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Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP
Ove Vollan Ordfører RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Liv Darell Medlem RI-SP
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Torun Skjærvø Bakken Medlem RI-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP
Sigurd Saue Medlem LE-SV
Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V
Marthe Helen Småvik Medlem RI-FRP
Harald Fagervold Medlem RI-PP
Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF
Vegard Heide Medlem RI-MDG
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Per Brovold Medlem RI-SV
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Stefan Hansen Medlem RI-V

Drøftingssak:
- Mulighetskommunen Indre Fosen. Innledning v/ Sissel Blix Aaknes og Kine Larsen Kimo i 
arbeidsgruppa for omdømmeprosjektet

Orienteringssaker:
- Planstrategi v/ plansjef Siri Vannebo og arealplanlegger Antonios Bruheim Markakis.
- Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv Indre Fosen kommune v/ prosjektleder Torun 
Skjærvø Bakken
- Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås
- Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder
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Info prosjektleder
Info leder og nestleder i fellesnemnda

Steinar Saghaug Ove Vollan
Leder fellesnemnda Nestleder fellesnemnda
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Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 18/16 Kultursektoren - Sammenslåing med virkning fra 01.08.2016
PS 19/16 Høringssvar - Grensejustering i Verrabotn
PS 20/16 Omstillingsprogram Indre Fosen - prosjektplan for strategi- og 

forankringsfasen
PS 21/16 Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.05.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

18/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016

Saksbehandler: Sissel Blix Aaknes

KULTURSEKTOREN - SAMMENSLÅING MED VIRKNING FRA 01.08.2016

Sakens bakgrunn og innhold:

Arbeidsgruppa for kultur er omforent om at det i enden av denne prosessen blir én 
kultursektor i Indre Fosen kommune. Arbeidsgruppa har jobbet godt i fase 1 og kan melde 
om noen få utfordringer i forhold til ulik struktur og sektortilhørighet. Begge kommunene har 
foretatt en involveringsprosess med ansatte og tillitsvalgte. I løpet av fase 1 ble det klart at 
Rissa kommune har behov for ny kulturskolerektor da tidligere rektor har begynt i annen 
stilling. I den forbindelse er det nå behov for en avklaring i forhold til den videre prosessen. 

Frivilligsentralen og ungdomskoordinator/ungdomskonsulent er ulikt organisert i de to 
kommunene i dag, og forslag til organisering av disse vil legges fram for fellesnemnda 
senere. Kommunalsjef oppvekst og kultur i Leksvik kommune har i dag en del av sin stilling 
dedikert til oppgaver knyttet til kultur og fritid. 

I tillegg har Rissa kommune et Kommunalt Foretak (KulturCompagniet KF Rissa) som skal 
ivareta kultur- og kulturbasert næringssatsing i kommunen. Det kommunale foretaket har et 
eget styre, og er ikke en del av kultursektoren i Rissa kommune.

Det er gitt signaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at søknaden om 
sammenslåing vil behandles i Kongelig resolusjon den 17.06.16.

Vurdering:

Tre alternativer er vurdert av arbeidsgruppen for kultur, med spesielt fokus på stillingen som 
kulturskolerektor:

Med de utfordringer og muligheter som kom fram i fase 1 har arbeidsgruppa tatt 
utgangspunkt i tre alternative løsninger;

1. Leksvik kommune og Rissa kommune beholder hver sin kultursektor, som i dag, fram til 
at Indre Fosen kommune etableres. Rissa kommune lyser ut 100 % stilling som 
kulturskolerektor med ansettelse f.o.m 01.08.2016, og Leksvik kulturskole opprettholder 
sin 40 % rektorstilling, som i dag. 

 Muligheter:
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i) Rissa kommune får stabilitet i forhold til en viktig lederressurs i en 
omstillingsperiode, og den daglige driften oppnår en viss forutsigbarhet. Dette er 
et alternativ som løser lederutfordringen i Rissa kulturskole her og nå. 

 Utfordringer:

i) Dette alternativet vil ikke være det beste alternativet på sikt, da forutsigbarhet og 
langsiktighet er viktig for elevene, de ansatte og kulturskolen. Når kommunen 
Indre Fosen blir en juridisk enhet, vil kulturskolene bli slått sammen til én 
kulturskole under én ledelse, én rektor. Ved å ansette en rektor i Rissa kulturskole 
nå, vil man få behov for stillingsendring til en av rektorene når det i 2018 blir en 
kommune. Ansettelse av 100 % rektor i Rissa kulturskole i dag, vil medføre en 
usikkerhet med tanke på framtiden i kulturskolen, og utviklingsfokus og 
langsiktighet vil ikke bli optimal. En kulturskolerektor med kortsiktig 
tidsperspektiv i lederrollen, vil ikke nødvendigvis bli den tydelige og synlige 
kulturbæreren i kommunen, som kulturskolen trenger. 

ii) Dette alternativet kan vurderes som at det ikke er lojalt mot arbeidet med å utvikle 
Indre Fosen kommune. 

iii) De andre områdene i kultursektorene i Leksvik og Rissa; bibliotek, kulturminner, 
ungdomskoordinator/ungdomskonsulent, frivillige organisasjoner, idrett 
(spillemidler og idrettsanlegg), friluftsliv, Frivilligsentralen, idrettsråd, musikk-, 
dans- og teaterråd, ungdomsråd osv, vil fortsatt jobbe innenfor sin egen kommune, 
med noe samarbeid mellom de som tar initiativ til dette, uten en helhetlig og 
langsiktig planlegging for Indre Fosen kommune. 

2. Leksvik kommune og Rissa kommune beholder hver sin kultursektor, som i dag, fram til 
at Indre Fosen kommune etableres. Leksvik kommune utvider sin stilling som 
kulturskolerektor til 100 % stilling, og Rissa kommune kjøper 60 % av stillingen, som 
avtalefestes. Rissa kommune lyser ut og rekrutterer siste delen av eksisterende 
rektorressurs som en 40 % inspektørstilling i kulturskolen. 

 Muligheter:

i) Dette er en teknisk måte å løse utfordringen på med å få på plass kulturskolerektor 
også i Rissa, men dette alternativet er en lite strømlinjeformet vei midt i 
sammenslåingsprosessen som man også vil finne vanskelig å forsvare for Leksvik 
kommune. Totalt sett mener man at kulturskolen svekkes betydelig med dette 
alternativet, og det er vanskelig å finne positive argumenter for denne løsningen 
midt i sammenslåingsprosessen. 

 Utfordringer:

i) Kulturskolene svekkes betraktelig i forhold til dagens nivå fordi det blir 
utfordringer knyttet til delt fokus med to arbeidsgivere. Hvem og hva prioriteres 
når i en travel hverdag. Man mister den helhetlige, langsiktige og 
utviklingsorienterte tenkningen når man må forholde seg til to arbeidsgivere. 

ii) Kulturskolens behov oppfylles ikke fordi man i kulturskolen totalt har behov for 
en rektor med fullt fokus på den totale oppgaven og veien framover.

iii) De andre områdene i kultursektorene i Leksvik og Rissa; bibliotek, kulturminner, 
ungdomskoordinator/ungdomskonsulent, frivillige organisasjoner, idrett 
(spillemidler og idrettsanlegg), friluftsliv, Frivilligsentralen, idrettsråd, musikk-, 
dans- og teaterråd, ungdomsråd osv, vil fortsatt jobbe innenfor sin egen kommune, 
med noe samarbeid mellom de som tar initiativ til dette, uten langsiktig 
planlegging. Man mister helhetlig, langsiktig og utviklingsorientert fokus for hele 
Indre Fosen.
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iv) Dette er ikke et reelt alternativ da det vil forringe dagens organisering i 
kultursektoren; det vil svekke kulturskolen spesielt og kultursektoren generelt. 

3. Kultursektoren i Leksvik og Rissa slås sammen med virkning fra 01.08.16 enten med en 
kommune som vertskommune eller alternativt med eget budsjett for kultur Indre Fosen i 
prosjektbudsjettet til Indre Fosen, som styres av fellesnemnda. Budsjettene for kultur i 
Leksvik kommune og Rissa kommune vil da bli overført til prosjektbudsjettet. I dette 
alternativet vil de totale ressursene i begge kultursektorene bli belyst, og man vil sørge 
for at tjenester leveres til hele Indre Fosen kommune; Leksvik kommune og Rissa 
kommune. Det er sjekket ut om det allerede nå kan etableres eget organisasjonsnummer 
for Indre Fosen kommune, men departementet sitt svar er at det ikke er mulig på dette 
tidspunktet. Det aktuelle og beste alternativet er da å legge kulturbudsjettene til 
prosjektbudsjettet for Indre Fosen kommune der fellesnemnda har ansvaret. 

 Muligheter:

i) Større og tyngre ledelse inn i begge kommunenes kultursektor, med en formell 
samhandling og formelt samarbeid innenfor hele området. Det er allerede mye 
samarbeid i dag, et samarbeid som kan utvikles med felles ledelse.

ii) Denne valgmuligheten vil være den mest optimal med tanke på forutsigbarhet når 
det gjelder sektoren både for ansatte og ledelse, samtidig som vi vil oppnå 
stabilitet i forhold til driften.

iii) Kultursektoren blir samorganisert som egen sektor i dagens to kommuner. Alle 
områdene, kulturskole, bibliotek, kulturminner, 
ungdomskoordinator/ungdomskonsulent, frivillige organisasjoner, idrett 
(spillemidler og idrettsanlegg), friluftsliv, Frivilligsentralen, idrettsråd, musikk-, 
dans- og teaterråd, ungdomsråd osv, vil jobbe helhetlig, langsiktig og 
utviklingsorientert for hele Indre Fosen. 

iv) Ved å vedta dette alternativet vil man komme raskere i gang med videre 
fullstendig organisering av kultursektoren, og finne løsninger på de områdene 
hvor man i dag er organisert forskjellig. Dette gjelder spesielt Frivilligsentralen og 
ungdomskoordinator/ungdomskonsulent.

 Utfordringer:

i) Kan oppleves for enkelte (det være seg ansatte som politikere) som noe travelt og 
for tidlig i forhold til modningsprosessen (usikkerheten rundt 
organisering/arbeidssted/kjøring). 

Det første som må skje er at kultursjef rekrutteres til nye Indre Fosen kommune. Dette kan 
gjøres uavhengig av om administrativ og politisk organisering er vedtatt. Prosjektleder for 
Indre Fosen vil da få det administrative arbeidsgiveransvaret, og fellesnemnda vil få det
politiske ansvaret. Komite og hovedutvalg vil i dette alternativet bli orientert på hvert møte 
fram til 01.01.2018 om status og framdrift i henholdsvis Leksvik kommune og Rissa 
kommune samt om totalbildet for Indre Fosen. Fellesnemnda vil bli orientert om utviklingen 
av den totale kultursektoren i Indre Fosen, og fellesnemnda får lagt fram saker innenfor 
kultursektoren for politisk behandling. 

Stillingen som kultursjef vil utlyses internt i både Leksvik og Rissa kommuner. Når kultursjef 
er ansatt, kan kultursjef utlyse internt i begge organisasjoner 100 % stilling som 
kulturskolerektor i Indre Fosen kommune. Leksvik og Rissa har totalt 140 % ressurs som 
kulturskolerektor. Man ser for seg at den resterende stillingsprosenten på 40 % lyses ut 
internt som inspektør for Indre Fosen kulturskole. Indre Fosen kulturskole, med til sammen 
ca 480 elever har behov for en 40 % stilling som inspektør i tillegg til 100 % stilling som 
rektor. 
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Dersom kultursektoren slås sammen med virkning fra 01.08.16, vil sektoren bli pilot i 
sammenslåingsprosessen. Kultursektoren har ikke rukket å få på plass organisasjonskartet i 
forhold til alle direkte berørte stillinger (ledere). Det er heller ikke tatt stilling til hvordan 
kultursektoren organiseres i den totale administrative organisasjonen eller i den politiske 
organiseringen, men det er likevel viktig å prøve ut sammenslåing av en sektor nå før alle 
andre blir slått sammen. Man kan konsentrere seg om å få til sammenslåingen av den første 
sektoren på en best mulig måte, med alle hensyn som skal tas, og det blir en lærende prosess 
som blir verdifull å ta med erfaringer fra, i det videre arbeidet. Når det gjelder videre prosess 
i kultursektoren, vil den foregå i tråd med resten av organisasjonen, og vil da følge samme 
retningslinjer for ansettelser som resten av organisasjonen. Muligheter i form av nye 
stillingsbeskrivelser og omprioritering/samle arbeidsoppgaver er absolutt til stede, noe som 
ellers ikke i like stor grad ville vært mulig. Man velger å se på dette som en styrke for de
ansatte. Mye av dette vil med tiden falle naturlig på plass av seg selv.  

Oppsummering:

For å kunne imøtekomme intensjonen om å unngå oppsigelser og oppnå muligheter med 
smidige overganger til ny kommune, er en sammenslåing av kultursektoren med virkning fra 
01.08.16 det beste alternativet. For at kulturskolerektor skal slippe å forholde seg til to 
arbeidsgivere, velges det å slå sammen kultursektorene som en felles sektor fra 01.08.2016. 
Ressursen tilknyttet oppgavene som kommunalsjef oppvekst og kultur i Leksvik kommune 
har på kulturområdet, rapporteres til kultursjef i Indre Fosen kommune. Ved å se hele 
kultursektoren under ett vil man kunne jobbe helhetlig, langsiktig og utviklingsorientert for 
hele sektoren som kulturskolen er en del av. For å få til dette er det en forutsetning at 
kultursjef for Indre Fosen kommune rekrutteres så snart som råd. Det bør legges til rette for 
at ledere i kultursektoren som får ansvar for hele Indre Fosen kommune, får tilgang på kontor 
både i Leksvik og i Rissa. 

