproduksjon  

Totalt 
209                          Husdyr 
  92                          Planter 

 
301 

Kilde: Landbruksrådgiver 
 
Kommentar: 

o Ca. 70 % av gårdbrukere med produksjonstilskudd driver med husdyr og 30 % med planter. 
 
 
Private og offentlige virksomheter 

Næring/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råk Sum tettsteder 
Jordbruk Gårdbrukere 
med 
produksjonstilskudd 
 
 

Ca. 59  
(30 hu. + 29 pl.) 
 

Ca. 62 
(49 hu. + 13 pl.) 

Ca.70 
(40 hu. + 30 pl.) 

Ca. 17  
(12 hu. + 5 pl.) 
 

Ca. 20 
(19 hu. + 1 pl.) 

Ca. 217 
(139 hu. + 78 pl.) 
Ca. 64 % husdyr-produksjon og 36 % 
planteproduksjon 
Andre bygder har også landbruksproduksjon. 

Industri 
 

261 206 167 189 0 823 

Bygg og anlegg 
 

264 31 33 6 18 352 

Fisk  
(fiskeri og havbruk) 

25 0 0 0 9 34 
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Næring/tettsteder Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råk Sum tettsteder 
Varehandel, service og 
verksted 

279 93 80 52 57 561 

Transport 
 

20 107 14 0 29 170 

Reiseliv og lokalmat 
 

4 2 0 2 15 21 

Offentlige tjenester  Mer enn 40 
 

Om lag 30 
 

Om lag 5-10 
 

Om lag 10 
 

Om lag 5-10 
 

 

Kilde: Næringskonsulent og samfunnsplanlegger 
 
Kommentarer: 

o Rissa har et rikt nærings- og arbeidsliv, med mange offentlige tjenester, mye handel–service-verksted, industri og noe teknologi, bygg-anlegg, landbruk samt noe fisk. 
o Leksvik har et variert nærings- og arbeidsliv, med en del offentlige tjenester, mye industri og transport, landbruk og en del handel–service-verksted.  
o Stadsbygd kjennetegnes av landbruk og industri, med få offentlige tjenester og en del handel–service-verksted. 
o Vanvikan har mye industri-teknologi, noe landbruk og handel–service-verksted. 
o Stjørna-Råkvåg har noe handel-service-verksted, reiseliv og lokalmat, transport og ingen industribedrifter. 

 
 
Større arbeidsplasser 

o Teknologibedrifter har lys grønn bakgrunn 
Rissa sentrum Ansatte 
Indre Fosen kommune - skole, barnehage, sykehjem, lege, adm. mm 383 Rissa 
Utheve AS 4 
Fosen Yard AS 133 
Fosen Design & Solutions AS 20 
PMC Servi Group AS 72 
Bakøy Petter AS 78 
Servi AS avd Rissa (mekanisk produksjon og produktutvikling) 85 
Leira Bil AS 46 
Ragnar Skånøy AS 31 
Pallin AS 33 
Rissa Kraftlag SA 40 
Rissa Kraftlag SA Avd. El Verk 11 
Rissa Kraftlag SA Avd. Installasjon 29 
Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa 47 
IF Jobb AS, vekstbedrift 11 
Norsk Coating AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 19 
Tung Rør AS 21 
Bilhjelp1 Rissa AS 26 
LC Production AS 13 
Rissa Byggvare 10 
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Brovold Interiør AS 7 
Snadder & Snaskum AS 25 
Sand Bygg AS 12 
Dyrendahl Bygg AS 12 
Lyshaug Einar Tømrermester 8 
Dyrendahl Transport AS 5 
ABD Rørservice AS 9 
Fosen Folkehøgskole  17 
Tryllefløyten Musikkbarnehage - privat 14 
Fosen Utvikling AS (IKT) 3 
NUAS (marin) 1 
Felleskjøpet AGRI SA 5 
Museet Kystens Arv 11 
Fallmyr Gartneri AS 9 
Økopro AS 5 
Din Frisør G.I.L 4 
Rissa Frisørteam AS 11 
Submerged AS 2 
Fosnafolket AS 16 
Leksvik Ansatte 2019 
Indre Fosen kommune - skoler, barnehager, sykehjem, med mer 383 i Leksvik 
Steinveien barnehage – privat 21 
NTE Leksvik 5 
Johan Bojer videregående skole, skolested Leksvik 36 
Lycro AS (mek. prod. og prod.utvikling) 20 
Industriverktøy AS/Microplast 17 
CNC Produkter AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 52 
Schlumberger AS 30 
PTM Industrier AS (energi- og miljøteknologi) 25 
MSP AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 11 
Lyng Triangel AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 13 
IV Moulding AS 33 
Hjellup Fjordbo AS 2 
Leksvik Industrimekanikk AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 7 
Handfast AS 1 
Hjellup AS 3 
Robertsen butikk og AS 4 
Robertsen og Co AS 26 
Byggmester Stig Lysvand AS 3 
Tømrer Olsen og Sæther AS 5 
TS Bygg  3 
Salong Hårmagi AS 3 
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Stadsbygd Ansatte 
Itab Industrier AS 106 
Stadsbygd skole 40 
Sverre Schei Entreprenør AS 7 
Dahle Transport og Logistikk AS 15 
Belling Maskin 10 
Sprinklerkontroll AS 3 
Stadsbygd Båtenter 9 
VS Bygg 11 
Jensen Blikk AS 10 
Abelsen Tømrersrvice AS 4 
Bunnpris Stadsbygd 15 
Tungtrø barnehage - privat 15 
Akrobaten barnehage - privat 7 
Vanvikan Ansatte 
CTM Lyng AS + Lyng Elektronikk AS (mek.produksjon og prod.utvikling) 76 Leksvik 
Eltorque AS (maritim) 6 
Lyng Drilling AS (olje og gass) 35 
Indre Fosen kommune - skole, barnehage, lege  
Lyng gruppen AS 8 
Inrigo AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 16 
Konveks AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 2 
Fosen Innovasjon AS 13 
Cfeed AS 24 
Dynavec AS (energi- og miljøteknologi) 4 
Termosveis AS (mekanisk produksjon og produktutvikling) 4 
Aqvafresh AS (marin) 12 
Hjellup Entreprenør AS 6 
Fosen trapp og interiør AS 7 
Husbysjøen-Råkvåg Ansatte 
Mælan skole - kommunal  
Aune Byggvare AS 19 
Fosen Brønnboring AS 7 
Lantmannen Maskin Midt-Norge avd. Fosen 11 
Hasselvika - Fevåg Ansatte 
Hysnes helsefort AS 70 
Hasselvika skole - kommunal  
Solbakken Gård DA 2 
Øvergård Eivind  11 
Frengen Per Einar 1 
Skaugdalen Ansatte 
Skaugdalen skole – privat - Montessori  8 
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Skaugdalen barnehage - privat 12 
Rathe John Transport 4 
Proaqcon AS (marin) 1 
Seter-Hindrem Ansatte 
Vamec AS (mek. prod. og prod.utvikling) 12 
Borgly barnehage - privat 17 

