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Vedlegg til Indre Fosens planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
2022 – 2034, per 24.05.2021 og endret 20.07.2021 

Noen nasjonale, regionale og lokale dokumenter 

A - Nasjonale dokumenter 

Lov om folkehelsearbeid 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - Lovdata 

Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 
folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

Lov om klimamål 
Lov om klimamål (klimaloven) - Lovdata 

Formål 
Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i 
omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. 

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og 
framdrift i dette arbeidet. 

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold 
av denne lov kan gjennomføres felles med EU. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&#x2a; 

Kort om loven 
Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes 
og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på 
en effektiv og rasjonell måte. 

Reglene om behandling av byggesaker skal sikre en forsvarlig utførelse 
og kontroll med byggearbeider. Loven stiller enkelte materielle krav til 
byggverk og gir hjemmel til Byggteknisk forskrift som inneholder 
ytterligere krav. 

Loven gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast 
eiendom. Den gjelder for hele landet og for alle «tiltak». Med «tiltak» 
mener loven «oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 
endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og 
anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom». 
Som «tiltak» regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&
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som vil være i strid med det som er bestemt om arealformål, plan-
bestemmelser og hensynssoner. 

Forskrift om konsekvensvurderinger 

Forskriften omfatter både konsekvensutredninger for; 
- planer etter plan- og bygningsloven, der ansvarlig departement er
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og

- konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover, der Klima- og
miljødepartementet er ansvarlig.

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 
tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas 
stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. 

Veileder Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
Utkast veileder KU og planleggingen etter plan- og bygninsloven (regjeringen.no) 

Innledning 
Denne veilederen omhandler konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven (pbl.). 

Kommunen har en særlig viktig rolle som ansvarlig myndighet for planer 
etter plan- og bygningsloven som omfattes av KU-forskriften. Kommunen 
skal påse at bestemmelsene i forskriften følges. Tilsvarende er 
fylkeskommunen ansvarlig myndighet for regionale planer, og 
departementet ansvarlig myndighet for statlige arealplaner. 

Veileder Konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel 
t-1493.pdf (regjeringen.no)

Innledning 
For nærmere angitte planer kreves en utvidet vurdering og beskrivelse 
av planens virkninger for miljø og samfunn, en konsekvensutredning, 
som en del av planbeskrivelsen. Dette gjelder regionale planer med 
retningslinjer for fremtidig utbygging, kommuneplanens arealdel 
herunder kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål 
og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/contentassets/296b832d6e5643fbae3aed0650f60636/no/pdfs/07_ku-veileder-februar-2020-godkjent-av-pol.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/620abe41d28a4c3eb3b08727d67c732e/t-1493.pdf
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Veileder Areal og transportplanlegging 
5-Areal- og transportplanlegging - M 2008 2021.pdf

Innhold 
- Kommunens rolle og handlingsrom
- Fylkeskommunens rolle og handlingsrom
- Relevante verktøy

Veileder for Kommunal planstrategi 
-1494.pdf

Bedre og mer behovsstyrt planlegging 
Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være 
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Veileder Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen – handlingsdelen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf 

Hovedhensikt med samfunnsdelen  
Bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunns-
utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens 
helhetlige planlegging.  

Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: 
- Kommunesamfunnet som helhet
- Kommunen som organisasjon

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen 
vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre 
de strategiske valg kommunen tar.  
Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som folkehelse, 
barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf
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Veileder Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel (statsforvalteren.no) 

 
Innledning 
Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk 
hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og 
problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske 
problemstillinger. 

 
Medvirkning i planlegging 

 
Om veilederen 
Formålet med denne veilederen er å formidle prinsipper og gode 
eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og 
bygningsloven av 2008.  

Veilederen viser medvirkningens rolle i planprosesser med fokus på 
hvordan det kan legges til rette for privat deltakelse. Den gir en kortfattet 
omtale av bestemmelsene for medvirkning etter plan- og bygningsloven. 