Opplegg for rekruttering av ledere i Indre Fosen kommune er et prinsippspørsmål som må 
drøftes bl.a. med tillitsvalgte. Prosjektleder Indre Fosen ser for seg at dette drøftes med 
tillitsvalgte så snart som råd, og prosjektleder har som mål å legge fram prinsipper for 
rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune for fellesnemnda i junimøtet. Når det gjelder 
rekruttering av ledere innenfor kultursektoren, så bør dette skje så snart som råd, og det bør 
legges opp til intern utlysning. Det er et prinsipp i sammenslåingsprosessen at man skal spare 
ressurser og unngå oppsigelser som følge av sammenslåingsprosessen. Et viktig prinsipp er 
også at den aller beste kvalifiserte blir rekruttert i hver enkelt lederstilling. Den beste måten å 
rekruttere kultursjef på, vil derfor være intern utlysning i hele organisasjonen i begge 
kommuner, og ikke bare i kultursektorene i begge kommunene. Det samme vil gjelde for 
utlysning av kulturskolerektor som også bør skje så snart som råd. Prosjektleder ser ingen 
grunn til at det er nødvendig med ekstern utlysning av de aktuelle lederstillingene i 
kultursektoren. Identifisering av øvrige stillinger som blir direkte berørt av sammenslåingen, 
vil følge samme prosess som øvrige sektorer. 

Når det gjelder KulturCompagniet KF Rissa, vil det være nødvendig med en utredning når 
det gjelder hvilken form og rolle KulturCompagniet KF Rissa skal ha i Indre Fosen 
kommune, og forslag til organisering av denne bør legges fram for fellesnemnda i god tid før 
01.01.18.

Et forbehold i denne saken er at søknaden fra Leksvik kommune og Rissa kommune om 
sammenslåing til Indre Fosen kommune godkjennes i Kongelig resolusjon og at Indre Fosen 
kommune kan etableres fra 01.01.2018.

Prosjektleders innstilling:
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1. Kultursektoren i Leksvik kommune og Rissa kommune, i sin helhet, slås sammen 

med virkning fra 01.08.2016. Det tas forbehold om godkjenning av søknad i Kongelig 

resolusjon. 

2. Kultursjef for Indre Fosen kommune rekrutteres så snart som råd gjennom intern 

utlysning i Leksvik kommune og Rissa kommune, og får ansvar for den videre 

prosessen. 

3. Kommunalsjef oppvekst og kultur i Leksvik bidrar med oppgaver inn under 

kultursektorens ledelse inntil at alle sektorene er klare når det gjelder organisering. 

4. Budsjett for 2016 og 2017 innenfor kultursektorene i begge kommuner, overføres til 

prosjekt «Utvikling av Indre Fosen kommune» med eget prosjektnummer og med 

tittel kultur. Budsjettet for kultursektoren legges fram for fellesnemnda i junimøtet. 

5. Fellesnemnda får det politiske ansvaret for kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 

01.08.2016.

6. Aktuell komite og hovedutvalg i henholdsvis Leksvik kommune og Rissa kommune 

får mulighet til å komme med innspill til felles kultursektor, og blir i tillegg orientert 

om status, framdrift og utvikling innen kultursektoren i henholdsvis Leksvik 

kommune og Rissa kommune fram mot 01.01.2018.  

7. Prosjektleder Indre Fosen kommune får det administrative arbeidsgiveransvaret for 

kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 01.08.2016. 

8. Tilstandsrapport for kultursektoren Indre Fosen legges fram for fellesnemnda i løpet 

av høsten 2016.  

9. Prinsipper for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune legges fram for 

fellesnemnda i junimøtet. 

10. Det må utredes hvilken form og rolle KulturCompagniet KF Rissa skal ha i Indre 

Fosen kommune i god tid før 01.01.18.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.05.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

19/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

HØRINGSSVAR - GRENSEJUSTERING I VERRABOTN

Vedlegg

1 Brev om offentlig høring om grensejustering i Verrabotn - fra Verran kommune

2 Delutredning - Grensejustering i Verrabotn

3 Innbyggerundersøkelse - Verrabotn oktober 2015

4 Vedtak i kommunestyret i Verran 28.04.2016

5 Klage på mulig grense til Verran kommune, datert 19.03.2016, fra Gunnar Tangstad, eier av bnr 60, bnr 2. 
Kopi til Rissa kommune

6 Klage, datert 25.04.2016, på vedtak i Formannskapet i Verran kommune, fra Arbeidsgruppa i Verrabotn v/ 
Morten Forsell. Kopi til Rissa kommune og til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

7 Kart som viser de to alternativene til grensejustering.

Sakens bakgrunn og innhold:

Verran kommune har lagt ut grensejustering i Verrabotn til offentlig høring med høringsfrist 
31. mai. Det er naturlig at et høringssvar behandles av fellesnemnda for Indre Fosen 
kommune da denne grensejusteringen vil få konsekvenser for Indre Fosen kommune. En evt 
grensejustering mellom Indre Fosen kommune og Verran kommune, evt nye Steinkjer 
kommune, vil ha virkning fra 01.01.2020. 

Innbyggere i Verrabotn satte ned en arbeidsgruppe i 2014 med bakgrunn i kommuneplan for 
Verran 2013 – 2019 som ble vedtatt i mars 2014, der det står:

«For Verran sin del vil trolig en eventuell kommunesammenslåing komme i retning Steinkjer 
/ Inn-Trøndelag. Samtidig vil det være naturlig å vurdere en justering av kommunegrensa der 
ytre del av kommunen (Verrabotn-området) overføres til Rissa kommune. Dette området 
tilhører på mange måter nabokommunen allerede i dag.»

Arbeidsgruppen sendte søknad, datert 28.01.2015, til Verran kommune, Rissa kommune, 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, om flytting av 
kommunegrense og fylkesgrense. Kommunestyret i Rissa kommune gjorde følgende vedtak, 
10.02.2015, i sak 4/15, Kommunereformen Fosen kommune, punkt 5: 

«Rissa kommunestyre ser positivt på innbyggerinitiativet fra Verrabotn.»

Med bakgrunn i søknaden fra innbyggerne har Verran kommune gjennomført en grundig 
utredning om grensejustering (vedlagt). Det foreligger også en innbyggerundersøkelse fra 
oktober 2015 (vedlagt). 
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Utredningen ble behandlet i kommunestyret i Verran 28.04.2016 og er nå lagt ut til høring, 
og vedtaket ble:

«Kommunestyret legger ut til rådgivende folkeavstemning den 23.mai 2016, 
administrasjonen sitt forslag
og vurdering av mulig grensejustering i Verrabotn.

Det gjennomføres en formell høring knyttet til grensejustering i Verrabotn i perioden 1. – 31. 
mai 2016.»

Det skal gjennomføres folkeavstemming i Verran kommune 23. mai med følgende to 
spørsmål:

1. Ønsker du sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner?
2. Ønsker du at Verrabotn skilles fra Verran kommune og innlemmes i den nye 

kommunen for Rissa og Leksvik?

I saksframlegget til kommunestyret i Verran står følgende: «Etter rådmannen sine 
vurderinger, er det liten tvil om at innbyggerne i Verrabotn har mye av sin tilknytning til 
Rissa kommune, spesielt gjennom at de benytter handels- og servicetilbudet i Rissa. I tillegg 
utgjør vegstandard og avstander til offentlige tjenestetilbud i Verran kommune, en vesentlig 
ulempe for innbyggerne i Verrabotn krets.»

Det står videre at Verran kommune har vurdert forslaget til ny kommunegrense jmf 
innbyggerinitiativet. Ut fra vurderingen foreslår Verran kommune en avgrensning av 
innbyggernes forslag til grense. Dette begrunnes i:

- Verdiskaping og framtidige inntekter
- Inntektsbortfall
- Foretatte investeringer (industriområdet)
- Behov for aktivitet og verdiskaping i ytre delen av Verran kommune, dersom 

kommunegrensen justeres mellom Verran og Rissa kommune 

I saksframlegget til kommunestyret står det at det foreligger relativt store økonomiske 
konsekvenser for Verran kommune som helhet i forslaget om grensejustering fra 
innbyggerne. Det pekes på nedslagsfeltet/fallrettighetene til Ormsetfoss kraftverk, 
industriområdet og «… en overføring av 70 innbyggere til Rissa kommune gir et 
inntektsbortfall for Verran kommune i størrelsesorden 3 mill kr og medfører en vesentlig 
ulempe for kommuneøkonomien.» 

Grensen som er foreslått av Verran kommune vil dele flere eiendommer. Gunnar Tangstad 
har i brev av 19.03.2016 til Verran kommune, med kopi til Rissa kommune, sendt klage på 
mulig grense ved en evt grensejustering i Verrabotn for gbnr 60/2. Han skriver at han «vil på 
det sterkeste klage på den grense som er foreslått ved en evt grensejustering gjeldende for 
min eiendom gnr 60 bnr 2 i Verrabotn». Han skriver at han ved en evt grensejustering vil at 
hele eiendommen blir i Rissa/Leksvik og at den foreslåtte grensen øst for Rautindkammen 
blir brukt. Han foreslår at Rissa/Leksvik og Verran forhandler og kommer til enighet ved at 
Rissa/Leksvik avstår rettigheter på fjellet vedrørende fall/nedslagsfelt og at Rissa/Leksvik 
kjøper industriområdet. Han ber samtidig for ettertiden om å bli kontaktet hvis han på noe vis 
blir berørt.

Vedtaket i Formannskapet i Verran kommune 19.04.2016 ble:
«Rådmannen anbefaler kommunestyret å legge ut til rådgivende folkeavstemning den 23.mai 
2016, administrasjonen sitt forslag og vurdering av mulig grensejustering i Verrabotn.»
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Arbeidsgruppen nedsatt av innbyggerne klaget på vedtaket i brev av 25.04.2016, med kopi til 
Rissa kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, der de sier at de vil opprettholde sitt 
forslag til grense øst for Rautindkammen (tegnet inn med blå grense i kartvedlegg). Videre 
ber de om at «Verran og Rissa kommuner nå må gå i forhandlinger og komme til enighet om 
fallrettigheter/nedslagsfelt og industriområdet i Verrabotn». De peker også på følgende når 
det gjelder eget forslag til grense: «Vi vil ikke at bygda splittes, grensa som er foreslått er den 
beste for bygda og ikke minst for framtida!»

28.04.16 fattet kommunestyret i Verran følgende vedtak:

«Kommunestyret legger ut til rådgivende folkeavstemning den 23.mai 2016, 
administrasjonen sitt forslag
og vurdering av mulig grensejustering i Verrabotn.

Det gjennomføres en formell høring knyttet til grensejustering i Verrabotn i perioden 1. – 31. 
mai 2016.»

Ordfører og rådmann i Verran kommune inviterte ordfører og rådmann i Rissa til møte den 
06.04. der Rissa kommune ble orientert om utredningen om grensejustering i Verrabotn og 
om forslagene til grense. Ordfører og rådmann i Rissa ble også invitert til folkemøte i 
Verrabotn den 12.04. Der ble utredningen gjennomgått, og grensen ble drøftet. Det kom 
tydelig fram at mange av innbyggerne ikke var enige i rådmannens forslag, men det var også 
enkelte innbyggere som argumenterte for rådmannens forslag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterte ordfører og rådmann, pr tlf, til møte på Steinkjer 
26.04. om grensejusteringen. Det var umulig for ledelsen i Rissa kommune å møte der da det 
samme dag var møte i formannskap og fellesnemnd. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble 
under telefonsamtalen orientert om at Rissa kommune gjerne møter Verran kommune for å 
drøfte og evt forhandle om grensejusteringen og om nedslagsfelt/fallrettigheter til Ormsetfoss 
kraftverk og om industriområdet i Verrabotn. I forkant av møtet tok rådmannen i Rissa 
telefonkontakt med rådmannen i Verran og beklaget at det var umulig å møte den 26.04. på 
Steinkjer, som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde tatt initiativ til, og rådmannen i Rissa 
orienterte samtidig om at kan være interessant for Rissa kommune, hvis det er aktuelt for 
Verran, å drøfte og evt forhandle om fallrettighetene til Ormsetfoss kraftverk og om 
industriområdet i Verrabotn. Det har ikke vært kontakt mellom ledelsen i Verran kommune 
og Rissa kommune om denne saken etter det. 

PEAB eier et havneområde med djupvasskai og anleggsområde i Verrabotn. Dette området, i 
tillegg til det kommunale industriområdet, skal i følge Verran kommune sitt forslag om 
grensejustering, fortsatt tilhøre Verran kommune evt nye Steinkjer kommune. 
Råvareforekomsten/grusforekomsten som ligger i Verrabotn, Ørsjødal og på Bergmyran 
betegnes som en av Norges største og beste grusforekomst. Dette er en viktig ressurs og 
råvare til asfaltsand og betongtilslag (beskrevet i utredningen). Rissa kommune ved ordfører, 
rådmann og daglig leder Rissa Utvikling møtte PEAB 12.05.16 på rådhuset i Rissa. PEAB 
uttalte i møtet at det er av stor betydning for dem at både råvare og produksjonsanlegg ligger 
i samme kommune for at den totale verdiskapingen for virksomheten i Verrabotn skal bli best 
mulig.   

I Inndelingslova står følgende i formålsparagrafen:

«Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å skape formålstenlege 
einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester og forvaltning. 
Verksemda etter denne lova skal byggje på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til 
grenseendringar.»

Under «Fakta om kommunereformen» på regjeringen.no står bl.a. følgende innledningsvis:
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«Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode 
og attraktive lokalsamfunn.»

I regjeringens mål for en ny kommunereform står følgende under mål 2) Helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling: 

«Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og 
arbeidsmarkedsregioner.»

Landbruks- og matdepartementet har i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 
20.04.2016 skrevet om soner for tilskuddsordninger med geografisk differensierte satser ved 
kommune- og fylkessammenslåing. Utgangspunktet for brevet var spørsmål fra 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i forbindelse med at «Rissa kommune, Verrabotn i Verran 
kommune og Leksvik kommune vurderer sammenslåing til én ny kommune ved navn Indre 
Fosen.» I brevet står det at det er fastslått at «Dersom to eller flere kommuner med ulik 
sonesetting skal slås sammen til én ny kommune, skal den soneplasseringen som gjaldt for 
hver kommune videreføres også etter sammenslåingen.» Rissa er i sone 4 for arealtilskudd 
over jordbruksavtalen, mens Leksvik og Verrabotn er i sone 5 for tilskuddet og vil ved en 
sammenslåing få videreført sin nåværende sonesetting for arealtilskudd.

Det samme gjelder for arbeidsgiveravgift, i følge Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Verran kommune ligger i sone 2 og Leksvik og Rissa i sone 
1A. Verrabotn vil beholde sone 2 etter en evt grensejustering. 