Kilde: Omstillingsprogrammet 
 
Merknader fra Impello-analysen 2016: 
o Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold) og at en vesentlig del av selskapets 

omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap 
o Teknologiselskaper plasseres i ni bransjekategorier. Det er (1) Olje og gass, (2) Maritim(skipsfart), (3) Marin (hav), (4) Helse, (5) IKT, (6) Energi- og miljøteknologi, (7) 

Mekanisk produksjon og produktutvikling, (8) Teknisk konsulentvirksomhet og (9) Annen industri 
o Selskapene jobber ofte med innovasjonssystemer som i hovedsak dreier seg om (a) Marked og nettverk, (b) Menneskelig kapital, (c) Finansiering, (d) Støttesystemer, (e) 

Rammebetingelser, (f) Utdannelse, (g) Universitet som katalysator og (h) Støttende kultur 
 
Nøkkeltall 2018 for teknologiselskapene i Indre Fosen 

 
 
Merknader fra Impello-analysene 2016 og 2019: 

o Indre Fosen hadde 36 teknologirelaterte selskaper i 2016 og 30 i 2018 og trolig 20 i 2019. Av disse har Inrigo AS, med mekanisk produksjon og produktutvikling, 
størst omsetning. Videre, så anses CTM Lyng AS som et stort selskap og Servi AS avdeling Rissa som en stor underavdeling i mekanisk produksjon. Noen selskaper 
defineres som scale-ups eller suksess historier med vekstutfordringer. Det gjelder Inrigo, Idletechs og C-feed. Disse har team med riktig kompetanse, beslutninger, 
kapital og markedsforståelse 

Kilde: Impello-analysen 2019 
 
Lokale næringsaktører 

o Sparebank Midt-Norge – avd. Rissa og Leksvik 
o Stadsbygd Sparebank – avd. Rissa og Leksvik 
o FI (WWW.fi-nor.no) (tidligere Fosen Innovasjon) 
o Omstillingsprogrammet 
o Trondheimregionen næringsforening – avdeling Rissa 
o Areal og næring, landbrukskontoret 
o Arealutvalget, politisk organ 
o Næringsrådet 

Det er dokumentert at næringsvennlighet har betydning for næringsutvikling, helt fra ide til etablert virksomhet. Følgelig har alle de nevnte næringsaktørene betydning for 
feltet. Det er ikke kjent hvilken grad av næringsvennlighet som kjennetegner den enkelte aktør. Derfor vet vi heller ikke hvilket forbedrings-potensiale som fins. 
 