 
 
 

 
Rundskriv Om barn og planlegging 

 
Forord 
Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for 
en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse.  
 
Å planlegge for et samfunn der trygge oppvekstmiljø har gode 
møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er 
noe av det viktigste vi kan gjøre.  
 
Barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk aktivitet 
gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Å skape 
omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldelse 
blir stadig viktigere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c345758ca459417da00e337f7004ffd3/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
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Veileder Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, 
natur-, frilufts- og reindriftsområder 

Formålet med veilederen  
Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller nærings-
bebyggelse og annen spredt bebyggelse innenfor områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommunale 
arealplaner.  

Veilederen har fokus på tiltak i kommuneplanens arealdel som faller inn 
under bestemmelsene i pbl § 11-7 nr. 5 bokstav b), men formålet kan 
tilsvarende brukes i reguleringsplan etter bestemmelsene i pbl § 12-5 nr. 
5. Hensikten med veilederen er å klargjøre forutsetningene for spredt
bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Utgangspunktet er at LNFR-områder ikke er byggeområder, og at det 
kun skal tillates bebyggelse direkte knyttet til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Gjennom § 11-7 nr. 
5 bokstav b) er det åpnet for å tillate spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse i LNFR-områder, 
men det er en betingelse at bebyggelsens omfang, lokalisering og formål er nærmere angitt i planen. 
Der slike bestemmelser er benyttet, kan slike tiltak enten gjennomføres på grunnlag av søknad om 
tiltak, etter § 20-1 (enkeltsaksbehandling), eller på grunnlag av reguleringsplan. 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Formål 
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal 
arealpolitikk i 100- metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne 
interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i 
100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i planog bygningsloven av 27. juni
2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven).

Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet 
gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.  

I plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 er bestemmelsen om forbud 
mot bygging og andre tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen klargjort og 
strammet inn. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100-
metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Retningslinjene utdyper loven 

og gir statlige føringer for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging. 

Distriktskommunen som næringsutvikler 

Forord 
NORCE har på oppdrag for Distriktssenteret gjennomført en kartlegging 
av den kommunale næringsutviklerrollen i distriktskommuner. 
Målgruppen for kartleggingen har vært kommuner på sentralitetsnivå 5 
og 6. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/484b338692f54efeb7db1f649baea921/no/pdfs/veilederspredtbebyggelse_for-pdf_uten-forside.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7da55ae4a10487aac61e810c5ce4e3c/statlige_planretningslinjer_for_differensiert_forvaltning_av_strandsonen_langs_sjoen_110325.pdf
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2675610/Rapport%20NORCE%20samfunn%208-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y


6 
 
NOU 2020:12 Næringslivet betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

 
Bakgrunn  
Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. 
Næringslivet i mange distriktsområder går godt, og folk bor der verdiene 
er og blir skapt. Vi har sterke næringsmiljøer, innovative bedrifter, 
arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer fordelt over hele landet. 
 
Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker 
hele samfunnet. Omstillingsdyktige lokalsamfunn og bærekraftige 
regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv. Næringslivet må 
bli grønnere, smartere og mer nyskapende.  
 
Ut over å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser kan næringslivet ha 
viktige roller i distriktene. Bedriftene er viktige for lokal samfunns-
utvikling og en del av løsningen på mange utfordringer i Distrikts-Norge. 

 
Nasjonal politikk innenfor en rekke sektorer påvirker muligheter for næringsutvikling, og 
sammenhengen mellom de ulike politikkområdene er viktig for vekst- og omstillingsevnen i norsk 
økonomi. 
 
Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige 
levekår og bærekraftige regioner i hele landet. 
 
Rundskriv – Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

 
Innledning 
Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og 
bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. Rundskrivet 
gir en overordnet oversikt på området.  
 
Det finnes i dag en rekke retningslinjer og veiledere som gir føringer 
tilknyttet ulike faretema, se vedlegg 2. Rundskrivet vil ikke erstatte disse.  
 