Vurdering:

Verran kommune har gjennomført en grundig utredning om grensejustering i Verrabotn med 
bakgrunn i søknaden fra innbyggernes arbeidsgruppe, kalt innbyggerinitiativet. 
Innbyggerundersøkelsen utført i oktober 2015 viser at bygdefolket har sterk tilknytning til 
Rissa, og de fleste ønsker en grensejustering. Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) har 
utført en «Utredning om kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy» (TFoU-
rapport 2015:15). Det kommer fram i denne rapporten at Verrabotn naturlig sokner til Rissa.

Kommunestyret i Rissa var positive til innbyggerinitiativet fra Verrabotn i februar 2015 
(vedtak i sak 4/15). I etterkant av vedtaket er det skaffet fram mer kunnskap om dette 
initiativet og om samfunnet i Verrabotn, bl.a. gjennom Verran kommune sin utredning. 

Verran kommune legger fram et annet forslag til grense enn det som innbyggerinitiativets 
arbeidsgruppe søkte om. Fellesnemnda bør uttale seg om hvor grensen mellom Indre Fosen 
kommune og Verran kommune evt nye Steinkjer kommune bør settes for framtida.

Innbyggerinitiativet framstår som det beste alternativet til grensejustering mot Indre Fosen 
kommune. Hovedbegrunnelsen er at en grensejustering hovedsakelig bør være til fordel for 
lokalbefolkningen, og prosjektleder for Indre Fosen kommune mener at innbyggerinitiativets 
forslag til grensejustering er til det beste for bygdefolket og dermed den beste 
grensejusteringen.

Deling av eiendom

Verran kommune sitt forslag til grense deler en landbrukseiendom i to kommuner. Dette 
betyr at denne eiendommen får to ulike gårds- og bruksnr, og eier må forholde seg til to 
kommuner ved utvikling og forvaltning av eiendommen. Dette er uheldig og kan i verste fall 
forringe eiendommen.
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Innbyggerinitiativet deler ingen eiendom. Grensen er bl.a. lagt mellom privat eiendom og 
statsallmenningen som er en statlig eiendom. 

Oppdeling av grenda/bygda:

Folket som bor i ei grend betyr mye for utviklingen av grenda. Det er folket som bidrar og 
skaper den lokale identiteten og tilhørigheten.

Grenda på Bergmyran og Ørsjødalen ble skapt av folket i sin tid. De hadde egen skole som 
alle i grenda hadde tilhørighet til. Skolen ble lagt ned i 1954, og da ble Bergmyran og 
Ørsjødalen delt i to skolekretser etter kommune- og fylkesgrensen. Folket på Bergmyran og i 
Ørsjødal har erfaring med at dette splittet tilhørigheten og samholdet i grenda. Det er uheldig 
om opplevelsen blir den samme nå.

Innbyggerne selv peker på at en naturlig grense vil være der tidligere grense mellom 
skolekretsen i Verrabotn og skolekretsen i Verrastranda gikk; øst for Raudtindkammen. 
Folket i Verrabotn blir da naturlig samla i ei grend / bygd.

Med en grensejustering nå, kan man unngå å splitte folket ved at grensa legges dit det er 
naturlig for å beholde og videreutvikle tilhørighet og lokal identitet hos folket som bor der og 
som vil etablere seg i området i framtida. Tre fritidsboliger ligger øst for Verran kommune 
sitt forslag til grense, men vest for innbyggerinitiativet sitt forslag. I følge innbyggere, har 
folket som eier fritidsboligene, vist tilhørighet til bygda gjennom å bruke kirka og 
forsamlingshuset i Verrabotn i dag. Fem av innbyggerne vest for Verran kommune sitt 
forslag til grense, eier hvert sitt naust øst for Verran kommune sitt forslag til grense, men vest 
for innbyggerinitiativets forslag til grense. 

Verdiskaping

I Verrabotn er grunnlaget for verdiskaping og aktivitet i hovedsak landbruksnæring og 
grusforekomst med produksjonsanlegg og industriområde ved fjorden. For å utvikle 
næringslivet i Verrabotn, legges det vekt på, av innbyggere og av PEAB som eier 
produksjonsanlegget og kaia, at råvare og produksjonsanlegg ligger i samme kommune. 
Landbruksnæringa legger vekt på samholdet og tilknytningen til faglag i Rissa og 
samarbeidet om forvaltning av eiendommene både når det gjelder landbruksproduksjon og 
jakt og fiske. Dette støtter opp om grenseforslaget fra innbyggerinitiativet. Grusressurs blir i 
en kommune, og produksjonsanlegg samt utskiping i en annen i Verran kommune sitt forslag, 
mens innbyggerinitiativets forslag til grense sørger for at råvare og anlegg samt utskiping blir 
i samme kommune. Verdiskaping for næringsliv er en viktig faktor som PEAB selv pekte på i 
møtet med Rissa kommune.   

Småbåthavn

Verrabotn båtforening har ei småbåthavn som vil etter Verran kommune sitt forslag til 
grensejustering, bli liggende øst for denne grensa, mens småbåthavna blir liggende vest for 
grensa og i samme kommune som eierne i innbyggerinitiativets forslag til grense. 
Bygdefolket legger vekt på at de ønsker at småbåthavna blir liggende i samme kommune som 
eierne av havna.

Kommunalt vannverk

Det ble for noen år tilbake bygd et kommunalt vannverk som forsyner industriområdet og 
som private også er koplet på. Vannverket blir liggende i en kommune og tilknytning i en 
annen kommune ved Verran kommune sitt forslag til grense. Innbyggerinitiativets forslag til 
grense deler ikke opp dette.

Ormsetfoss kraftverk, industriområdet og drifts- og vedlikeholdsutgifter

Det har ikke vært dialog med Verran kommune om Rissa kommune / Indre Fosen kommune 
sitt syn på grensejusteringen. Rissa kommune / Indre Fosen kommune bør kunne forhandle 
om nedslagsfelt / fallrettigheter til Ormsetfoss kraftverk og om industriområdet. Rissa 
kommune / Indre Fosen kommune bør kunne avstå for rettighetene til nedslagsfelt / 
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fallrettigheter til Ormsetfoss kraftverk, og det kommunale industriområdet bør være tema for 
forhandling.

Det bør være en selvfølge at Indre Fosen kommune overtar minimum de forpliktelser som 
Verran kommune har i dag når det gjelder drift og vedlikehold av forsamlingshuset/skolen, 
snøbrøyting og vannverk i Verrabotn som utredningen viser til. I tillegg tar utredningen fram 
Fines kirke som også ved en grensejustering vil få tilskudd fra Indre Fosen kommune via 
Fellesrådet i Indre Fosen. Og selvsagt vil innbyggerne få de tjenester de har krav på når det 
gjelder bl.a. barnehage, skoler, helse- og omsorgstjenester, fra Indre Fosen kommune. Når det 
gjelder overføringen av 70 innbyggere fra Verran kommune til Indre Fosen kommune som i 
følge saksframlegget til Verran kommune gir et inntektsbortfall for Verran kommune i 
størrelsesorden 3 mill kr, så er det slik at overføring av statlige midler til kommunene er 
beregnet ut fra hvilke utgifter kommunene har til tjenestene som innbyggerne har krav på. 

Søknad om grensejustering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Fylkesmann i Nord-Trøndelag og Fylkesmann i Sør-Trøndelag skal vurdere grensejusteringer 
før søknad sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2016. Indre Fosen 
kommune bør be Fylkesmann i Nord-Trøndelag og Fylkesmann i Sør-Trøndelag om å 
vurdere grensejusteringen nøye slik at bygdefolket i minst mulig grad splittes. Tilhørighet og 
lokal identitet er viktige argumenter her. Grensejusteringen bør være til fordel for folket, og 
det er nå mulig å sette grensen slik at det blir optimalt for bygdefolket for framtida. 

Prosjektleder Indre Fosen kommune vil foreslå at det tas initiativ til et forhandlingsmøte 
mellom Indre Fosen kommune og Verran kommune der også Fylkesmann i begge fylker er til 
stede. Dette bør skje før kommunestyret i Verran kommune behandler saken om 
grensejustering 30. juni.

Oppsummering:

Med bakgrunn i et innbyggerinitiativ, har Verran kommune utredet grensejustering i 
Verrabotn. Utredningen er grundig og belyser viktige faktorer. Verrabotn sokner naturlig til 
Rissa ut fra bl.a. faktorer som innbyggerne selv peker på. Prosjektleder i Indre Fosen 
kommune anbefaler at fellesnemnda ønsker innbyggerne i Verrabotn hjertelig velkommen til 
Indre Fosen kommune fra 01.01.2020. 

Ut fra en helhetlig vurdering av grensejusteringen vil prosjektleder for Indre Fosen kommune 
anbefale at fellesnemnda støtter innbyggerinitiativets forslag til grensejustering. 

Det bør tas initiativ til forhandlinger med Verran kommune om fallrettigheter til Ormsetfoss 
kraftverk og om det kommunale industriområdet. Fylkesmann i Nord-Trøndelag og 
Fylkesmann i Sør-Trøndelag bør inviteres til å delta under forhandlingene. 

Indre Fosen kommune bør overta minimum de forpliktelsene som Verran kommune har i dag 
når det gjelder drift og vedlikehold av forsamlingshuset, samt snøbrøyting og vannverk i 
Verrabotn. Fines kirke bør, på lik linje med andre kirker i Indre Fosen kommune, få tilskudd 
fra Indre Fosen kommune via Fellesrådet i Indre Fosen. Og det er en selvfølge at innbyggerne 
får de tjenester de har krav på når det gjelder bl.a. barnehage, skoler, helse- og 
omsorgstjenester.

Prosjektleders innstilling:

1. Utredningen om grensejustering som er utført av Verran kommune er grundig og 
belyser viktige faktorer.

2. Fellesnemnda mener at Verrabotn naturlig sokner til Indre Fosen kommune og mener 
at det ligger til rette for å ønske alle innbyggere i Verrabotn hjertelig velkommen til 
Indre Fosen kommune.
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3. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune støtter innbyggerinitiativets forslag til 
grensejustering ut fra argumentene som belyses. Hele saksframlegget oversendes som 
høringssvar.

4. Fellesnemnda gir fullmakt til leder, nestleder og prosjektleder til å forhandle med 
Verran kommune om nedslagsfelt / fallrettigheter til Ormsetfoss kraftverk og om 
industriområdet i Verrabotn. 

5. Indre Fosen kommune skal overta forpliktelsene som Verran kommune har i dag når 
det gjelder drift og vedlikehold av forsamlingshuset/skolen, samt snøbrøyting og 
vannverk i Verrabotn. Fines kirke vil få tilskudd fra Indre Fosen kommune, på lik 
linje med andre kirker i Indre Fosen kommune, via Fellesrådet i Indre Fosen. 
Innbyggerne vil få de tjenestene de har krav på når det gjelder bl.a. barnehage, skole, 
helse- og omsorgstjenester.

6. Fellesnemnda ber om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag anbefaler overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at ny 
grense settes der arbeidsgruppen for innbyggerinitiativet foreslår, til det beste for 
folket som har tilhørighet til, og som bor i Verrabotn. 
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Offentlig høring om gren sejustering i Verrabotn
Bakgrunnen for saken er søknad fra innby ggere i Verrabotn av 28.1.2015, med forslag om at ytre del av
kommunegrensen justeres , slik at Verrabotn grunn krets (0206) blir tilhørende dagens Rissa kommune og Sør -
Trøndelag fylke.

I forbindelse med søknaden har Verran kommune foretatt en nærmere utredning av den foreslåtte grense -
justeringen , og det er gjenno mført møter med parter som har interesser i saken. Utrednin gen gir et beslutnings -
grunnlag for å vurdere hvorvidt Verrabotn grunnkrets kan overf ø res til Rissa kommune , og mulige konsekvenser av
d ette. R å dmannen har i utredningen vist til en mulig avgrensning av for slaget til evt. ny kommunegrense fra
innbyggerne. Dette basert p å en helhetsvurdering. Kommunestyret sluttet seg til forslaget i kommunestyremøte t
den 28.april 2016.

Kommunestyret sender følgende innstilling ut på høring :

1) Delutredning vedr. grensejustering i Verrabotn
2) Kommun estyret sitt vedtak av 28.april 2016

Videre framdrift i saken

1.mai – 31. mai 2016 Høringsperiode

23.mai 2016 Folkeavstemning vedr. gren sejustering i Verrabotn

30.juni 2016 Endel ig vedtak i kommunestyret

Innsp ill sendes til Verran kommune, Liaveien 1 7790 Malm, eller til postkasse @verran.kommune.no

H øringsfrist en er 31.mai 2016

Høringsuttalelsene vil bli tatt med i den videre behandlingen av saken.
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DELUTREDNING- 
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Verrabotn 

I forbindelse med søknad om 
flytting av kommune- og 
fylkesgrense – Verrabotn 
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DELUTREDNING- Grensejustering i Verrabotn 
 

1 
 

 
Utredning  

I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn av 28.1.2015, om 

grensejustering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord- Trøndelag 

startet et særskilt utredningsarbeid. Utredningen skal avdekke om det er "forhold knyttet til saken, 

der en evt. grensejustering på en bedre måte enn i dag, kan være med på sikre et funksjonsdyktig 

lokalt folkestyre og en effektiv forvaltning", jf. inndelingslova sin formålsparagraf.  Endringar i 

kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å skape formålstenlege einingar som kan gi 

innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester og forvaltning. Verksemda etter denne lova 

skal byggje på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar”. 

Utredningen er utarbeidet av Verran kommune. 

 

Forslag fra innbyggere: Ny inndeling(grensejustering) 
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DELUTREDNING- Grensejustering i Verrabotn 
 

2 
 

En søknad om grensejustering kan fremmes av en eller flere innbyggere, grunneiere og nærings-

drivende som har sin registrerte forretningsadresse i den aktuelle kommunen som søknaden gjelder 

for jf. § 8 i inndelingslova(Initiativrett). 

I retningslinjene fra Departementet heter det at "lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i 

de prosessene som har startet opp(kommunereformarbeidet)".  Tidligere har disse sakene fulgt et 

eget prosessløp.  I praksis innebærer dette at søknaden om grensejustering(Verrabotn/ Rissa), skal 

behandles av kommunestyret i Verran, innen juli 2016. 

Utredningen inneholder objektive fakta knyttet til blant annet befolknings -og næringsgrunnlag, 

konsekvenser for skatteinngang og rammetilskudd, samt andre forhold som er relevante for 

vurdering av saken. For å få belyst saken tilstrekkelig, og for å få et godt kunnskapsgrunnlag, er det 

gjennomført en innbyggerundersøkelse for innbyggerne i Verrabotn.  