Offentlige virksomheter, april 2020 

http://www.fi-nor.no/
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Hasselvika-Fe. Verrabotn 
Ca. 40-45: 
Kommunalt: 
-Ordfører/varaordfører 
-Kommunedirektør 
-Sektorledelse   
 oppvekst 
-Sektorledelse kultur 
-Sektorledelse næring 
 og areal 
-Sykehjem 
-KAD-senger (akutt) 
-Hjemmetjeneste 
-Legekontor/legevakt-d 
-Psykisk helse og rus 
-Fysio- og ergoterapi 
-Helsestasjon/jordmor 
-Bo og aktivisering 
-Omsorgsboliger 
-Barnehager (2 off+3 p) 
-Grunnskole (1-10) 
-SFO 
-PPT 
-Kultursal (i Åsly skole) 
-KulturCompagniet 
-Kulturskole 
-Bibliotek 
-Plan 
-Byggesak 
-Kart og oppmåling 
-Samfunn, miljø og  
 boligkoordinering 
-Næring / Landbruk 
-Omstillingsprogram 
-Veinett 
-Vannverk 
-Avløp 
-Bygg og eiendom 
-Vaktmestere 
-Renhold 
-Utleieboliger 
-Avfall 
-Fosen Renovasjon 
 
Interkommunalt: 
-Barnevern 
-Fosen Inkasso 
-Fosen IKT 
-Brann og redning 
Andre: 
-Folkehøyskole 
-Videregående skole 
-Lensmannskontor 

Ca. 35-40: 
Kommunalt: 
-Sektorledelse helse 
 og omsorg 
 
 
 
 
 
-Sykehjem 
-Tjenestekontor 
-Hjemmetjeneste 
-Legekontor/legevakt d 
-Psykisk helsearbeid 
-Fysio- og ergoterapi 
-Helsestasjon 
-Bo og aktivisering 
-Omsorgsboliger 
-Barnehager (1 off+1p) 
-Grunnskole (1-10) 
-SFO 
 
-Smia 
-KulturCompagniet 
-Kulturskole 
-Bibliotek 
-Kultursal 
-Basseng (kommunalt) 
-Plan 
-Byggesak 
-Kart og oppmåling 
-Landbruk 
 
-Veinett 
-Vannverk 
-Avløp 
-Bygg & eiendom 
-Vaktmestere 
-Renhold  
-Utleieboliger 
-Avfall 
 
 
Interkommunalt: 
-Kemneren 
-Brann og redning 
 
 
Andre: 
-Videregående skole 
-Trønderbilene 
-Ner-Killingberg 

Ca. 10-15: 
Kommunalt: 
 
 
 
 
 
 
 
-Eldresenter (omsorgs- senter  
 under bygging) 
-Hjemmetjeneste 
 
 
 
 
 
 
-Barnehage (1off +2p)  
-Grunnskole (1-10) 
-SFO 
 
-Bibliotek 
-Kulturskole 
 
 
 
 
-Vaktmestere 
-Renhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
Andre: 
-Museet Kystens Arv (1/3 av  
 bygningsmassen eies av     
 kommunen) 

Ca.15: 
Kommunalt: 
 
 
 
 
 
 
 
-Legevakt/legekontor 
-Hjemmetjenester 
-Beredskapsbolig 
-Omsorgsboliger 
 
 
 
 
 
-Barnehage (1 off.+ 1p) 
-Grunnskole (1-10) 
-SFO  
 
-Bibliotek 
-Kulturskole 
-Samfunnshus (kommunalt) 
 
 
 
-Vaktmester 
-Renhold 
 
 
 
 
 
 
-Utleieboliger 
 
 
 
 
 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
Andre: 
-Kirke 
 
 

Ca.10-15: 
Kommunalt: 
 
 
 
 
 
 
 
-Aldershjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Barnehage (1off.) 
-Grunnskole (1-10) 
-SFO 
 
-Bibliotek 
-Kulturskole 
 
 
 
 
-Vaktmester 
-Renhold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interkommunalt: 
-Brann og redning 
 
 
 
Andre: 
-Mattilsyn 
-Prebio 
-Kirke 

Ca. 8-10 
Kommunalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Barnehage (1 off.) 
-Grunnskole (1-7) 
-SFO 
 
-Bibliotek? 
-Kulturskole 
-Vaktmester 
-Renhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre: 
Unicare Helsefort, 
privat, bygningene 
eies av kommunen 

Ca. 2: 
Kommunalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Samfunnshus 
 (kommunalt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre: 
-Kirke 
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Kilde: Kommunedirektør og samfunnsplanlegger 
 
 
 
 

Aktivitetsmuligheter og identitet i tettstedene 
 
Kulturelle anlegg og miljø 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Ca. 7 
-Rissa kirke 
-Rein kirke 
-Krobakken med hus 
-Rissa bygdemuseum 
-Reins Kloster med ruiner  
-Bauta for Rissaraset  
-Fornminner 