Rundskrivet gir en grunnleggende oversikt over juridiske og system-
messige forhold, og gir ikke en uttømmende redegjørelse for hvilke 
risiko- og sårbarhetsmomenter som har betydning etter loven. 
 
Samfunnssikkerhet er et viktig hensyn som skal ivaretas i regional og 
kommunal areal- og samfunnsplanlegging. 

 
En digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 

 
Forord 
Norge har en veldreven og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store 
utfordringer. Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, 
næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny 
teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss.  
 
Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi 
må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som 
løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten.  
 
Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdi-
skaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. 

 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e57b898abea46f1bde2108f82ce1796/no/pdfs/nou202020200012000dddpdfs.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/digitaliseringsstrategien/Digitaliseringsstrategi-juni2019.pdf
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FNs mål for bærekraftig utvikling 

FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Klimakur 2030 - tiltak og virkemidler mot 2030 

Felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med EU betyr at Norge blir en 
del av EUs klimarammeverk, som består av tre pilarer. Hver pilar har sitt 
eget regelverk og egne mål.  
Kvotesystemet EU ETS er den ene pilaren, som er regulert gjennom 
kvotedirektivet.  
Den andre pilaren er det vi kaller ikke-kvotepliktige utslipp som omfattes 
av regelverket i innsatsfordelingsforordningen. Ikke-kvotepliktige utslipp 
er utslipp fra blant annet transport, jordbruk, oppvarming, avfall, 
fluorholdige gasser og deler av utslippene fra industri og petroleum.  
Norges mål for ikke-kvotepliktige utslipp er per i dag 40 prosent 
reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005.  
Den tredje pilaren er utslipp og opptak i skog- og arealbrukssektoren, 
med eget regelverk. Alle land får mål om netto null utslipp for denne 
sektoren. 

Stortingsmelding 13 2020–20021 Klimaplan for 2021 - 2030 

Dei menneskeskapte klimaendringane vil føre til alvorlege og 
irreversible konsekvensar for dyr, natur og menneske over heile kloden. 
Endringane skjer allereie. Dei er synlege i Noreg. Vi må førebu 
samfunnet og tilpasse oss eit klima i endring. Kampen mot 
klimaendringane krev at vi saman handlar kraftfullt for å kutte utsleppa 
av klimagassar i ein global dugnad.  

Noreg tek ansvar. Vi skal gjere vår del av jobben – både nasjonalt og 
internasjonalt. Innsatsen kjem med ein pris, men kostnaden ved ikkje å 
handle er langt høgare enn kostnaden ved å ta grep no 

https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
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Intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp og 
økt karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030 

Intensjonsavtale mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag og regjeringen med mål om å redusere 
klimagassutslippene, og øke opptaket av karbon i jordbruket. 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13948298-1583147522/MMA/Bilder%20NB/Klimaavtale%20med%20regjeringen.pdf
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B - Regionale dokumenter 

Høringsutkast – Regional plan for arealbruk 2022-2030 – Trøndelag 
Høring Regional plan for arealbruk - Trøndelag fylkeskommune 

Mal for handlingsprogram 2021 – 2024, Del av regional plan for arealbruk 2021-2030 
vedlegg-til-rpa_handlingsprogram_disposisjon040521.pdf 

NIVI Rapport 2021:1 Interkommunalt samarbeid i Trøndelag 
8-Nivi-rapport-2021_1-interkommunalt-samarbeid-i-trondelag-.pdf

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/33ef08ac479b4ae1a79c28fd43ab790b/vedlegg-til-rpa_handlingsprogram_disposisjon040521.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/33ef08ac479b4ae1a79c28fd43ab790b/vedlegg-til-rpa_handlingsprogram_disposisjon040521.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/fde00aaf0a9a4878a3d58a8f105a2021/nivi-rapport-2021_1-interkommunalt-samarbeid-i-trondelag-.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/fde00aaf0a9a4878a3d58a8f105a2021/nivi-rapport-2021_1-interkommunalt-samarbeid-i-trondelag-.pdf
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Utkast til prosess - ny verdiskapingsstrategi for Trøndelag 
Ny verdiskapingsstrategi for Trøndelag (ks.no) 