Inndelingslova sier ingenting om hvor stor vekt en skal legge på de ulike momentene i en sak. 

Avgjørelsen i den enkelte sak skal tas på grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering.  

Inndelingslova sier følgende om grensejustering: "Når eit område blir flytta frå ein kommune til ein 

annan, eller frå eit fylke til eit anna. Det blir også rekna som ein grensejustering når ein heil kommune 

blir flytta over til eit anna fylke". 

I henhold til § 8 i inndelingsloven er det Departementet, som avgjør hva som er nødvendig omfang av 

den utredningen som skal gjøres.  

Prinsippet om lokal medvirkning og initiativrett til grensejusteringer, kan også ivaretas gjennom den 

begrunnelsen som initiativtakerne har gitt i tilknytning til initiativet.  

Fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser blir regulert av lov av 15. juni 2001 nr. 70. I 

arbeidet med konkrete inndelingssaker i den pågående kommunereform, har departementet blitt 

merksam på behov for oppdatere rundskrivet til inndelingslova H- 8/14, med eit nytt rundskriv H – 

10/15. Dette rundskrivet erstatter rundskriv H-01/07 og H-08/14. 

Inndelingslova i seg sjølv seier ikkje noko om når ei grense bør endrast eller kva ho skal gå ut på, men 

gjev reglar om kva som skal skje frå det er teke initiativ til ei endring og til endringa er gjennomført. 

Fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser blir regulert av lov om fastsetjing og endring av 

kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Dei seinaste endringane i inndelingslova er omtalt i 

(Prop.109 L (2012–2013), Innst.393 L (2012–2013) og Lovvedtak 109 (2012–2013). 

Saker som skal avgjerast av fylkesmannen 
 
Kommunal- og regionaldepartementet delegerer vidare til fylkesmannen mynde til å ta følgjande 
avgjerder: 
 

 Fylkesmannen treff vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser når det er semje 

om ei løysing, jf. § 6. Kva som er ei mindre sak, må vurderast i det enkelte tilfelle. Talet på 

innbyggjarar og storleiken på det området som er aktuelt å regulere, vil vere viktige 

vurderingskriterium. Dersom kommunegrensa som saka gjeld er del av ei fylkesgrense, skal 
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saka likevel avgjerast av departementet(Sannsynligvis vil Nord- og Sør- Trøndelag fylker slår 

seg sammen til ett fylke, med virkning fra 1.1.18). 

 Fylkesmannen fastset kommunegrenser (på land og i sjø), jf. § 7. Dersom kommunegrensa 

som saka gjeld er del av ei fylkesgrense, skal saka likevel avgjerast av departementet. 

Kven som har initiativrett 

Kven som helst kan kome med framlegg om at ei kommune- eller fylkesgrense skal fastsetjast eller 

endrast. Det at lova likevel gjev visse personar og organ initiativrett i slike saker, inneber at desse har 

eit krav på at det blir teke stilling til om saka skal greiast ut eller ikkje. 

Stortinget og departementet kan også ta initiativ til alle typar inndelingssaker. Kommunestyret og 

fylkestinget har initiativrett i alle typar inndelingssaker som omfattar eigen kommune eller 

fylkeskommune. 

Innbyggjarar eller næringsdrivande kan søkje om at ei grensejustering eller grensefastsetjing som 

gjeld eigen kommune blir greidd ut. Kor vidt vedkomande er å rekne som innbyggjar i den aktuelle 

kommunen, må avklarast med folkeregisteret så snart søknaden er motteken. Tilsvarande må det 

undersøkjast med Brønnøysund-registeret om ei næringsverksemd er registrert i den aktuelle 

kommunen. 

Saker som omfattar fleire fylke 

Dersom ei sak omfattar fleire fylke, må fylkesmennene i dei aktuelle fylka kome fram til ei 

føremålstenleg ordning for korleis saka skal førebuast. Ei løysing kan vere at det er fylkesmannen i 

det fylket der søkjaren bur som handsamar søknaden, eventuelt fylkesmannen i det fylket som 

størstedelen av det aktuelle område høyrer til. Slike spørsmål må fylkesmennene avklare seg imellom 

så snart som råd etter at ein søknad er motteken. Tvistetilfelle kan takast opp med departementet, 

som også tek avgjerd i saker om endring av fylkesgrenser. 

 
Inndelingslova § 6 -Økonomisk oppgjør etter grensejustering og deling  

 
6.1 Innleiing  
Inndelingslova har reglar i kapittel V for økonomisk oppgjer. Økonomisk oppgjer mellom kommunar 

og fylkeskommunar skal skje ved grensejustering og deling. Ved samanslåing trengst det ikkje reglar 

om økonomisk oppgjer.  

Utgangspunktet er at kommunane på eiga hand skal prøve å kome fram til ein avtale om det 

økonomiske oppgjeret. Dersom dei er usamde, kan dei be fylkesmannen om rettleiing, jf. § 18 første 

ledd. Dersom kommunane ikkje blir samde, blir det økonomiske oppgjeret fastsett av ei fast 

skjønnsnemnd oppretta av departementet, jf. § 18 andre ledd. 

6.2 Avtale om det økonomiske oppgjeret. Inndelingslova § 18  
"Ved grensejustering og deling av kommunar og fylke skal det gjennomførast økonomisk oppgjer 

mellom kommunane og fylkeskommunane, dersom dei ikkje finn det unødvendig. Kommunane kan 

be Fylkesmannen om hjelp til å forhandle fram ein avtale om det økonomiske oppgjeret.  
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Dersom partane ikkje blir samde om det økonomiske oppgjeret, skal det gjennomførast ved skjønn. 

Ved skjønnet skal reglane i §§ 19-22 leggjast til grunn".  

Kommunane eller fylkeskommunane avgjer sjølve om det er behov for eit økonomisk oppgjer. 

Fylkesmannen skal hjelpe til å få i stand ei avtale om det økonomiske oppgjeret, dersom kommunane 

er samde i å be om hjelp til det. Fylkesmannen si oppgåve vil då vere å rettleie kommunane i 

prosessen. Fylkesmannen har derimot ikkje noka plikt til å fungere som meklar i denne prosessen, 

utan at både fylkesmannen og partane ønskjer det.  

Inndelingslova § 18 andre ledd slår fast at dersom ikkje partane blir samde om det økonomiske 

oppgjeret, skal det fastsetjast ved skjønn. Det følgjer av Ot.prp. nr. 41 (2000– 2001) at det er ein 

føresetnad at kommunane først gjer det dei kan for å kome til semje.  

 
Nærmare reglar om samansetjinga av skjønnsnemnda og overskjønnsnemnda er gitt i §§ 23 og 24. 

Materielle reglar og kriterium som skal leggjast til grunn ved skjønnet er gitt i §§ 19–22. Desse 

reglane er det naturleg å ta utgangspunkt i når kommunane og fylkes-kommunane og eventuelt 

fylkesmannen arbeider med å kome fram til ein avtale. Dei er likevel ikkje bundne til å leggje dei til 

grunn for ein avtale.  

Inndelingslova set ikkje rammer for spørsmåla kommunane kan velje å trekke inn i dei politiske 

drøftingane i forkant av ei samanslåing. Økonomiske sider av slike avtaler blir gjenstand for 

oppfølging som ledd i dei årlege budsjettvedtaka i den nye kommunen. Ved ein samanslåing blir flere 

kommunar til éin kommune. Inndelingslova stiller ikkje krav om avtale om økonomisk oppgjer 

mellom kommunar som blir slått saman, slik ho gjer ved deling og grensejustering. Usemje om 

økonomien i den nye kommunen vil vere eit internt spørsmål.  

Om kraftinntekter  

Økonomiske konsekvensar knytte til kraftinntekter kan gjere for grenseendringar vanske-lege. Det 

gjeld same avtalefridom der ein eller fleire av kommunane har store kraft-inntekter, sjå kapittel 3 i 

Prop. L 109 (2012–2013). 

6.3 Oppgjer etter grensejusteringar. Inndelingslova § 19  
Blir eit område skilt ut frå ein kommune eller eit fylke og lagt til ein annan kommune eller eit anna 

fylke, skal den retten som den første kommunen eller fylkeskommunen har til vegar, gater, bruer, 

offentlege plassar og annan forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor grad tener 

vedkommande område, overførast til den andre kommunen eller fylkeskommunen.  

Annan eigedom kan fordelast mellom kommunane eller fylkeskommunane, eller påbydast nytta i 

fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut frå kommunale eller fylkeskommunale 

omsyn. Skjønnsnemnda, jf. § 23, avgjer i kva forhold delinga eller sam-arbeidet skal gå føre seg, og 

kan fastsetje nærmare vilkår.  

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i samband 

med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og andre ledd, heilt eller delvis skal 

takast over av den kommunen eller fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det 

fastsetjast at vedkomande kommune eller fylkeskommune skal betale vederlag for eigedommen i 
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pengar. Dersom det ikkje blir teke særskilt avgjerd, skal rettar og plikter som ikkje er fordelte etter 

første til tredje ledd i denne paragrafen, bli att hos den opphavlege kommunen eller 

fylkeskommunen.  

Når eit område blir overført frå ein kommune til ein annan, går det fram av § 19 første ledd at den 

retten som den første kommunen har til vegar, gater, bruer, offentlege plassar og annan 

«forvaltningsmessig eigedom» som berre eller for det aller meste tener det aktuelle området, skal 

overførast til den andre kommunen. Dette kan til dømes omfatte skulebygg som tener ein einskild 

skulekrins, lokale idrettsanlegg og leikeplassar. Det følgjer av Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) at 

opprekninga av forvaltningseigedom i § 19 første ledd ikkje er uttømmande.  

Etter § 19 andre ledd kan annan eigedom fordelast mellom kommunane eller påbydast nytta i 

fellesskap, dersom dette er rimeleg og tenleg ut frå kommunale omsyn. Skjønns-nemnda avgjer 

korleis ei eventuell fordeling eller samarbeid skal skje, og kan fastsetje nærmare vilkår, jf. § 23. Kva 

form eit eventuelt samarbeid skal ha, må også skjønns-nemnda ta stilling til. Formålet med slike 

samarbeidsordningar må først og fremst vere å ordne tilhøva i ein overgangsperiode.  

Inndelingslova § 19 tredje ledd gir skjønnsnemnda høve til å fastsetje at gjeld som kommunen har 

stifta i samband med kjøp eller påkostnad på eigedom, skal takast over av den kommunen der 

eigedommen ligg etter grenseendringa. Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) seier at løysningen som § 19 

tredje legg opp til vil vere det mest naturlege i dei fleste situasjonar. Departementet skriv vidare:  

”At dette ikkje er slått fast som allmenn regel, er for å kunne gi fleksible løysingar i situasjonar der 

det til dømes er tatt opp gjeld kort tid før grenseendringa. Som eit anna alternativ kan det fastsetjast 

at det skal betalast pengevederlag for eigedommen som blir overført.”  

For å gjere det heilt klart at all eigedom og alle pliktar som det ikkje er gjort særskilt ved-tak om, blir 

att hos den opphavlege kommunen, er dette presisert i § 19 fjerde ledd. Det same prinsippet må 

gjelde når kommunane eller fylkeskommunane har kome til semje om ein avtale.  

6.4 Oppgjer etter delingar. Inndelingslova § 20  
Blir ein kommune eller eit fylke delt i to eller fleire kommunar eller fylke, eller blir ein kommune eller 

eit fylke delt og dei enkelte delane lagt til andre kommunar eller fylke, skal § 19 første ledd 

tilsvarande gjelde forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor grad tener eitt bestemt område. 

Annan eigedom og andre plikter blir å fordele mellom dei kommunar eller fylkeskommunar områda 

blir lagt til. Fordelinga blir gjort på grunnlag av eit forholdstal som blir rekna ut etter skatteinntektene 

i dei siste fem åra i kvart av områda, med mindre skjønnsnemnda av særlege grunnar fastset noko 

anna. Så framt det er mogleg, skal oppgjeret gjennomførast slik:  

1. Fast eigedom blir lagt til den kommunen eller fylkeskommunen som må reknast som mest 

rettkomen til den ut frå folketalet og innbyggjarane sine behov og plasseringa av eigedommen - også 

i høve til andre anlegg.  

2. Gjeld blir fordelt i forhold til dei omsetjelege verdiane som blir overtekne.  

3. Andre tilgodehavande og plikter blir overtekne av den kommunen eller fylkeskommunen som etter 

forholda blir rekna som nærmast til å overta dei.  
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4. Anlegg med rettar og plikter som det etter delinga ikkje er rimeleg at nokon enkelt kommune eller 

fylkeskommune tek over, kan påbydast nytta i fellesskap av to eller fleire av kommunane eller 

fylkeskommunane.  

Har nokon kommune eller fylkeskommune ved fordelinga av rettar og plikter teke over meir eller 

mindre enn det som følgjer av forholdstalet, skal det jamnast ut i pengar.  

Ved deling held ei eining opp med å eksistere. Dette gjer det nødvendig med eit fullstendig oppgjer, 

med fordeling av alle typar eigedom, rettar og plikter.  

Etter § 20 første ledd skal forvaltningseigedom fordelast på same måte som ved grensejustering, sjå 

omtalen til § 19.  

§ 20 andre ledd slår fast at annan eigedom og andre plikter skal fordelast mellom dei aktuelle 

kommunane eller fylkeskommunane på grunnlag av eit forholdstal, som reknast ut på grunnlag av 

skatteinntektene i dei siste fem åra i kvart av områda. Skatteinntekter omfattar inntektsskatt (frå 

privatpersonar og næringsdrivande), formuesskatt, naturressurs-skatt og eigedomsskatt. Om det 

kjem nye skatteformer, er det rimeleg å ta dei med i utrekninga dersom det er direkte skatt for 

kommunane eller fylkeskommunane. Skjønnsnemnda kan likevel fråvike denne regelen dersom det 

ligg føre særlege grunnar til å fastsette noko anna, jf. inndelingslova § 20 andre ledd andre punktum. 

Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) nemner at det kan vere at skatteinntektene ikkje alltid gir det beste og 

mest rett-ferdige utgangspunktet for utrekninga. 

Beskrivelse av Verrabotn  

Verrabotn ligger ytterst i Verran kommune og for innbyggerne der er det kortere vei til Rissa 

sentrum, enn til kommunesenteret Malm i Verran.  