Ca. 5 
-Leksvik kirke  
-Nerkillingberg gård 
-Grande landhandleri 
-Kroa-området med hus 
-Strandveien med hus 
  

Ca. 7 
-Stadsbygd kirke 
-Museet Kystens Arv 
-Prestegården med  
 lysthus og hage 
-Traktormuseet Solark. 
-Buan landbruks- 
 museum  
-Skei mølle 
-Tåkeklokka Rødberg                   

Ca. 4 
-Stranda kirke 
-Bortistu/Wanvik gård  
-Monstu/Damhaug gård 
-Blåskolen 

Ca. 5 
-Ramsvik kirke 
-Bryggerekka i Råkvåg  
-Fortidsminner Selnes 
-Serberhytta  
-Tobakksvika med  
 husmannsplass                                                                                                                 

 

Kilde: Kulturkonsulent 
 
 
Særlige attraksjoner 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre steder 
Ca. 4 
-Reins kloster/kirkested 
-Persenrommet 
-Veghistorisk kulturminne i  
 Reinsgrenda 
-Kulturmiljø Strømmen 
 

Ca. 3 
-Grandes landhandel/ 
 Kroa kulturmiljø 
-Lassøra bosetnings- 
 område og kirkegårds- 
 lokasjon 
-Ner-Killingberg 
 

Ca. 5 
-Lille-Rein bautasteiner/ 
 gravminner 
-Prestegården/ 
 Stadsbygd kirkested 
-Bygninger og miljø ved  
 Kystens arv 
-Stykket helleristninger  
 inkludert vegen – 
 Reinssjøen/Trong- 
 vegen 
-Rødberg fyrstasjon,  
 tåkeklokke 

Ca. 3 
-Stranda kirkested 
-Sagfjæra 
-Arnfjæra 
 

Ca. 2 
-Bryggerekka i Råkvåg 
-Tobakksvika 
 

Flere 
-Vegen rundt Fevåg- 
 halvøya 
-Kulturminnemiljø  
 Refsnes og Hysnes 
-Hysnes- og Brettingen  
 fort 
-Berggruva på  
 Bergmyran 
-Slagghaug  
-Teglverk 
-Kraftverk 
-Demninger 
-Mølle 

-Trønderbilene 
-Kirkekontor 
-Kirker  

-Kirkekontor 
-Kirke 
 

-Kirke  -Kirke 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre steder 
-Sagverk 

Kilde: Fagleder areal/arkeolog 
 
 
Nærturområder 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Ca. 7 
-Lysløypa i Årnseth 
-Sundsåsen 
-Høgåsen 
-Høgåsmyra gapahuk 
-Botn m/kanoutleie 
-Strømmen 
fuglefrednings- 
 område 
-Reinshaugen 
 

Ca. 7 
-Storhaugen  
-Våttahaugen 
-Kroa - Hjellup 
-Gapahuken ved  
 Storbrua (vest for  
 kirken) 
-Storlia kulturlandskap  
-Luråsen/Langås- 
 Kammen 
-Ytterbygda turområde 
 
 

Ca. 10 
-Grønningsbukta  
 naturreservat 
-Leinslia naturreservat 
 og Velta naturvern- 
 område 
-Bliksåsen-Skeislia  
-Kvernsjøen-Hermstad 
-Berga (Rein-Stykket) 
-Allskogs nøkkelbiotop  
 Skyråsen og Ramn- 
 Flauget 
-Lauga  
-Vættan 
-Valheia  
-Vålheia                                                                                                                 

Ca. 5 
-Skavelmyra 
-Hemmerdalen 
-Storhaugen 
-Grønnliklumpen 
-Munken 
 
Flere nærstier  
klargjøres 

Ca. 6 
-Pevika friluftsområde  
 med bading og fiske  
-Grythølen ved  
 Nordelva med hytte og  
 laks 
-Holvassgamma med 
 gård 
-Fosen turlags anlegg  
 ved Svanvatnet med  
 gapahuk og ildsted 
-Nordelva natur- 
 Reservat 
-Storudsheia 

 
Det er mange turområder i 
tillegg til de som er nevnt 
her, bla. annet 
Munken/Aksnes-setra, 
osv. 