SÅNN GJØR VI DET - Trøndelags strategi for klimaomstilling 
sann-gjor-vi-det-trondelags-strategi-for-klimaomstilling.pdf (trondelagfylke.no) 

HANDLINGSPLAN FOR KLIMAOMSTILLING 2021-2023 for Trøndelags strategi for 
klimaomstilling - «Sånn gjør vi det» 
handlingsplan-for-klimaomstilling-2021-2023.pdf (trondelagfylke.no) 

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid 
PowerPoint-presentasjon (trondelagfylke.no) 

https://www.ks.no/globalassets/regioner/ks-trondelag/kalenderhendelser-for-trondelag/Kirsti-Haagensli-TrFK-samling-FoUI-kontaktene-i-Trondelag-23-03-2021.pdf?_t_tags=language%3ano%2csiteid%3abfb9d852-9a87-4d2f-a25f-779a7a8be2ea&_t_hit.id=Ksno2018_Models_Media_GenericDocument/_01f8f9a5-77f6-450e-b906-50447faac691&_t_hit.pos=35
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/4ac3e1bb2dc94358b0c28b83b205770f/sann-gjor-vi-det-trondelags-strategi-for-klimaomstilling.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/4ac3e1bb2dc94358b0c28b83b205770f/handlingsplan-for-klimaomstilling-2021-2023.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse/program-for-folkehelsearbeid-i-trondelag-2017---2023/samlinger/170927-stjordal/monica-lillefjell-stjordal_27.-29.-september_2017.pdf
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Statsforvalteren i Trøndelag – Trøndelag fylkeskommune 
Dispensasjonsveileder plan- og bygningslovens kapittel 19 
3-ny-disp.veiledersffk0221.pdf
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C - Lokale plan- og strategidokumenter 

Arbeidsgiver politisk plan, 2018 
Arbeidsgiverpolitisk plan for Indre Fosen kommune (sharepoint.com) 

Mål 
Indre Fosen kommune satser på læring, fornyelse og resultater, og 
møter innbyggernes behov for tjenester og samfunnsutvikling. 

Det foreligger strategier for: 
(1) Partssamarbeid, (2) forskning – innovasjon – utvikling, (3)
kompetanse og (4) arbeidsmiljø.

Digitaliseringsstrategi for Fosen, 2020 

Visjon 
Innbyggerne skal få tilpassede tjenester gjennom alle livshendelser. 

Mål 
(1) Vi skal implementere nasjonale felleskomponenter i det tempoet de
blir tilgjengelig.
(2) Vi skal ha en-til-en relasjon med hver enkelt innbygger gjennom alle
livets faser.
(3) Tjenestene skal finne innbyggerne, ikke motsatt.
(4) Ansatte kan utføre alt administrativt arbeid digitalt uavhengig av sted.
(5) Elever kan gjennomføre all undervisning digitalt uavhengig av sted.

Eierstrategi for kommunale bygninger i Indre Fosen kommune, 2019 
Eierstrategi for kommunale bygninger - vedtak i kommunestyret 06.06.2019 

Innhold 
Dokumentet beskriver viktige utfordringer, mål og strategier for; 
(1) Stor kommunal bygningsmasse
(2) Organisering av bygg-forvaltningen
(3) Vedlikehold – bevare byggenes verdi
(4) Miljø- og klimavennlige bygg
(5) Langsiktighet og utvikling i forvaltningen

Dokumentet har også fakta om funksjonsbygg, gjennomgangsboliger, 
omsorgsboliger og kirkebygg. 