Veger: FV 720 til Rissa og Steinkjer. Vei 193/191 til Inderøy og 193 til Leksvik via FV 755. 

Skolen ble nedlagt i 2006.  

Utredningen og søknaden fra initiativtakerne tar utgangspunkt i Verrabotn grunnkrets(0206).I tillegg 

er det skolekrets 3 Verrastranda, valgkrets 5 Verrabotn, og kirkesogn. 

 

Oversikt innbyggertall og alder per oktober 2015 

Aldersgruppe Antall personer i gruppe 

0-5 år 2 

6-19 år 8 

20-66 år 44 

67-79 år 9 

80 år og eldre 7 

Til sammen  70  

Kvinner  Menn 

27 43 
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Flytteaktivitet:  

Antall personer på grunnkretsnivå  2000 2005 2011 2015 Endring 2000-2015 

Verrabotn  93 89 69 70 -23 

 

Helse- og sosialtjenester 

Tjenestetype Antall 

Hjemmesykepleie 0 

Hjemmehjelp 0 

Trygghetsalarm 0 

Individuell plan  0 

BPA 1 

Omsorgslønn 0 

Avlastning 0 

Støttekontakt 0 

Beboere på institusjon 1 

 

Oppvekst 

Antall barn med skoletilbud i Folla  Antall barn med barnehagetilbud i Folla og 
kommunen for øvrig  

5 1 

 
Verrabotn – Landbruk 

Verrabotn er et viktig landbruksområde i Verran kommune. Jordbruket består av grovfôrbaserte 

produksjoner med hovedvekt på melk, samt noe sau og kjøttfe. Det er per i dag 6 aktive 

jordbruksforetak i denne delen av kommunen. I likhet med utviklingen i resten av landet har mange 

mindre bruk også her avviklet drifta, men tre-fire gårder har investert tungt de siste årene og satset 

for framtida. Dette gjelder spesielt innen melkeproduksjon. Av 18 foretak med melkeproduksjon i 

Verran ligger 3 i Verrabotn. Disse produserer til gjengjeld ca. 26 % av volumet i kommunen.  

Verrabotn har ca. 1 690 daa fulldyrket og overflatedyrket jord og ca. 335 daa innmarksbeiter. 

Av produktivt skogareal er det ca. 24 800 daa som ligger i denne delen av kommunen. Totalt i 

kommunen er det 190 679 daa areal som klassifiseres som skog.   

Produksjon av melk og kjøtt: 
Det er 3 melkeprodusenter i Verrabotn av totalt 18 foretak i Verran kommune.  

Disse 3 har melkekvoter på til sammen 740 664 liter i 2015. I Verran totalt på de 18 foretakene som 

har melkekvoter kan det leveres 2 775 926 liter melk. 
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Det er 5 gårder som leverer kjøtt i Verrabotn. Slik fordeler levert kg kjøtt seg i 2014: 

26 125 kg storfekjøtt  

5 981 kg saukjøtt 

Samla kjøttproduksjon i Verran lå i 2014 på 157 319 kg (Summen inneholder sau, storfe og gris). 

Tilskudd skogbruk (NMSK) 
Verran kommune har som alle andre kommuner ordninger som gjelder tilskudd til skogbruk (NMSK-

midler). Disse er beskrevet inngående i retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 

for 2015. Dette er midler som settes av for at man skal sørge for økt aktivitet og verdiskaping i 

skogbruket i fylket. Det er faglagene i samarbeid med kommunal landbruksforvaltning som 

bestemmer hvordan disse midlene skal benyttes. Verran kommune ble tildelt 210 000 kr til NMSK i 

2015. Rissa kommune fikk tildelt 290 000 kr til NMSK i 2015. I Verran gis det et tilskudd på 2 kr pr 

utsatt plante, i Rissa gis det et tilskudd på 1,50 kr pr utsatt plante. I Verran gis det et tilskudd på 200 

kr/daa for ungskogpleie på bonitet 14 eller høyere. I Rissa gis det et tilskudd på 280 kr/daa i 

ungskogpleie.   

Tilhørighet faglag, kretser og rådgiving 
Når det gjelder faglag så hører Verrabotn til Verran bondelag. 

Når det gjelder produsentlag i Tine, Felleskjøpet krets og Nortura krets, så hører Verrabotn til utover 

mot Rissa. Slik har det vært i mange år. Melkeleveranser fra gårdene i Verrabotn går også på bil som 

går utover mot Rissa. Dyrlegeordningen er slik at de hører til utover mot Rissa. Gårdbrukerne i 

Verrabotn bruker Fosen Bygdetjenester i Rissa som administrerer avløsertjenestene. Gårdbrukerne i 

Verrabotn sokner inn under Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt. Det samme 

gjør også resten av Verran. Slik har det vært siden Indre Fosen Forsøksring ble startet opp. Noen av 

gårdbrukerne lengst mot grensa i nord-øst har meldt overgang til Nord-Trøndelag 

Landbruksrådgiving, men fortsatt er majoriteten av gårdbrukere i Verran hjemmehørende under 

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag sin paraply. 

Sonegrenser for distriktstilskudd på melk, kjøtt og arealtilskudd 
Når det gjelder soner for distriktstilskudd for melk og kjøtt, så er dette grenser som avtalepartene i 

jordbruket ble enige om at var endelige under jordbruksforhandlingene først på 2000-tallet. En 

eventuell justering av kommune- eller fylkesgrense, vil ikke ha noen betydning for disse 

distriktstilskuddssonene.  

Når det gjelder arealtilskudd ligger Verran i sone 5. Rissa ligger i sone 4. For grovfôrarealer ligger 

tilskuddet pr. dags dato på 110 kr. pr. daa. i sone 4 og 210 kr. pr. daa i sone 5. Dette er altså en 

differanse på 100 kr. pr. daa. Sonegrenser for arealtilskudd følger pr. i dag kommunegrensene. I 

Nord-Trøndelag har vi ett unntak der Mosvikdelen av Inderøy fortsatt ligger i sone 5, mens resten av 

Inderøy ligger i sone 4. 

I brev fra Det kongelige landbruks- og matdepartementet, av 25.3.2015, redegjøres det for prinsipp 

for fastsetting av sone for tilskuddsordninger med geografisk differensierte satser ved sammenslåing 

av kommuner med ulik sonesetting.  
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" Over jordbruksavtalen er det flere tilskuddsordninger til jordbruksforetak hvor tilskuddstildelingen er 

basert på særskilt fastsatte soneinndelinger eller soner fastsatt etter gjeldende kommunegrenser. Èn 

tilskuddssone kan gjelde hele eller deler av en kommune, og satsnivået per tilskuddsordning kan 

variere mellom de ulike sonene. Dersom to eller flere kommuner med ulik sonesetting skal slås 

sammen til èn ny kommune, skal den soneplasseringen som gjaldt for hver kommune videreføres 

også etter sammenslåingen. Dette innebærer at det innenfor èn sammenslått kommune vil kunne 

være ulike soner, og dermed også ulike satsnivåer, for en og samme tilskuddsordning. Dette vil blant 

annet gjelde arealtilskudd for planteproduksjon og distriktstilskudd for hhv. melk- og 

kjøttproduksjon". 

"For noen tilskuddsordninger varierer sonesettingen ut fra de gjeldende fylkesgrensene. Dersom det 

vedtas at en eller flere kommuner skal overføres til et annet fylke, skal i utgangspunktet 

soneplasseringen for kommunen(e) som kommer inn i fylket, tilpasses sonen som gjelder det 

"mottakende" fylket. Det er imidlertid avgang til å gjennomføre særskilte vurderinger om eventuelle 

unntak fra denne hovedregelen." 

Innovasjon Norge og satser ved utbygging i Nord- og Sør-Trøndelag 
I Nord-Trøndelag er ordinær støtte for 2015 på 20 % av kostnadsoverslaget. Max støtte er 700 000 kr. 

I Sør-Trøndelag er ordinær støtte for 2015 på inntil 33 % av kostnadsoverslaget. Max støtte er 900 

000 kr.  

Rentestøtte kan gis på lån til investeringsformål. Dette er det samme i begge fylka. Innovasjon Norge 

kan sette øvre eller nedre grense på rentestøtten. Rentestøtten blir utmålt etter en samla vurdering 

av økonomien i prosjektet/tiltaket. Rentestøttesatsen for 2015 er sentralt fastsatt til 0,8 prosent. 

I Sør-Trøndelag kan det gis tilskuddet til generasjonsskifte til personer under 35 år i en periode på 

inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen. Tilskudd kan gis med inntil 40 % av godkjent 

kostnadsoverslag. For det underrepresenterte kjønn kan det gis inntil 60 % av kostnadsoverslaget. 

Maksimalt tilskudd kan begrenses. Tilskuddet kan gis til mindre investeringer som er viktige for å 

opprettholde drift på gården. 

I Nord-Trøndelag kan det gis tilskudd til generasjonsskifte til personer under 35 år i en periode på 

inntil 3 år etter eiendomsoverdragelsen. Støttetak på kr 200.000 (kr 250.000 for kvinner) og en 

støttesats på 40 % (60 % for kvinner). Tilskuddet kan gis til mindre investeringer som er viktige for å 

opprettholde drift på gården. 

Næringsvirksomhet  

Peab grus AS  

En av Norges største og beste grusforekomster finnes i Verran, 

nærmere bestemt Verrabotn innerst i Verrasundet.  

Grusforekomsten i Verran er naturlig skapt av isbre gjennom 

tusener av år. Peab produserer grus og pukk for tilslag til betong, 

asfalt og til bygg og anleggsbransjen. Bedriften har konsesjon for 

drift av grustak og steinbrudd. Produksjonsanlegget ligger ved havn. 
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Peab har kun daglig leder som er ansatt i Verran. 

Ormsetfoss kraftverk eies av NTE. Kraftverket utnytter et fall i Moldelva fra Ormsetvatnet til 

havnivå i Verrasundet. 

 
Verket bruker Ormsetvatnet som reguleringsmagasin. 

Ormsetvatnet er oppdemmet av en fyllingsdam 

bestående av 100 000 m³ morenemasser. Magasinet 

reguleres mellom 388 og 375 moh. Det overføres 

også vann fra Raudtindelva til Buavatnet. Herfra 

pumpes vann opp til Ormsetvannet. Buavatn 

pumpestasjon har 3 pumper på 2 MW, tilsammen 6 

MW effekt. Kraftverket har installert en francisturbin 

med ytelse på 40 MW. Midlere årsproduksjon er på 

75 GWh. Kraftverket er bygget i fjell. Det eies og 

driftes av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og var 

ferdig utbygget i 1988. 

 

Forslaget fra innbyggerne om ny grense berører deler nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk, som 

innvirker på beskatningen av Ormsetfoss kraftverk.  Verdiberegningen er ikke beregnet pt. Dette vil 

ha økonomiske konsekvenser for Verran kommune, ved tap av inntekter. Dette betinger at Verran 

kommune må ha nærmere drøftinger med NTE og NVE vedr. mulige konsekvenser. 

I Verran kommune sitt forslag til evt. grense ligger nedslagsfeltet i Verran kommune.  

Grusforekomster 

Den største forekomsten er Ørsjødal, med et volum på nær 26 mill. m³. Forekomsten ligger på grensa 

mot Rissa, og er svært viktig på grunn av god kvalitet, spesielt opp mot anvendelse som tilslag i 

betong. Av de 16 massetakene som er registrert på forekomstene, er det drift kun i ett i Ørsjødal-

forekomsten. Resten av massetakene er nedlagt. 

Forekomsten er en stor israndavsetning, bygget opp i hovedsak som et marint delta. Overflaten er 

dekket av et lag med morenemateriale i de nordvestre deler. Forekomsten er godt undersøkt 

tidligere. En svært viktig ressurs hvor nesten hele arealet er dyrket. Kommunegrensen til Rissa deler 

avsetningen i to.  Massetaket i nordenden har hatt betydelig utvidelse. Dette er en viktig ressurs til 

asfaltsand og betongtilslag. Kornstørrelsene varierer i de horisontale lagene med stedvis mye grov 

grus og stein. Deler av avsetningen har 1 - 2 meter myr på toppen som må avdekkes før uttak. 

Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Nasjonalt viktig  
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Økonomiske konsekvenser av eventuelt bortfall av Verrabotn 
krets fra Verran kommune(med grunnlag i dagens 
inntektssystem) 

Det legges til grunn at hele grunnkretsen skilles ut med 70 innbyggere. 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor stort inntektstap det vil bli med bortfall av Verrabotn krets 

da inntektssystemet er svært komplekst, og mange faktorer griper inn i hverandre. Spesielt er det 

vanskelig å si hvordan utgiftsutjevning og overgangsordninger vil slå ut. Verran er 

minsteinntektskommune og vil få ca 93 % av landsgjennomsnittet i skatt per innbygger når 

inntektsutjevningen tas med. 

Anslag inntektstap skatt/inntektsutjevning: kr 26.000 x 70 innb. =  kr 1.820.000 

Anslag inntektstap innbyggertilskudd: kr 22.500 x 70 innb =  kr 1.575.000 

Sum         kr 3.395.000  

 

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt fra verker/bruk og næring er på ca kr 30.000 per år. 

Kommunen har ikke separate tall for eiendomsskatt på boliger og hytter i Verrabotn krets, men ut 

ifra folketall kan vi anslå til det til ca kr 80.000 pr år. Sum eiendomsskatteinntekter blir da ca kr 

110.000. 

Kommunale utgifter i Verrabotn 

Verran kommune har ingen skole, barnehage eller helseinstitusjoner i drift i Verrabotn. Den nedlagte 

skolen som brukes som forsamlingshus, medfører noen drifts- og vedlikeholdsutgifter. Kommunen 

har også kostnader til snøbrøyting og drift av vannverk (grunnvannsstasjon og høydebasseng). Vi har 

ikke utskilte kostnader for vannverket i Verrabotn, men legger her til grunn at kostnadene omtrent 

vil tilsvare bortfallet av vannavgift fra abonnentene.(Abonnenter per oktober 2015). 

Kommunale utgifter til teknisk drift per år anslås til: 

Drift av Verrabotn samfunnshus kr 70.000 

Snøbrøyting    kr 20.000 

Sum     kr 90.000  

Andre kommunale kostnader: 

 Fines kirke medfører driftsutgifter for Verran kirkelige råd som igjen får tilskudd fra kommunen. 

 Skyss av skolebarn til Folla skole. 