Kilde: Kulturkonsulent og leder frivilligsentral 
 
 
Strender 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Ca. 2 
-Langsand 
-Strømmen 

Ca. 2 
-Grandefjæra 
-Bonesfjæra 
 

Ca. 3 
-Berga 
-Brovoldfjæra 
-Vatngårdsvatnet, østre 
 ende 

Ca. 3 
-Arnfjæra 
-Breilisand 
-Omundvågen 

Ca. 2 
-Øyksjæret 
-Pevika 

 

Kilde: Kulturkonsulent og leder frivilligsentral 
 
 
Sportslige arenaer 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Ca. 13 
-Fleridrettshall 
-Fotball grusbane 11’er 

Ca. 19 
-Alpinanlegg 
-Basseng 

Ca. 12 
-Basseng 
-Fleridrettshall 

Ca. 13  
-Fleridrettshall 
-Fotball gressbane 11’er 

Ca. 7 
-Basseng 
-Fotball gressbane11’er 

Totalt 83 anlegg når en 
også tar med det som 
er i Hasselvika-Fevåg, 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
-Fotball kunstgress11’er 
-Hestesport 
-Idrettshus og  
 servicebygg (2) 
-Kart (o-kart) 
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (3) 
-Turnanlegg  

-Fleridrettshall 
-Fotball gressbane11’er 
-Fotball kunstgress11’er 
-Gymsal 
-Hoppanlegg 
-Idrettshus og  
 servicebygg (7) 
-Kart (o-kart) 
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (2) 

-Fotball kunstgress11’er 
-Friidrettsanlegg 
-Hoppanlegg 
-Idrettshus og service- 
 bygg (5) 
-Lysløype/skianlegg 
-Skyteanlegg 

-Fotball gressbane 7’er 
-Fotballhall 
-Idrettshus og  
 Servicebygg (3) 
-Klatreanlegg  
-Lysløype/skianlegg (2) 
-Skyteanlegg (2) 

-Gymsal 
-Idrettshus og  
 servicebygg (2) 
-Lysløype/skianlegg 
-Skyteanlegg 

Skaugdalen, Seter-
Hindrem og Verrabotn 

Kilder: Kulturkonsulent 
 
 
Nærmiljøanlegg 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Ca. 6 
-Akebakke 
-Ballbinge/balløkke 
-Flerbruksområde ute/ 
 aktivitetsanlegg 
-Nærmiljøkart 
-Sandvolleyball 
-Skatepark 

Ca. 3 
-Akebakke 
-Ballbinge/balløkke 
-Flerbruksområde ute/  
 aktivitetsanlegg 

Ca. 4 
-Ballbinge (2) 
-Flerbruksområde ute /  
 aktivitetsanlegg 
-Sandvolleyball 
 

Ca. 3 
-Ballbinge/balløkke (2) 
-Flerbruksområde ute/  
 aktivitetsanlegg 

Ca.1 
-Ballbinge/balløkke 

Totalt 24 anlegg når en 
også tar med det som 
er i Hasselvika-Fevåg, 
Skaugdalen, Seter-
Hindrem og Verrabotn 

Kilder: Kulturkonsulent 
 
 
Ungdomsklubber 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
-Ungdomsklubb kommer  
  

-Ungdomsklubb Kåken 
 

 -Ungdomsklubb Bomba 
 nedlegges 

-Stjørna fritidsklubb 
 

 

Kilde: Ungdomskonsulent 
 
 
 
Fritidsaktiviteter og organisasjoner 
Politiske råd, offentlige representanter og fagforeninger er ikke med her 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre - Felles 
Ca. 30-40 aktiviteter 
Idrett 
-Rissa idrettslag; 

Ca. 30-40 aktiviteter 
Idrett 
-Leksvik idrettslag; 

Ca. 30-35 aktiviteter 
Idrett 
-Stadsbygd Idrettslag; 

Ca. 15-20 aktiviteter 
Idrett 
-Vanvikan idrettslag; 

Ca. 20-25 aktiviteter 
Idrett 
-Stjørna Idrettslag; 

Fellestilbud: 
 Huskonsertene 
 Kulturskolen; 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre - Felles 
    -allidrett 
    -fotball 
    -håndball 
-Fjellørnen idrettslag 
-Rissa badmington 
-Rissa turn 
-Rissa klatreklubb 
-Rissa seilforening 
-HOT, helse og trening 
-Rissa skytterlag 
-Rissa pistolklubb 
 
 
 
 
 
Generelle 
-Ressværingen 4H 
-Rissa seniordans 
-Indre Fosen hagelag 
-Greitrå-n strikkekafe 
-Rissa sanitetsforening 
-Rissa bygdekvinnelag 
-Rissa speidergruppe 
-Språkkafe Rissa 
-Terapibadet  
-Rissa ungdomslag 
-Fosen naturvern- 
 Forening 
-LIONS 
-Rissa pensjonistforening 
-Rissa frivilligsentral 
 
Kunst-Kultur-historie 
-KulturCompagniet 
-KORissa 
-Englegalleriet 
-Rissa kunstforening 
-Rissa bygdemuseum 
 
 
 

    -allidrett 
    -fotball 
    -friidrett 
    -håndball 
    -orientering 
    -svømming 
-Leksvik badmington 
-STA treningssenter 
-LHL treningssenter 
-Idrettslaget Hårfjellet 
-Talmoskolen grendlag 
-Berg-Ugla grendalag 
-Indre Fosen sports- 
 skyttere 
-Leksvik skytterlag 
 