https://fosen.sharepoint.com/sites/ks/SitePages/Indre%20Fosen/ks85.aspx
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/iba6baf87-380f-428e-b03a-992f6b01b74d/eierstrategi-for-kommunale-bygninger-vedtak-i-kommunestyret-06062019docx.pdf
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Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2018 – 2022 
Eierstrategi for kommunale bygninger - vedtak i kommunestyret 06.06.2019.docx.pdf 

 
Innhold 
Dokumentet inneholder en prioritering av tiltak i områder, driftsutgifter til 
områder, samt områdebeskrivelser. Det er mye fakta her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2032 
8-Hovedplan for avløp og vannmiljø-2021-2032-Beskrivelse.pdf 

 
Målene for avløpssektoren innarbeider krav og føringer i de 
overordnede rammebetingelsene, og skal bidra til at avløpssystemet 
forvaltes og driftes på en god og bærekraftig måte med minst mulig 
påvirkning på vannmiljøet. 
 
Hovedmål 
o Godt vannmiljø 
o Robuste og kostnadseffektive avløpssystemer 
o Kunnskapsbasert forvaltning 
Det finnes konkrete delmål for hvert hovedmål. 
 
 
 
 

 
Innkjøpsstrategi, 2020 

Hovedmål: 
Indre Fosen kommunes anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av 
kommunens ressurser, et seriøst arbeidsliv og skal gjennomføres med 
vekt på kommunens samfunnsansvar, gjerne med bruk av innovative 
løsninger. 
 
Delmål: 
(1.) Effektiv organisering 
(2.) Bærekraftig anskaffelser i miljøriktig setning 
(3.) Samfunnsansvar 
(4.) Innovasjon og markedsutvikling 
(5.) Kontraktsoppfølging 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/ib5bf75d3-deac-4c26-9d96-581980c5c049/hovedplan-avlop-og-vannmiljo-vedtatt.pdf
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Innkjøpsreglement, 2020 
Innkjøpsreglement  

 
Formålet med Indre Fosen kommunes innkjøpsreglement er å sikre at 
kommunens ressurser blir effektivt utnyttet samt at anskaffelser blir 
foretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunestyret sine 
vedtak. Reglementet gjelder for rettssubjektet Indre Fosen kommune. 
 
Indre Fosen kommune skal gjennom innkjøpsprosessene og 
forretningsskikk opptre på en slik måte at allmennheten får tillit til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 
 
 
 
 
 
 

 
Kommuneplanens samfunnsdeler Rissa 2014-2026 og Leksvik 2015-2026 
0-samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf (indrefosen.kommune.no) 
4-samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf (indrefosen.kommune.no) 

 
Begge dokumentene har mest fokus på sentrale 
samfunnsområder og noe på kommunal organisasjon. Begge 
har en lang horisont og en kortere handlingsplan. 
Samfunnsdelene foreligger i to versjoner, en med faktadel og en 
uten. Den sistnevnte foreligger i digital versjon. 
 
 
 
 

 
 
Kulturplan, 2020-2032 
Temaplaner og kommunedelplaner  

 
Planen har tre områder (1) kunst og kultur, (2) idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv og (3) kulturminner. 
 
Mål 
Kulturaktivitet (inklusive idrett) skal binde befolkningen sammen på tvers 
av alder, kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å 
oppleve en grenseløs og meningsfull fritid. Kommunen vil organisere 
kultur- og fritidsfeltet på en offensiv måte, hvor både bevaring og 
utvikling blir prioritert. Innbyggere med bistandsbehov skal innlemmes i 
aktivitetene. 
 
Strategi 
Ildsjeler, organisasjoner og offentlig forvaltere inngår i et sterkt og nært 
samarbeid. 

