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Næringskraft og bolyst 
Foreningenes handlingsplaner 
 
En bred satsing har gitt gjennomgående og stedlige tiltak som vil fremme nærings- og 
bostedsattraktivitet i Indre Fosen. 
 
Orienteringen/drøftingen tas til orientering 
Formannskapet oppfordrer foreningene til å kostnadsfeste tiltak som fremmer steders 
attraktivitet og utvikling, som nærings- og bostedskommune. Etablering av tiltak på kommunal 
eiendom/areal kan tildeles kommunale midler, så fremt kostnadsberegning er utført og 
vedlikeholdsansvar er avklart. Handlingsplanene med prioriterte tiltak kommer tilbake til 
formannskapet, for formell behandling og tildeling av midler i møte 25. november. Foreningene 
oppfordres også til å søke midler fra andre lokale, regionale og statlige kilder. Dette for å unngå 
at kommunen blir eneste finansieringskilde. 
  
 
 
Bakgrunn for orienteringen - drøftingen 
Indre Fosen har flere utfordringer som distriktskommune. Følgelig gjennomføres en særlig 
satsing på Næringskraft og bolyst. Hensikten er å snu utviklingen slik at det blir; A. Bærekraftig 
folketall, med større andel barn, unge og voksne innbyggere. B. Attraktivt næringsliv, med flere 
interessante arbeidsplasser, bredere bransjeprofil, økende lokal foredling og flere 
nyetableringer. C. Attraktive bosteder, med et levende kommunesenter og egenartede steder 
med opplevelser, som folk ønsker å flytte til og bo i. Kommunen ønsker å være tiltrekkende 
og legger forholdene til rette for dette. 
Les mer om satsingen ved å åpne denne lenken:  
Handlingsplan næringskraft og bolyst - Indre Fosen kommune 
  

Satsingen vil  pågå i perioden 2021-2023. Nå har ti foreninger laget stedlige handlingsplaner.  

Foreningslederne kommer til formannskapsmøtet for å belyse viktige tiltak ved sitt sted. Alle 

tiltakene for hvert sted står i handlingsplanene, hvor også foreningenes  prioriteringer fremgår.  

Vennligst se vedlegget. De fleste handlingsplanene er laget i samspill mellom foreninger og 

innbyggere, ved bruk av spørreundersøkelser, samt i dialog med omstillingsprogrammet og 

kommunen. Formannskapet er styringsgruppe for utviklingen, gir føringer for arbeidet og 

tildeler midler. I 2021 er det avsatt 1,5 mill. i investeringsmidler via Økonomi- og 

handlingsplanen. (Tilsvarende beløp er også avsatt for 2022 og 2023.)  

https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/naringskraft-og-bolyst/


 
 
 