Generelle 
-Leksvik vettu 
-Leksvik båtforening 
-Leksvik swing og dans 
-Leksvik jeger og fiske 
-Leksvik dykkerklubb 
-Leksvik Amcar 
-Trækk, menighets- 
 ungdomsklubb 
-Kåken fritidsklubb 
-Leksvik husflid 
-Leksvik sanitet 
-Leksvik helselag 
-Leksvik pensjonister 
-Leksvik frivilligsentral 
 
 
Kunst-Kultur-historie 
-Bygdekino 
-Corlex, kor 
-YES-koret 
-Leksvik skolekorps 
-Leksvik hist.- museum 
-Grande Landhandel 
-Ner-Killingberg 
-Leksvik teatertrupp 

    -allidrett     
    -fotball 
    -friidrett 
    -ski 
    -svømming 
-Sterk og frisk 
-Fjell-Liv miniatyrskytter 
-Stadsbygd skytterlag 
-Fosen sykleklubb 
-Fosen Taekwon Do 
-Stadsbygd sparebank- 
 Hallen 
    -tabata 
    -spinning 
-Jordnær yoga 
 
Generelle 
-Stadsbyger jeger og  
 fiske 
-Indre Fosen hagelag 
-Fruenes strikkekafe 
-Stadsbygd bygde- 
 kvinner 
-Fosen motorklubb 
-Stadsbygd pensjonister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunst-Kultur-historie 
-Bygdekino 
-Museet Kystens Arv 
-Museumslag  
 Staværingen 
-Stadsbygd manns- 
 sanger 
-Stadsbygd songlag 
-Stadr kunstlag 

    -friidrett 
    -fotball 
    -friidrett 
    -håndball 
    -klatring 
    -ski 
    -tabata 
-Vanvikanhallen 
-Vanvikan skytterlag  
 
 
 
 
 
 
 
Generelle 
-VIS/Vanvikan i sentrum 
-Vanvikan båtforening 
-Vanvikan speidere 
-Språkkafe Vanvikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunst-Kultur-historie 
-Vanvikan kino 
-Stranda mannskor 
-Vanvikan skole-  
 korps 
 

    -fotball 
    -skolebasseng 
-Råkvåg treningssenter 
-Sørfjorden skytterlag 
-Stjørna jeger og fisk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle 
-Stjørna kultur- og  
 næringsforum 
-Selnes 4H 
-Stjørna fritidsklubb 
-Stjørna pensjonist- 
 Forening 
-Gammeldansklubben  
 Svingom 
-Råkvåg båtforening 
-Stjørna fellesbingo 
 
 
 
 
 
 
Kunst-Kultur-historie 
-Stjørna heimbygdslag 
-Stjørna teaterlag 
-Råkvåg ungdomslag 
-Stjørnagruppen,  
 utstilling 
-Sørfjorden revygruppe 
-Historielag Stranda 
-Mælan skolekorps 

-ballett 
-baryton 
-dans 
-fiolin 
-foto 
-gitar 
-kornett 
-messing 
-piano 
-sang 
-slagverk 
-teater 
-trekkspill/torader 
-trombone 
-tromme 
-trompet 
-tuba 
-visuelle kunstfag 
 
Grendene: 
-Hassel..idrettslag 
-Hysnes husflid 
-Hassel. Bygdekvinner 
-Hassel. Båtforening 
 
-Hysnes mil. Museum 
-Hassel. mannskor 
-Hassel.musikklag 
-Hassel.skolekorps 
 
-Fevåg idrettslag 
-Fevåg båtforening 
 
-Hindrum skilag 
-Hindrum båtforening 
-Munkstien klatresti 
 
-Skauga idrettslag 
-Skauga elveforening 
-Skaugdalen song 
-Skaugdalen musikk- 
 korps 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Andre - Felles 
 
 
 
 
Dyr 
-Fosen hestesport 
-Vigtil islandshest 
-Vi som har hund 

-Toraderan 
 

-Rissa og Stadsbygd  
 Musikkkorps 
-Gamle Helset gård 
 
Dyr 
-Stall svadilfare 
 

 
 
 
 
Dyr 
-Solbakken gård,  
 ridning 

-Skaugdal teaterlag 
-Skaugdalen trekkspill 
 
-Indre Fosen kajakk  
-Fosen ornitologisk 
-Barnas turlag Fosen 
-Fosen turlag 
 
-Fjellhei idrettslag 
-Haugsdalen skianlegg 
 

Kilde: Kommunens hjemmeside, som trolig ikke er ajourført 
 
Kommentarer: 

o Små bygder/grender har gjerne: 
o Lite innbyggere, kollektive transporttilbud og offentlige tjenester, trafikksikkerhet samt gang- og sykkelstier 
o Noe næringsliv, organisasjoner, møteplasser, sportslige arenaer, kulturelle anlegg og særlige attraksjoner 
o Gode boområder med naturområder og strender 

o Slike bygder/grender kan selvsagt oppleves som attraktive, særlig for målgrupper som verdsetter landlige kvaliteter fremfor urbanitet 
 