 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i8bb9632a-e2fa-4517-a897-f92b9e37cbf3/innkj%C3%B8psreglement_95949.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/id494f4d5-cc5b-4846-9421-4260e1ecf895/0-samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i0c18181c-9992-473e-a859-c6e2204fd1f4/4-samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i261fef2d-8b00-4a22-a88e-f22f1b2e44c8/kulturplan-2020-2032.pdf
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Landbruksplan 2020-2023 
Temaplaner og kommunedelplaner 

 
 
Hovedmål 
1. Landbruket i Indre Fosen skal være en pådriver i lokal, regional og  
    norsk landbrukspolitikk og ha fokus på arealbruk. 
2. Landbruket i Indre Fosen skal ha en mangfoldig bruksstruktur og  
    produksjon med fokus på økt verdiskaping og bosetting i grendene. 
3. Bedre utnyttelse av skog og innmark i Indre Fosen kommune. 
4. Landbruket i Indre Fosen skal kjennetegnes av kompetanse og 
    lønnsomhet og ha fokus på rekruttering. 
 
Planen har også mange delmål og tiltak. 
 
 
 
 

 
Matstrategi for Indre Fosen kommune, 2018 
guide – folkehelse, miljø, estetikk i alt vi gjør (indrefosen.kommune.no) 

 
Innledning  
Dette er prosjektet RissaMat 2014 – 2018, med mål om å 
fremme bevisst bruk av råvarer og mat for å bedre helsen i 
befolkningen, som er bakgrunnen for at det er laget en 
matstrategi. 

 
Næringskraft og bolyst for 2021-2023 
1D-HANDLINGSPROGRAM-NÆRINGSKRAFT OG BOLYST-2021-2023 

Hovedmål 
Indre Fosen er et utviklingsorientert og klimarobust samfunn, med 
nærings- og bostedsattraktivitet og økt tilflytting. 
 
Delmål 
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling. Det satses på 
kompetanse, rekruttering og markedsføring. Antall sysselsatte økes fra 
ca. 4212 i 2019 til 4250 i 2023 og 4406 i 2035. 
B. Kommunesenterets utforming forbedres/forskjønnes og 
handelsvirksomheten forsterkes. 
C. Kvalitetene ved større og mindre steder utvikles med særpreg, 
attraksjoner, møtesteder og tilbud. Det er god infrastruktur med fiber, 
tomter, vei, vann og avløp i hele kommunen. 
D. Kommunen oppleves som tiltrekkende for innbyggere, besøkende og 

 innflyttere. Innbyggertallet økes fra ca. 10 084 i 2020 til 10 274 i 2023, 10 547 eller 10 802 i 
2035. 

Det foreligger hovedstrategier og delstrategier for attraktivitetsutvikling for nærings- og arbeidslivet, for 
kommunesenteret og ni steder, samt for befolkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i673f8f69-df44-403c-adbf-2830eb6fd9da/landbruksplan-2020-2023.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/om-indre-fosen/planer/fullforte-prosjekter/rissamat/matstrategi-for-indre-fosen-kommune/
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/if116b10e-cf17-4843-8af1-86c513c770bd/1-handlingsprogram-naringskraft-og-bolyst-2021-2023.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/if116b10e-cf17-4843-8af1-86c513c770bd/1-handlingsprogram-naringskraft-og-bolyst-2021-2023.pdf
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Planstrategien for 2020-2023 
000-if-planstrategi-a-2020-2023-etter-horing-november-2020.pdf (indrefosen.kommune.no) 

 
Målbildene 
o Indre Fosen bør være et utviklingsorientert samfunn, med nærings- og 
bostedsattraktivitet og økt tilflytting. 
o Tjenestene skal skje i takt med nasjonale og regionale føringer, med 
økt digitalisering. 
o Kommunen skal være inviterende overfor forskningsmiljøer, bedrifter, 
organisasjoner og innbyggere. 
o Hensynet til folkehelse, klima/miljø og estetikk bør innarbeides i 
prosesser, planer, vedtak og anskaffelser. 
 
Planperioden bør kjennetegnes av færre planer og ha fokus på flerfaglig 
samarbeid. 
 