 Driftskostnader for skolebarn fra Verrabotn ved Folla skole. 

 Kostnader til pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende personer i Verrabotn. 
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Prestegjeld 

Verran svarer til sognene Verran og Malm i Verran prestegjeld, Nord-Innherad prosti i Nidaros 

bispedømme. 

Fines kirke(Langkirke fra 1913) 

Fines kirke vil bli liggende i Rissa kommune, dersom 

det foretas en grensejustering jf. innbyggerinitiativet.  

Fra 1776 til 1968 hørte Verran under Ytterøy 

Prestegjeld. I 1968 ble det nye Verran Prestegjeld 

opprettet. Fra gammelt har trolig preste-

gjeldsgrensene også vært ”kommune”grenser. Fra 

1837 til 1867 var Ytterøy, Mosvik og Verran samme 

herred (eller kommune).  Ytterøy ble skilt ut som egen 

kommune i 1867 og Mosvik i 1900, og fra 1900 var (gamle) Verran eget herred. Den omfattet da 

Sørsia og Nordsia fra fylkesgrensa til grense mot Malm på Vadaneset. Dette varte fram til 

kommunesammenslåinga i 1968, da Verran ”mistet” Sørsia til Mosvik og for øvrig ble sammenslått 

med Malm til (nye) Verran. Verran prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 3.6.1966 sammensatt av 

Verran sokn i Ytterøy prestegjeld og Malm sokn i Beitstad prestegjeld. Ifølge brev fra Kirke- og 

undervisningsdepartementet til Nidaros stiftsdireksjon 27.7.1967 ble Fram-Verran fra 1.1.1968 

overført fra Verran sokn til Mosvik sokn. 

(Kilde: Riksarkivet). 

Frigravsretten  

Gravferdsloven § 6 lyder: 

”Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård her".  

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at "også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård 

i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av 

grav.” 

Dette innebærer at personer som i dag er bosatt i Verran kommune(prestegjeld Verran), som har 

stått for en gravferd, jf. gravferdsloven § 9 i løpet av de siste 20 årene, og som er tildelt frigrav, ikke 

vil bli krevd for festeavgift før frigravperioden er over. Deretter vil vedkommende uansett måtte 

inngå festekontrakt og betale festeavgift for å få beholde graven, uansett om vedkommende bor i 

Verran eller i Rissa kommune. I og med at Fines kirke blir liggende i Rissa kommune, vil dagens 

innbyggere i Rissa kommune, ha rett til frigrav på Fines kirkegård.  I forhold til de andre kirkegårdene 

i Verran kommune, vil innbyggerne i Verrabotn bli ” eksterne” og må betale avgift for å gravlegges 

der, dersom ikke annet avtales særskilt.  
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Andre nøkkeltall  

  Merknader  

Antall kilometer kommunal veg Ca 2 km  

Asfaltert veg  Ca 200 meter  Veg opp til Fines kirke 

Årlige driftskostnader veg Ca 10 000 Fortrinnsvis kostnader til 
brøyting 

Veglyspunkter  Antall: 0  

Kommunal vannledning Ca 2km, type PVC 
110mm. 

 

Komplett grunnvann pumpestasjon med 
høydebasseng.  

 Årlig driftskostnad ca. kr. 
10 000.- 

Restverdi på anleggene er tilnærmet kr 0,- da 
disse er utbetalt.  
 

 Anslått bruksverdi på 
anleggene er satt til  
ca kr 200 000,- 

Slamabonnementer 38 stykker  Fosen renovasjon  

Renovasjonsabonnementer(privathusholdning) 38 stykker  Steinkjer, Verran og Snåsa 
 

 

Gjeldende planverk for området: 
 

 Arealplan – Verrabotn  

 Reguleringsplan for industriområdet i Verrabotn 

 Reguleringsplan for grusforekomster og vegforbindelse 

 Konsekvensutredning for grusforekomstene i Verrabotn(2001) 

 Konsesjon for Ormsetfoss kraftverk 

 

 

 

 

Verran kommune har følgende formaliserte 
samarbeidsordninger:  

 

 

Formaliser samarbeid som krysser 
fylkesgrensen 

Deltakere 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS  38 kommuner i Sør og Nord – Trøndelag, inkl Verran  

Trondheim Havn IKS  Inderøy, Steinkjer, Verran, Verdal, Levanger, Frosta, 
Leksvik, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim og 
Orkdal 
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Formalisert samarbeid på fylkesnivå  Deltakere  

KomRev Trøndelag IKS Alle kommuner i Nord- Trøndelag unntatt Vikna 
og Leksvik  

KomSek Trøndelag IKS  Alle kommuner i Nord- Trøndelag 

Krisesenteret i Nord- Trøndelag Alle kommuner i Nord- Trøndelag 

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord- 
Trøndelag 

Alle kommuner i Nord-Trøndelag 

Skogbrannavtale NT Alle kommuner i Nord- Trøndelag 

Brannvesenet Midt IKS Verran, Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, 
Namdalseid, Røyrvik og Lierne  

 

 

Kommunene i Inn-Trøndelag har etter hvert og i ulikt omfang utvidet samarbeidsområdene til å 

gjelde; legevaktordning, Distriktsmedisinsk senter og øyeblikkelig hjelp- plasser.  

Dersom kommunegrensen justeres vil innbyggerne i Verrabotn tilhøre en annen kommune (og fylke, 

med forbehold om situasjonen knyttet til sammenslåing av Trøndelagsfylkene))med andre 

Interkommunale samarbeidsordninger.  

Sammenligningstall  

 
 

Formalisert samarbeid på Innherredsnivå Deltakere  

Regionsamarbeid Frostating Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger, Verdal, 
Inderøy, Steinkjer, Verran  

Interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning(IUA), Inntrøndelag 

Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa 

Driftsassistenten NT sør  Steinkjer, Inderøy, Verran, Leksvik, Verdal, 
Levanger, Stjørdal, Meråker  
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Grunnskole  

 2015 Verran  Rissa 

Prioritet    

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 20,9 % 26,1 % 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år *) **) 97 250 82 486 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år *) **) 17 799 14 818 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år *) **) 2 451 4 447 

Produktivitet   

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen *) 778 360 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen *) 1 415 1 487 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *) 109 758 95 317 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele *) 132 351 116 412 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker *) 28 932 18 242 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *) 108 587 92 603 

Dekningsgrad   

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,8 % 8,2 % 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 4,2 % 4,1 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 40,0 % 35,7 % 

Kvalitet   

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 94,7 % 98,1 % 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 10,8 13,0 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 42,4 41,8 

 

Barnehage 

 2015 Verran Rissa 

Prioritet   

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 9,0 % 11,8 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 127 793 115 047 

Produktivitet   

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 151 747 167 722 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 47 60 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 497 10 534 

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) 10 333 18 036 

Dekningsgrad   

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 0,0 % 1,4 % 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 76,9 % 72,3 % 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 96,9 % 95,1 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 73,5 % 63,0 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 11,8 % 4,2 % 

Kvalitet   

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 100,0 % 92,7 % 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,3 9,4 

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 6,8 6,6 
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Barnevern  

 2015 Verran Rissa 

Prioritet   

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) 55,5 % 55,5 % 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) 4,5 % 8,6 % 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 40,0 % 35,8 % 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak 209 292 158 370 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 10 802 7 908 

Produktivitet   

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 12,0 21,0 

Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) 75 472 44 333 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) 559 200 360 182 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) 11 895 19 588 

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak 125 917 122 233 

Dekningsgrad   

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,2 % 5,0 % 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 4,3 % 5,7 % 

Kvalitet   

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 100,0 % 68,0 % 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 6,5 3,8 

 

Pleie og omsorg  

 2015 Verran Rissa 

Prioritet   

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo 2,0 % 2,0 % 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 3,3 3,4 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 4,0 8,9 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo 37,0 % 68,0 % 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 39,3 % 33,2 % 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo 60,0 % 31,0 % 

Produktivitet   

Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser 100,0 % 100,0 % 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 9,8 15,2 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 332 662 156 582 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 494 057 376 395 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 526 750 1 021 768 

Utgifter per beboerdøgn i institusjon 3 596 2 932 

Dekningsgrad   

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 12,0 % 24,5 % 

Kvalitet   

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 65,0 % 100,0 % 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 % 100,0 % 

 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,61 0,55 

-�37�-



DELUTREDNING- Grensejustering i Verrabotn 
 

18 
 

Kommunehelse 

 2015 Verran  Rissa 

Prioritet   

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 3 214 1 902 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 13 118 7 589 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 328 0 

Dekningsgrad   

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 13,3 8,4 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 14,2 12,0 

Kvalitet   

Gjennomsnittlig listelengde 724 779 

Reservekapasitet fastlege 101,0 % 112,0 % 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke 2,0 6,0 

 

Sosiale tjenester  

 2015 Verran  Rissa 

Prioritet   

Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år 1 364 -866 

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 1,8 % 0,5 % 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 0 24 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 2 057 427 

Produktivitet   

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger 2 582 736 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 11 920 33 069 

Dekningsgrad   

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 25,3 % 42,1 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 5,9 % 4,2 % 

Kvalitet   

Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) 7 9 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 2,2 4,0 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 2,3 4,2 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5 472 8 943 

Administrasjon og styring mv 

 2015 Verran  Rissa 

Prioritet   

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg 11,0 % 9,0 % 

Produktivitet   

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) 7 677 5 200 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb *) 919 790 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb *) 262 123 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb *) 5 556 3 498 

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb *) 503 606 

Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb *) 228 4 
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Gebyrsatser og brukerbetaling 

 2015 Verran  Rissa 

Økonomi   

Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned 1 500 1 220 

Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned 1 800 2 037 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1 21 800 25 281 

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 § 20-1 a 0 6 084 

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 0 2 029 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 400 442 

 

Kultur og idrett 

 2015 Verran  Rissa 

Prioritet   

 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 441 1 408 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år 603 343 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 186 58 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 221 0 

 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 5 601 3 757 

Produktivitet   

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 15 845 14 766 

Dekningsgrad   

 Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av 
antall 

0,0 % 5,1 % 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i 
alder 

34,1 % 26,4 % 

 

Vann, avløp og renovasjon  

 2015 Verran  Rissa 

Produktivitet   

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 696 3 420 

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 740 2 516 

Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 0 0 

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 0 0 

Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 5 206 4 822 

Kvalitet   

Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder 53 25 

Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann 0 0 

Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år 26 0 

Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall 75 0 

Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 449 505 

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) 169 160 

Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 0,0 0,0 
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Arbeidsgiveravgift 

* I sone 1a skal det betales 

arbeidsgiveravgift med en sats på 

10,6 pst. inntil differansen mellom 

det foretaket faktisk betaler i 

arbeidsgiveravgift, og det foretaket 

ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med 

en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet.  

I 2016 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 

000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert 

arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I 

disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia 

Rissa kommune 1a 

Verran kommune II 

 
Avstander  

  Avstander 

Verrabotn Rissa rådhus(sentrum) 40,8 km 

Verrabotn Skaugdalen(Montesorriskole) 33,2 km 

Verrabotn  Follafoss 35 km 

Verrabotn Malm  48 km 

 

Oppsummering 

Verran kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse for innbyggerne i Verrabotn i oktober 

2015(43 respondenter). En høy andel av de som har svar på denne undersøkelsen sier at de har 

naturlig tilhørighet til Rissa kommune. Dette begrunnes blant annet i avstander til handels- og 

servicetilbudet, og den tilknytningen som landbruket i Verrabotn har til Rissa. De har i mange år 

tilhørt Rissa produsentlag, Felleskjøpet og Nortura.  

Det naturlig at det meste av handelsforbindelsen går til Rissa, både fordi det er kortere og bedre veg 

til Rissa sentrum, men også fordi handels- og servicetilbudet er godt og variert. 

Halvparten av de spurte har sin tilhørighet til frivillige organisasjoner i Rissa. I tillegg finnes det egne 

lag og foreninger i Verrabotn.  Ca halvparten av de som har annet arbeid enn gjennom gårdsbruk mv 

pendler til Rissa eller til andre kommuner i forbindelse med arbeid.  Over halvparten av de som har 

svart på undersøkelsen, opplyser at de har fastlege i andre kommuner enn i Verran. 

Ikke minst så er innbyggerne opptatt av at det er kortere veg til skole, barnehage og lege/ legevakt, 

og at vegstandarden er vesentlig bedre til Rissa enn til Follafoss/ Malm. Dersom innbyggerne blir 

tilhørende Rissa kommune, vil tilbudet om videregående opplæring gis i Rissa og ikke som i dag på 
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Steinkjer Videregående skole. Dette bidrar blant annet til at barna slipper å flytte hjemmefra når de 

er 16 år.  

Vegen er lang til administrasjonssenteret i Verran, jf. oversikt over(avstander, side 20). Det blir 

generelt kortere avstand til offentlige kontorer dersom innbyggerne blir tilhørende Rissa kommune. 

Sykehjem, skole, barnehage, Nav og lege- og legevakt er rangert som de viktigste kommunale 

tjenestetilbudene.  

Hvilken kommune eller grend man har sin identitet knyttet til, vil alltid være ulik. Undersøkelsen viser 

at de fleste som har svart har en naturlig tilknytning til Rissa, men en kjenner også til at flere av 

innbyggerne i Verrabotn har sin tilknytning til Verran kommune. For mange vil det være slik at 

uavhengig av hvilken kommune de tilhører har de tilhørighet og identitet knyttet til grenda 

Verrabotn. Historisk sett har handelsforbindelser gått både til Rissa og til Verran, men etter hvert 

som handelstilbudet/ øvrig tilbud har endret seg, med bortfall av flere tilbud i Verrabotn, har også 

handelsmønsteret og tilknytningen endret seg. Ser man i et historisk perspektiv var sjøen den 

viktigste måten å komme seg fram på. Etter hvert som nye forbindelseslinjer ble bygd(veg), ble det 

også mer landbasert samferdsel.  

Hvem blir påvirket av en justering av kommunegrensen  

Overflytting av Verrabotn krets(grunnkrets 0206) fra Verran kommune til Rissa kommune, påvirker 

eiendomsregistrene. I innbyggernes forslag til ny grense, samt administrativ forslag til ny grense vil 

følgende eiendommer omfattes av overføringen, jf. matrikkel.  