 
Forsøk på beskrivelse av lokalsamfunnene 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Politiker A.K. i 2020: 
 
Rissa er et bygdesenter for 
både innfødte, innflyttere, 
sesongarbeidere, bosatte 
flyktninger og Fosen 
Folkehøgskole elever. Et 
mangfoldig sentrum som er 
godt å bo i. Alle synes på 
sin egen måte. Bygda har 
det meste av service og 
handelstilbud. Mangler bare 
kino og svømmehall. 
Nærheten til sjø, skog og 
fjell er fantastisk og fri. En 
flott ny skole med 
Bojersalen som 
kulturknutepunkt har styrket 
sentrum. Kollektiv 

Politiker B.B. i 2020: 
 
Leksvik ligger sørvendt 
og vakkert til på 
nordsiden av 
Trondheimsfjorden. 
Mellom fjord og fjell 
framstår Leksvik som 
en aldri så liten perle i 
Trøndelag. Sentrum 
preges av en vakker og 
ærverdig trehus-
bebyggelse langs 
sjøkanten, og en variert 
handelsnæring 
omkranser torget ved 
Vinnasand. Leksvik har 
et nybygd flerbrukshus 
med blant annet 

Kjentmann i 2012: 
 
Stadsbygd er åpen og 
sørvendt med ansiktet 
retta mot fjorden og 
byen. 
Her er det frodig og fint 
med et rikt natur-
mangfold og mange 
kulturminner. 
Folketallet vokser, og 
de fleste som har bodd 
her i kort eller lang tid, 
eier ei identitetsfølelse 
til bygda og inkl. 
holdninger. 
Historia forteller om en 
mulighetskultur som 
fortsatt viser seg i 

Politiker S.S. i 2020: 
 
Vanvikan ligger sørvendt 
mot Trondheim, midt 
mellom Rissa og Leksvik. 
Et trafikknutepunkt i Indre 
Fosen kommune, med 
buss og båtforbindelse 
utover Fosen og inn til 
Trondheim.  
I det nye Trøndelag, sett i 
sammenheng med behov 
for sentrumsnære 
boligområder til 
Trondheim, og med et 
stabilt og sikkert 
kollektivtilbud, vil 
Vanvikanområdet være et 
attraktivt boområde i 

Kjentmann i 2012: 
 
Området kjennetegnes 
av entusiasme, 
hjelpsomhet, 
inkludering, involvering, 
raushet og samhold. 
Her bor det aktive og 
engasjerte mennesker 
som vil det beste for 
bygda. Og ikke minst 
skape trygge og gode 
oppvekstvilkår for barn 
og unge. 
 
Politiker M. S. i 2020:  
Råkvåg er kjent for den 
flotte bryggerekka som 
huser både spisesteder, 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
transporten er bedre enn 
sitt rykte. Avslutningsvis 
burde sentrum fortettes og 
forskjønnes, for å gjøre 
kommunesentret mere 
attraktivt 

kultursal og svømme-
basseng, og med et 
aktivt idretts- og 
kulturliv er det alltid liv 
og røre i bygda. Leksvik 
har alltid hatt et sterkt 
landbruk- og setermiljø, 
men har i etterkrigs-
tiden utviklet seg til 
også å bli en 
industribygd med 
høyteknologisk 
næringsliv. Derfor 
omtales bygdas historie 
gjerne som utviklingen 
«fra geit til industri». 
Med full barnehage-
dekning og en varm 
eldreomsorg er Leksvik 
et godt sted å leve – 
gjennom hele livet. 
 

arbeidsliv, dugnads-
innsats og tro på 
framtida. 
Barn og unge har et 
godt oppvekstmiljø for 
læring av kunnskaper, 
ferdigheter og gode 
holdninger 
 
Politiker R. S. i 2020: 

framtiden med korte 
reiseavstander til resten av 
Fosen og inn til Trondheim 
(25 minutter).  
I Vanvikan er det stor 
aktivitet innenfor idrett, 
friluftsliv og frivillig arbeid. 
Vanvikanhallen er en 
møteplass på Fosen, her 
er stor aktivitet fra morgen 
til sent på kveld. Idrettslag 
fra hele Fosen og 
Trondheimsområdet 
benytter seg av hallens 
fasiliteter, og omliggende 
infrastruktur, både på 
ukedager og i helger. Alle 
idrettslag som kommer til 
Vanvikan, fra Trondheim, 
blir både overrasket og 
forundret over hvor kort og 
lett tilgang det er til 
Vanvikan og til 
Vanvikanhallen.  
Det er også mange 
industriarbeidsplasser i 
bygda. I industriklyngen i 
og rundt LIV- Bygget 
finnes et 20 talls 
virksomheter innenfor 
bredt spekter av teknologi 
og kompetanse.  
I denne klyngen av 
bedrifter finner vi FI 
(Fosen Innovasjon AS).  
FI, et av Midt- Norges 
ledende innovasjons-
selskap eid av industri og 
offentlig sektor, har som 
formål å arbeide for 
bedrifts- og 
næringsutvikling. FI jobber 