 

 
Samfunnsutviklingen kan forsterkes med: 

o Et systematisk og langsiktig attraktivitetsarbeid - i næringslivets bransjer, kommunesenteret 
og stedene, samt i befolkningen. 

o Større infrastruktur tiltak - som for eksempel bru, vei, fiber og arealer. Det må også 
tilrettelegges for bransjer med fremtidig vekstpotensial samt sentrumsplaner med rom for 
opplevelser, parker, møteplasser, gang og sykkelstier, mm. 

o En felles dugnad hvor næringsliv, kommunen og organisasjoner er sammen om mål, 
strategier og tiltak. 

 
Det vil være nødvendig å avsette tilstrekkelig med ressurser og prioritere arbeidet. 
 
Strategi for samferdsel og infrastruktur, 2021 
Ikke tilgjengelig på hjemmesiden per 16.07.2021 – kommer! 

 
Mål 
Samferdsel og infrastruktur i Indre Fosen skal være effektiv, sikker, ha 
god standard og kvalitet, og oppleves som sømløs for innbyggere og 
brukere. 
 
Delstrategier 
(1) fylkesveier, (2) kommunale veier, (3) bru, (4) tele-kommunikasjon 
med fiber – mobildekning - DAB, (5) hurtigbåt, buss og drosje, (6) 
havner, (7) energiforsyning – elkraft, og (8) vann.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/i315cfa8d-579c-434f-990f-45aa5ce7a1aa/000-if-planstrategi-a-2020-2023-etter-horing-november-2020.pdf
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Totalplan for Indre Fosen kommune - en bærekraftig kommune, 2020 
ShowDmbHandlingDocument (fosendrift.no) (Saksfremlegg) 
Politisk Utvalg (fosendrift.no) (Protokoll fra kommunestyret 14.10.2020) 

Innhold 
Den forrige direktøren hadde et saksfremlegg med 25 anbefalte 
tiltak, som bygget på Helse- og omsorgsplanen 2020-2030 og 
Rapporten om framtidens oppveksttilbud (skoler), 2020. 
I tillegg ble flere sektorer og delområder vurdert.  
 
Direktøren anbefalte tiltak for barnehage, bygg- og 
eiendomsforvaltning, kultursektor, omstillingsprogram og 
næringsarbeid, VAR-område (vann, avløp, renovasjon) samt 
eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 
 
Når det gjelder Totalplanen med Helse – og omsorgsplanen og 
Rapporten om framtidens oppveksttilbud, så foreligger det ikke 
en sluttført oversikt over hva som er vedtatt av tiltak, hva som 
ble avslått og hva som bør gjøres videre. 
I slutten av dokumentet sto det at det vil bli laget en handlings-
plan. Det er ikke utført. 
Innen helse og omsorg foreligger det imidlertid en liste over 
områder som må utredes. 
 

 
Rapporten om framtidens oppveksttilbud, 2020 
Sluttrapport -Framtidens oppveksttilbud-KST-nov 2020.pdf 

KS-konsulentens anbefaling av modell for ny 
skolestruktur 
A. Ut fra en totalvurdering anbefales modell 5. 
Hovedargumentet er knyttet til kommunens 
behov for å redusere kostnader på grunnskole-
området, altså kriteriet økonomi. 
B. Samtidig mener vi at anbefalingen av dette 
modellalternativet understøttes av kvalitative 
forhold, og at det er en sammenheng mellom 
økonomi og kvalitet. 

Beskrivelse av modell 5: 
- Ungdomsskoleelever bør samles på to skoler, både av faglige hensyn og for å gradvis fram 

mot videregående skole bli del av større elevgrupper. 
- Med 4 skoler av en viss størrelse har kommunen mulighet til å sikre en bærekraftig økonomi 

på grunnskoleområdet, for dermed å kunne tilby elevene gode skolebygg. 
- Å slå sammen barneskolene i Vanvikan og Stadsbygd vil gi en robust skole med 

hensiktsmessig størrelse, spesielt når vi tar inn elevtallsprognosene omtalt i kap. 7. 
- For foreldre i Vanvikan som jobbpendler til Trondheim, må det være mulig for kommunen å 

etablere løsninger som gir barna et tilbud like tidlig som det de i dag får ved Vanvikan skole og 
SFO. 