Innbyggerne sitt forslag til justert grense 
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Omfatter følgende eiendommer som blir tilhørende Rissa kommune, jf. matrikkel  

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

1724-58/1 1724-58/24 1724-59/18 1724-59/36 1724-60/10 1724-60/34 1724-81/1/18 1724-81/1/63 

1724-58/2 1724-58/25 1724-59/18/2 1724-59/37 1724-60/11 1724-60/35 1724-81/1/18 1724-81/1/63 

1724-58/2 1724-58/25 1724-59/18/2 1724-59/37 1724-60/12 1724-60/35/1 1724-81/1/28 1724-81/1/64 

1724-58/3 1724-58/26 1724-59/18/2 1724-59/38 1724-60/13 1724-60/35/1 1724-81/1/28 1724-81/1/64 

1724-58/4 1724-58/27 1724-59/18/3 1724-59/39 1724-60/14 1724-60/35/2 1724-81/1/36 1724-81/1/65 

1724-58/5 1724-58/28 1724-59/18/3 1724-59/39 1724-60/15 1724-60/35/2 1724-81/1/36 1724-81/1/65 

1724-58/7 1724-58/28 1724-59/18/3 1724-59/40 1724-60/15 1724-60/35/3 1724-81/1/37 1724-81/1/66 

1724-58/7 1724-59/1 1724-59/19 1724-59/41 1724-60/16 1724-60/35/3 1724-81/1/37 1724-81/1/66 

1724-58/7 1724-59/1 1724-59/20 1724-59/41 1724-60/17 1724-60/35/4 1724-81/1/41 1724-81/1/69 

1724-58/7 1724-59/1/2 1724-59/21 1724-59/42 1724-60/17 1724-60/35/4 1724-81/1/41 1724-81/1/69 

1724-58/7 1724-59/1/2 1724-59/21 1724-59/42 1724-60/18 1724-60/36 1724-81/1/41 1724-81/1/69 

1724-58/7 1724-59/1/2 1724-59/22 1724-60/1 1724-60/19 1724-60/38 1724-81/1/42 1724-81/1/91 

1724-58/7 1724-59/1/3 1724-59/23 1724-60/2 1724-60/20 1724-60/39 1724-81/1/42 1724-81/1/91 

1724-58/8 1724-59/1/3 1724-59/24 1724-60/2/1 1724-60/21 1724-60/40 1724-81/1/49 1724-81/1/93 

1724-58/10 1724-59/1/3 1724-59/24 1724-60/2/1 1724-60/22 1724-60/41 1724-81/1/49 1724-500/5 

1724-58/11 1724-59/2 1724-59/25 1724-60/2/2 1724-60/22 1724-60/42 1724-81/1/50 1724-510/1 

1724-58/12 1724-59/4 1724-59/26 1724-60/2/2 1724-60/23 1724-60/43 1724-81/1/50  

1724-58/13 1724-59/4 1724-59/27 1724-60/3 1724-60/24 1724-60/44 1724-81/1/51  

1724-58/14 1724-59/5 1724-59/28 1724-60/3 1724-60/26 1724-61/1 1724-81/1/51  

1724-58/15 1724-59/6 1724-59/29 1724-60/4 1724-60/27 1724-61/1 1724-81/1/55  

1724-58/15 1724-59/7 1724-59/30 1724-60/5 1724-60/28 1724-81/1 1724-81/1/55  

1724-58/16 1724-59/8 1724-59/30 1724-60/6 1724-60/29 1724-81/1/13 1724-81/1/57  

1724-58/17 1724-59/11 1724-59/31 1724-60/7 1724-60/30 1724-81/1/13 1724-81/1/57  

1724-58/18 1724-59/15 1724-59/31 1724-60/8 1724-60/30 1724-81/1/15 1724-81/1/61  

1724-58/21 1724-59/16 1724-59/33 1724-60/8/1 1724-60/31 1724-81/1/15 1724-81/1/61  

1724-58/22 1724-59/17 1724-59/34 1724-60/8/1 1724-60/33 1724-81/1/17 1724-81/1/62  

1724-58/23 1724-59/18 1724-59/35 1724-60/9 1724-60/34 1724-81/1/17 1724-81/1/62  
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Kommunen (administrasjonen)sitt forslag til justert grense 
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Omfatter følgende eiendommer som blir tilhørende Rissa kommune, jf. matrikkel  

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

 
Matrikkelnr 

1724-58/1 1724-58/25 1724-59/19 1724-59/42 1724-60/28 

1724-58/2 1724-58/26 1724-59/20 1724-59/42 1724-60/30 

1724-58/2 1724-58/27 1724-59/21 1724-60/1 1724-60/30 

1724-58/3 1724-58/28 1724-59/21 1724-60/2, blir 
liggende i Verran 
kommune jf. 
forslag fra 
kommunen 

1724-60/31 

1724-58/4 1724-58/28 1724-59/22 1724-60/3 1724-60/36 

1724-58/5 1724-59/1 1724-59/23 1724-60/3 1724-60/38 

1724-58/7 1724-59/1 1724-59/24 1724-60/4 1724-60/39 

1724-58/7 1724-59/2 1724-59/24 1724-60/6 1724-60/41 

1724-58/7 1724-59/4 1724-59/25 1724-60/8 1724-60/42 

1724-58/7 1724-59/4 1724-59/26 1724-60/8/1 1724-60/43 

1724-58/7 1724-59/5 1724-59/27 1724-60/8/1 1724-500/5 

1724-58/7 1724-59/6 1724-59/28 1724-60/9 1724-510/1 

1724-58/7 1724-59/7 1724-59/29 1724-60/10  

1724-58/8 1724-59/8 1724-59/30 1724-60/11  

1724-58/10 1724-59/11 1724-59/30 1724-60/13  

1724-58/12 1724-59/15 1724-59/31 1724-60/14  

1724-58/13 1724-59/16 1724-59/31 1724-60/18  

1724-58/14 1724-59/17 1724-59/33 1724-60/19  

1724-58/15 1724-59/18 1724-59/34 1724-60/20  

1724-58/15 1724-59/18 1724-59/35 1724-60/21  

1724-58/16 1724-59/18/2 1724-59/36 1724-60/22  

1724-58/17 1724-59/18/2 1724-59/37 1724-60/22  

1724-58/21 1724-59/18/2 1724-59/37 1724-60/23  

1724-58/22 1724-59/18/3 1724-59/38 1724-60/24  

1724-58/24 1724-59/18/3 1724-59/41 1724-60/26  

1724-58/25 1724-59/18/3 1724-59/41 1724-60/27  
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Vurdering av de ulike konsekvenser for innbyggerne  

Interkommunale samarbeidsordninger 

Brannordningen 

I dag er innbyggerne i Verrabotn tilknyttet brannordning gjennom Brann Midt IKS. Ved en 

grensejustering vil de blir tilhørende brannordningen i Rissa kommune. Dette vil få betydning for 

innbyggerne i Verrabotn krets ved at det blir redusert responstid ved utrykning.  

Når det gjelder responstid ved utrykning til Verrabotn, ligger den i dag på ca 40 min fra Inderøy (43,3 

km). Noe lengre tid fra Malm(43 min og 48 km). 

Brannvesenet Midt IKS, har i tillegg gjensidig bistandsavtale med Rissa kommune. 

En utrykning fra nærmeste enhet i Rissa kommune vil være fra stasjon i Stjørna er den 57 min. ( 63 

km). 

Lege/ legevakt/ øyeblikkelig hjelp 

Når det gjelder interkommunale samarbeidsordninger vil innbyggerne i Verrabotn kunne nyttiggjøre 

seg legetilbud i Rissa. Dette betyr et betydelig kortere reisevei til lege/legevakt. 

Per i dag har ikke Verran kommune formelt samarbeid med Rissa kommune, men AMK beordrer 

bistand fra ambulansene i Rissa dersom ambulansen i Verran er opptatt.  

Responstid i dag er ca 45 min.  

Trondheim Havn  

Samarbeidet har til hensikt å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 

innenfor samarbeidsområdet, som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig 

sjøtransport i Midt- Norge. I dag er ikke Rissa kommune med i samarbeidsordningen, men Leksvik er. 

Det er sannsynlig at den nye kommunen Indre Fosen vil inngå i samarbeidet.   

Øvrige samarbeidsordninger blir ivaretatt enten ved at Rissa kommune allerede er med i sam-

arbeidet, eller at Rissa kommune har eget eller andre samarbeidsordninger.   

Kommunalt tjenestetilbud 

Helse og omsorg 

Avstanden til helsestasjonstilbudet, sykehjem, barnevern, fysio - og ergoterapeuttilbudet og 

aktivitetstilbud innenfor denne kategorien, blir kortere. I tillegg er vegstandarden til Rissa bedre.  

Oppvekst(grunnskole, barnehage, SFO og kulturskole) 
 

Grunnskole er den tjenesten som vil påvirkes mest av en grensejustering. Etter at skolene i Verrabotn 

og på Verrastranda ble lagt ned, må elevene nyttiggjøre seg skoletilbudet i Follafoss. Dette innebærer 
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en betydelig lengre reisetid enn til nærmeste skole i Rissa(privat skolen), men også til den offentlige 

skolen. I tillegg vurderes skolevegen til å ha en bedre standard enn dagens.  

Øvrig tjenestetilbud 

Avstanden til kommunesenteret og til offentlige kontorer blir kortere. I tillegg er vegstandarden til 

Rissa bedre.  

Høringsparter  

 Fylkeskommunen høres i grensejusteringssaken 

"Fylkeskommunen skal få høve til å uttale seg om grenseendringar mellom kommunane i fylket sjølv 

om det ikkje gjelder fylkesgrensa. Fylkeskommunane treng ikkje å få formelt høve til å uttale seg om 

grensefastsetjingar mellom kommunar (som ikkje utgjør del av fylkesgrense). Etter § 9 tredje ledd skal 

kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan gi nødvendige opplysningar. Den som 

står ansvarleg for utgreiinga, må avgjere kva som er nødvendig å greie ut i den einskilde saka" 

 Nord- Trøndelag fylkeskommune mener at grensejusteringen for Verrabotn krets ikke har 

konsekvenser for fylkeskommunale tjenester i de to kommunene. Så langt fylkeskommunen vurderer 

saken er det området som direkte berører fylkeskommunen, skoleskyss. Hvis det blir besluttet 

sammenslåing av de to fylkeskommunene blir problemstillingene enda mer oversiktlige. 

 

 Nord- Trøndelag Fylkeskommune ønsker å bli holdt orientert om prosessen, men har ut over det har 

vi ingen spesielle behov. 

 

 Kartverket  

"I saker om grensejustering og grensefastsetjing bør fylkesmannen(eller den som utreder) informere 

og rådføre seg med Statens kartverk undervegs i prosessen, slik at framlegget til justering eller fast-

setjing blir mest mogleg eintydig og at –den nye grensa blir teikna inn på kart i samsvar med 

vedtaket". 

 

 Grunneiere og andre rettighetshavere 

 Statskog 

 Verran og Inderøy Fjellstyre 

 NTE 

 Kirkelig fellesråd 

 Fosen Reinbeitedistrikt 

 Direktoratet for mineralforvaltning 

 NVE 

 Rissa kommune 

 Innbyggerne  
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Tidspunkt for iverksetting  

"Inndelingslova har ikkje særskilde reglar om når ei avgjerd om inndelingsendring skal setjast i verk. 

Endring av grensene til kommunar og fylke vil ha følgjer for privatpersonar, private verksemder og 

det offentlege. Av omsyn til innkrevjing av skatt og avgifter og til utrekning av rammetilskot til 

kommunar og fylkeskommunar, bør grenseendringar setjast i verk ved eit årsskifte. Den nye eininga 

bør òg vere mest mogleg operativ når endringa tek til å gjelde.  

Eit vedtak om grenseendring som gjeld fleire enn eit fåtal personar, bør ikkje setjast i verk før andre 

årsskifte etter at vedtaket er fatta. Då vil rammetilskotet til kommunane kunne byggje på oppdaterte 

kriteriedata som tek omsyn til dei nye grensene". 

 

Vurdering 

Utredningen skal avdekke om det er "forhold knyttet til saken, der en evt. grensejustering på en 

bedre måte enn i dag, kan være med på sikre et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv 

forvaltning", jf. inndelingslova sin formålsparagraf.  Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør 

medverke til å skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet 

tilfredsstillande tenester og forvaltning. Verksemda etter denne lova skal byggje på prinsippet om 

lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar”. 

Verran kommune har vurdert behovet for grensejustering sett opp mot inndelingslova sin 

formålsparagraf.  En kommunegrense skal bidra til å skape enheter som er formålstjenlig og gir 

innbyggere og næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning.  Inndelingslova sier ingenting om 

hvor stor vekt en skal legge på de ulike momentene i en sak. Avgjørelsen i den enkelte sak skal tas på 

grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering. Kommunestyret i Verran foretar slik vurdering i 

saken og fatter endelig vedtak den 30.juni 2016. 

I de vurderinger som her gjøres, tas det forbehold om at det ikke er gjennomført folkeavstemning, og 

at det heller ikke er gjennomført en formell høring av innbyggerne i Verrabotn, i spørsmålet om man 

mener at kommunegrensen skal justeres. Etter folkeavstemningen den 23. mai 2016, vil resultatet fra 

Verrabotn krets og øvrige resultater foreligge, som vil gi kommunen et klarere bilde av hva 

innbyggerne i Verrabotn ønsker. Utredningen gir heller ikke svar på hvilken kommune som tilbyr de 

beste tjenestetilbudene.   

Mange av innbyggerne i Verrabotn har en naturlig tilhørighet til Rissa. Først og fremst er dette 

begrunnet i nærhet til handels -og servicetilbudet i Rissa. En stor andel av befolkningen i Verrabotn 

nyttiggjør seg disse tilbudene i dag. En grensejustering vil således ikke endre på dette, da avstandene 

vil være lik uavhengig av hvilken kommune en tilhører.  

Imidlertid vil en grensejustering bidra til positive endringer knyttet til skolekretser, helse- og 

omsorgstilbud og administrative tjenester, først og fremst i forhold til reisetid og vegstandard. Det er 

en betydelig forskjell i reisetid for elever til skolene i Rissa, sammenlignet med reisetid til Follafoss. 
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Vegstandarden til Follafoss hvor elevene sokner til per i dag, utgjør en vesentlig ulempe. Dette er 

viktige argumenter i kommunen sin vurdering av saken.  