kunstutstilling og 
museum. Bryggerekka 
er den største samlinga 
av sildebrygger utenom 
byer i Norge. I tillegg 
har Råkvåg i den 
senere tiden fått ei flott 
badestrand som 
vedlikeholdes på 
dugnad. I Stjørna har vi 
et flott og rimelig 
fritidstilbud for barn 
unge, og et rikt kulturliv 
takket være den 
fantastiske 
dugnadsinnsatsen. Vi 
har en godt vedlikeholdt 
gressbane, et mye 
brukt skianlegg, en helt 
ny 1-10 skole med 
svømmebasseng, og en 
fritidsklubb. Vi har 
mange fine turstier, og 
gode muligheter for 
flotte turer på sjøen 
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Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
innen sektorene industri, 
havbruk, vann og miljø, 
energi, forsvar og 
sikkerhet samt autonomi.  
Med utbygning av 
infrastruktur slik som 
skoler og barnehager, ny 
videregående skole, 
utvikling av nye boligfelt, 
nærhet til sjø og båthavn, 
utnyttelse av Vanvikan-
hallen, og nærhet til 
kompetansearbeidsplasser 
vil Vanvikan utvikles til et 
framtidsrettet og attraktivt 
bosted 

Kilde: Politikere på oppfordring 
 
 
Innspill om tettstedenes identitet 

Rissa sentrum Leksvik Stadsbygd Vanvikan Husbysjøen-Råkvåg Sum kommunen 
Av 21 spurte innbyggere, sier 
halvparten nei til egen 
identitet i tettstedet 
 
Noen viser til forhold som de 
mener kan skape identitet, 
som kommunesenter, 
tettsted, sjø, fylkesvei og at 
alle kjenner hverandre 
 
Andre nevner alle nærings- 
og handelstilbudene  
En viser til at identiteten er 
svak og trues av lite 
gjennomtenkt sentrums-
utvikling og byggeprosjekter 

Av 22 innbyggere, sier 
nesten alle ja til egen 
identitet i tettstedet 
 
Særlig til historiske 
tilknytninger, som natur, 
landbruk, geiter og 
potet, veibygging på 
dugnad, industrieventyr, 
gammel bebyggelse, 
krig, teater og ski 
 
 

Av 14 innbyggere, sier 
flesteparten ja til egen 
identitet i tettstedet 
 
Det vises i hovedsak til 
en inkluderende og stolt 
bygd, men noen nevner 
natur og artsmangfold, 
og litt landbruk 
 

Av 13 innbyggere viser 
de fleste til identitet 
bygd omkring innflyttere 
og pendlerkultur, samt 
kommunikasjons-
knutepunkt ved sjøen, 
og noe til grunder-kultur 
og arbeidsplass-
utvikling 
 

Av 10 innbyggere 
nevner de fleste 
identitet knyttet til 
kulturhistorie, med 
bryggerekke, 
arrangement og 
samhold 
 

Mange viser til historie, 
natur, næringsliv eller 
dugnad 
 

Kilde: Innbyggere 
 
 
Fakta om Verrabotn grunnkrets (0206) – hovedsakelig fra 2015 
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Areal Ca.  
Veier FV til Rissa og Steinkjer + Vei 193/191 til Inderøy + Vei 193 til Leksvik via FV 755 + 2 km kommunal vei + ingen veilys 
Innbyggere 2019 Ca. 67 som fordeler seg slik: 0-9 år: 6, 10-19: 5, 20-29: 7, 30-39: 3, 40-49: 16, 50-59: 14, 60-69: 7, 70-79: 2, 80-89: 5, 90+: 2 
Innbyggere 2000-2015 2000: 93, 2005: 89, 2011: 69, 2015: 70 Konklusjon: Innbyggertallet reduseres 
Næringsliv Industriområde ved fjorden + Peab grus AS + grusforekomster + aktiv landbruksnæring + en privat og en kommunal kai 
Landbruk 6 jordbruksforetak med melk, sau og kjøttfe, hvorav 3 med melk. Produktiv skog 24 000 da + fulldyrket 1 690 + innmark 355 da 
Bygninger Samfunnshus, Skolen nedlagt i 2006 
Kirke Fines kirke (langkirke fra 1913) 
Bosteder  
Aktiviteter og foreninger  
Naturstier og strender  
Avstander Ca. 33 km til Skaugdalen skole (Montesorri) + 41 km til kommunesenteret Rissa 
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