- Etablering av oppvekstsenter på Mælan er tidligere utredet og er etter vår vurdering en god 
løsning både for barnehagebarn, skoleelever og SFO-barn. 

- Med 4 skoler er kommunen nede i et antall som gjør det mulig for støttetjenester som PPT og 
helsesykepleier å være tilgjengelig og bidra konkret i et tidlig innsats-perspektiv. 

- Alternativet tar høyde for at elever ved de laveste trinnene har større behov for nærhet, 
trygghet og korte reiseavstander enn hva som er tilfellet for ungdomsskole-elever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=2836&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=83656&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/DmbHandling/Details/2836?sourceDatabase=INDREFOSEN
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/ic86bbc9e-bc81-49b5-8ccd-05abe23fde76/sluttrapport-indre-fosen_ksk_200825_sendt.pdf
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Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030 
Helse- og omsorgsplan - Status, utvikling og tjenestebehov-Del 1.pdf 
Helse- og omsorgsplan- Del 2 Tiltak.pdf 

Del 1: Status, utviklingstrekk og tjenestebehov 
Helse- og omsorgsplan 2020-2030 for Indre 
Fosen kommune beskriver alle tjenesteområder 
innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er en 
helhetlig, strategisk plan som staker ut kursen for 
alle tjenestene, men planen fokuserer likevel 
mest på de demografiske utfordringene som er 
knyttet til økt andel eldre. 
Del 1 har mye fakta. 
 
 
Del2: Tiltaksplan 
Indre Fosen kommune står trolig overfor en dobling i 
antall innbyggere over 80 år frem mot 2040. Denne 
forventede demografiske utviklingen utgjør 
hovedutfordringen for kommunen i planperioden. Et 
voksende antall eldre vil føre til at presset på de 
kommunale tjenestene øker betraktelig, og det er 
derfor et omfattende behov for omlegging av Indre 
Fosen kommunes tjenesteprofil.  
 

 
Helse- og omsorgsplan indre fosen kommune, 2020 – 2030 utkast til planprogram 
Helse- og omsorgsplan-Planprogram-Vedtatt 2019.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/if7329dc4-f8bc-4e45-8aaf-7b6265df3fff/helse-og-omsorgsplanvedtatt-av-kst-14102020.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/ib3c00017-1252-46d9-8e9c-de9b254ff855/helse-og-omsorgsplan-del-2-vedtatt.pdf
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D - Lokale kunnskapsgrunnlag 
 

Fakta om samfunnet i Indre Fosen kommune, 2020 – 2021  
0000-Faktagrunnlag-versjon B-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020.pdf 

 
En administrativ oversikt som brukes som grunnlag for planer 
og prosesser, ajourført 04.05.2021. 

 

 

 

 
 
Folkehelseoversikt Indre Fosen kommune 2020-2024  
0000-Faktagrunnlag-Folkehelse-Indre Fosen kommune 2020-2024.pdf 

 
En oversikt med helsetilstander og påvirkningsfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Faktagrunnlag for klima, 2020 Indre Fosen kommune 
file:///C:/Users/2305si/OneDrive%20-%20Fosen-kommunene/Temaplaner/FAKTA/00000-
Faktagrunnlag-Klima-Indre%20Fosen-2020.pdf 

 
Dette kunnskapsgrunnlaget videreutvikles i 2021. 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/i64bcd2b9-f46c-4f8c-aba5-3aa4f814990d/0000-faktagrunnlag-folkehelse-indre-fosen-kommune-2020-2024.url
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