Dagens kommunale tjenestetilbud til innbyggerne i Verrabotn er av et relativt lite omfang. Det er fem 

elever som nyttiggjør seg skoletilbud i Follafoss, og etterspørsel om tilbud/ tjenester innenfor helse- 

og omsorg er marginalt. Når det gjelder helsetjenester som er definert som hjemmebaserte tjenester 

vil det uavhengig av kommunetilhørighet måtte gis der innbyggerne bor.  

Reiseavstanden til Rissa sentrum og til det øvrige kommunale tjenestetilbudet (offentlige kontorer 

mv), blir også kortere, og har derfor betydning for vurderingen.  

Verran kommune har vurdert forslaget til ny kommunegrense jf. innbyggerinitiativet. Samtlige 

eiendommer som i dag tilhører Verrabotn krets og som er foreslått inn i justert grense, utgjør et 

helhetlig område, og kan således tilhøre Rissa kommune. Forslaget innebærer ikke at eiendommer 

må deles. Heller ikke statsallmenningen, som blir liggende i Verran kommune. Kai- og 

industriområdet blir ved dette forslaget tilhørende Rissa kommune. Forslaget innebærer i tillegg at 

nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk blir liggende i Rissa kommune. 

I tillegg til forslaget fra innbyggerne, har administrasjonen i Verran foretatt en vurdering på et 

alternativt forslag til hvor ny kommunegrense evt. kan gå. Bakgrunnen for dette forslaget er 

begrunnet i følgende:  

 Verdiskaping og framtidige inntekter  

 Inntektsbortfall  

 Foretatte investeringer (Industriområdet) 

 Behov for aktivitet og verdiskaping i ytre delen av Verran kommune, dersom 

kommunegrensen justeres mellom Verran og Rissa kommuner 

 Innbygger- og næringsperspektivet  

 
Administrasjonen sitt forslag endrer ikke på forslaget fra innbyggerne, og prinsippet om at en 

justering bør innbefatte et helhetlig område. Samtlige av dagens innbyggere, bortsett fra en privat 

eiendom, blir også ved dette forslaget tilhørende Rissa kommune. Statsallmenningen og 

havneområdet blir fortsatt en del av Verran kommune. Det samme gjelder industriområdet.  

I tillegg blir nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk liggende i Verran kommune. Dette i seg selv er et 

viktig moment i Verran kommune sitt justerte grenseforslag. Dersom nedslagsfeltet blir liggende i 

Rissa kommune, vil dette innvirke på beskatningen for Verran kommune av Ormsetfoss kraftverk, og 

dermed de framtidige inntektene. Verdiberegningen er ikke beregnet pt. ,men dette vil ha 

økonomiske konsekvenser for Verran kommune, ved tap av inntekter. 

 

Det er ressursknapphet på sand og grus i Trøndelagsregionen i et 20- 30årsperspektiv. Ressursene i 

Trondheimsregionen er ujevnt fordelt og til dels begrensede jf. rapport fra NGU(2006). Det gjør at 

disse ressursene blir viktig i framtiden.  Grusforekomsten 1 Ørsjødal er på grunn av spesielt gode 

egenskaper med hensyn til lavt innhold av bergarter med alkali-innhold, samt at det tidvis drives 

eksport ut av landet, vurdert som nasjonalt viktig i forsyningen av byggeråstoffer. Grusforekomsten 5 

Meland er vurdert som viktig i likhet med pukkforekomstene 503 Nyfjellkammen og 506 Verrabotn. 
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Verran kommune har gjennom flere år lagt ned betydelige ressurser i industriområdet i Verrabotn.   

Underskudd på denne type ressurser i framtiden vil kunne medføre store økonomiske verdier for 

kommunen. Det vil for eksempel være muligheter for leveranser til Trondheimsregionen, og også for 

fortsatt eksport ut av landet. En ulempe er imidlertid avstand til markedet, og hva som vurderes som 

lønnsom med hensyn til fraktavstander. Med nær tilgang til havn er det imidlertid mulighet for 

leveranse per båt. Industriområdet vil bidra til verdiskaping i ytre del av Verran kommune, etter en 

evt. grensejustering mellom Verran og Rissa kommuner.  

Rådmannen i Verran er i utgangspunktet skeptisk til å overføre Verrabotn krets til Rissa kommune. 

Overføring vil medføre tap av innbyggere, areal og økonomi. I tillegg vil også justering av grensen 

medføre reduksjon i antall elever ved Folla skole. Verran kommune har en økonomisk situasjon som 

er svært krevende. Kommunen er avhengig av statlige overføringer på grunnlag av innbyggertall. En 

overføring av 70 innbyggere til Rissa kommune, vil medføre et inntektstap for kommunen på i 

underkant av 3. mill.kr, med grunnlag i dagens inntektssystem. I tillegg kommer økonomisk tap som 

følge bortfall av kraftinntekter og framtidige skatteinntekter fra næringsvirksomheten etablert og 

drevet på industriområdet i Verrabotn. Dette vil etter rådmannen sin vurdering redusere Verran 

kommune sin evne til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til innbyggerne i Verran kommune. 

Verrabotn er i tillegg en viktig del av Verran kommune, nå men også historisk. Flere av innbyggerne i 

Verrabotn krets har sin tilknytning til Verran kommune. I tillegg til det viktige industriområdet foregår 

også en stor del av landbruksproduksjonen i denne delen av kommunen, og en betydningsfull 

verdiskaping. Imidlertid har innbyggerne jf. søknad om grensejustering og gjennom innbygger-

undersøkelsen pekt på viktige argumenter for hvorfor kommunegrensen bør justeres. Lang og dårlig 

veg til skole og til øvrig kommunalt tjenestetilbud må tillegges stor vekt i vurderingen. Dagens 

kommunegrense er således ikke funksjonell i forhold til avstandene til disse tjenestene. 

Imidlertid vil spørsmålet om Verran kommune skal slå seg sammen med Steinkjer og Snåsa kommune 

avgjøres parallelt med spørsmålet om grensejustering i Verrabotn. Dersom Verran slår seg sammen 

med Steinkjer og Snåsa, vil kommuneøkonomien blir mer solid, og dermed også bedre i stand til å 

tåle et inntektsbortfall som følge av en grensejustering i Verrabotn. I motsatt fall, om kommunen blir 

stående alene, vil det være vanskelig for å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne ved en slik 

justering. Dette begrunnes utelukkende i inntektsbortfallet som følge av en reduksjon i statlige 

overføringer.  

Selv om en grensejustering innbefatter kun en del av Verran kommune, og et mindre antall 

innbyggere, vil justeringen få ringvirkninger for hele kommunen. Spesielt med bakgrunn i 

innbyggernes forslag til hvor ny kommunegrense kan gå, hvor både industri- og havneområdet, samt 

hvor deler av nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk blir liggende(hvilken kommune). Dette vil blant 

annet medføre tap av inntekter for Verran kommune. 

En forutsetning for av Verran kommune skal overføre Verrabotn krets til Rissa kommune er derfor at 

det skal ligge et evt. økonomisk oppgjør til grunn, og at grensen justeres slik at industriområdet og 

nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk fortsatt blir liggende i Verran kommune.  

Dersom disse hensynene blir ivaretatt kan rådmannen vurdere å anbefale at det gjennomføres en 

grensejustering mellom Verrabotn og Rissa kommune. En slik løsning vil imidlertid svekke Verran 

kommune evne til å bestå som egen kommune. Dersom Verran kommune velger å slå seg sammen 
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med Steinkjer og Snåsa kommuner, bør allikevel en justert grense mot Rissa hensynta at 

industriområdet og nedslagsfeltet for Ormsetfoss kraftverk skal være en del av nye Steinkjer 

kommune. Endelig avgjørelse vil først foreligge etter folkeavstemningen den 23.mai 2016, og en 

samlet vurdering foretatt av rådmannen, og endelig vedtak i kommunestyret i Verran den 30.juni 

2016. 

 

-�50�-



Innbyggerundersøkelse – Verrabotn oktober 2015 
 

Side | 1  
 

I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn om grense-

justering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord- Trøndelag startet 

et særskilt utredningsarbeid. Utredningen skal avdekke om det er "forhold knyttet til saken, der en 

evt. grensejustering på en bedre måte enn i dag, kan være med på sikre et funksjonsdyktig lokalt 

folkestyre og en effektiv forvaltning", jf. inndelingslova sin formålsparagraf.  Inndelingslova sier 

ingenting om hvor stor vekt en skal legge på de ulike momentene i en sak. Avgjørelsen i den enkelte 

sak skal tas på grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering.  

En søknad om grensejustering kan fremmes av en eller flere innbyggere, grunneiere og nærings-

drivende som har sin registrerte forretningsadresse i den aktuelle kommunen som søknaden gjelder 

for jf. § 8 i inndelingslova(Initiativrett). 

I retningslinjene fra Departementet heter det at "lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i 

de prosessene som har startet opp(kommunereformarbeidet)".  Tidligere har disse sakene fulgt et 

eget prosessløp.  I praksis innebærer dette at søknaden om grensejustering(Verrabotn/ Rissa), skal 

behandles av kommunestyret i Verran, før juni 2016. 

Verran kommune er godt i gang med å innhente objektive fakta knyttet til blant annet befolknings -

og næringsgrunnlag, konsekvenser for skatteinngang og rammetilskudd, samt andre forhold som er 

relevante for vurdering av saken. For å få belyst saken tilstrekkelig, og for å få et godt 

kunnskapsgrunnlag, er det behov for å innhente opplysninger fra innbyggerne i Verrabotn. På 

bakgrunn av dette, sender kommunen ut et spørreskjema til de blir berørt av en eventuell 

grensejustering.  

Det er valgfritt om man ønsker å svare, og undersøkelsen er anonym.  

Undersøkelsen ble sendt til 67 registrerte personer med bosted i Verrabotn.  

Antall svar: 43  

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2-15.oktober 2015. 

For å unngå sporbarhet er det ikke spurt om alder i undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt til 

innbyggere i aldersgruppen 18- 80+ 

Oversikten under viser aldersfordelingen på innbyggerne med bosted i Verrabotn, men ikke hvor 

mange som har svart i de ulike kategoriene.  

Aldersgruppe Antall personer i gruppe 

0-5 år 2 

6-19 år 8 

20-66 år 44 

67-79 år 9 

80 år og eldre 7 

Til sammen  70  

Kvinner  Menn 

27 43 
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� Ingen oppgir å ha barnehagetilbud utenfor kommunen.
� Kommunen kjenner til at det er ett barn i aldersgruppen som benytter seg av

barnehagetilbud i Follafoss.

6)Pendler du til annen kommune i forbindelse med arbeid, i
tilfellet til hvilken?

Merknad: En høy andel uoppgitt er grunnet i at flere er pensjonister og ikke i arbeid mv.
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Ranger de tre tilbudene som du mener er de viktigste:
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� Det er bedre vegforbindelse og kortere veg til Rissa
� For lang og dårlig veg til kommunesenteret i Verran

� Bedre skoleveg. Dagens skoleveg er farlig

� Bedre skole og handelstilbud

� Godt utbygd helse - og sosialtilbud

� Bedre fritidstilbud i Rissa
� Nærhet til Felleskjøpet

� Nærmere til alle kontorer

� Kortere avstand til lege

� Kortere avstand til handels - og servicetilbud i Rissa
� Rissa har eldreboliger/ sykehjem helt i sentrum

� Nærmere for brannuttrykningskjøretøy

� Bruker bibliotek i Rissa

� Mange flere fritidstilbud til barn og ungdom i Rissa

� Videregående skole i Rissa, som gjør at ungene kan bo hjemme i tre år lengre enn de kan i
dag.
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 Samme avstand fra Verrabotn til Trondheim, som fra Verrabotn og til Malm.  

 Man føler seg mye mer respektert og verdsatt i Rissa enn i Verran 

 Flere helsetilbud i Rissa  

 Kan ikke sykle fordi vegene er farlige 

 Dårlig mobildekning i Verrabotn 

 Eiendomsskatt, veg og nærhet til tjenestetilbudet i Rissa 

 Vil gjerne høre Verran til – man vet hva man har, men ikke hva man får  

 Har mer tilknytning til Rissa enn til Verran  

 Viktig å få orden på fylkesgrensen. Nord- og Sør-Trøndelag blir ikke  bra. 

 Grensejustering må foretas nå! 

 Alle mine forbindelser går til Rissa. Synes jeg får for lite for all støtten jeg betaler til Verran 

kommune. Det er kun søppel som hentes her, og det går til Steinkjer. En grensejustering er 

den beste løsningen for bygda.  

 La grensene være som de er og har vært 

 Ungdommen sier at de skal komme hjem å ta over gården. Så vi må høre Rissa til- Det er 

bedre og kortere veger, bedre i forhold til barnehage og skole. 

  Tine og Nortura er i Rissa, samt Felleskjøpet.  All handelsforbindelse går til Rissa, samt 

kortere avstand til legevakt. Når vi er i Rissa er det enklere å besøke noen på sykeheimen. 

 Allmenningsretten som brukerne har på Sandseter Statsallmenning: Sandseter 

Statsallmenning bør i sin helhet ligge i Verran. Slik grensen er tenkt(ved flytting)blir 

statsallmenningen skåret i to. 

 Verran kommune har brukt mye penger på et stort industriområde i Verrabotn, og det er 

store grusforekomster som i framtiden blir en ressurs. PEAB er nå inne som driver av dette,  

og det kan gi en oppsving for Verrabotn. Syns det er merkelig at vi kan gi bort dette til Rissa. 

 Rettigheter til kai. Er en ressurs som i framtiden blir viktig. 

 Det vil også være gårdbrukere som har eiendom på begge sider av den tenkte grensen, ved 

en justering er dette ett problem.  

 Gårdsbruk blir ikke solgt til barnefamilier, fordi ingen vil utsette sine barn for den lange og 

farlige vegen i dag. Gårdene blir kun solgt som tilleggsjord, og husene blir stående tomme. 

Bygda blir avfolket.  Dette er trist for oss som bor i Verrabotn, for vi syns at Verrabotn er en 

bra plass å bo.  

 Det er folk som har bodd i Verrabotn lenge, folk som har unger, folk som er pleietrengende, 

og de som driver gård, som bør ha noe å si på om kommunegrensen skal justeres.  

 Hvis vi ikke får tilhøre Rissa kommer ingen til å flytte til Verrabotn. Har min tilknytning til 

Rissa og ikke til Malm. Større sjanse for at bygda ikke dør ut hvis vi blir en del av Rissa.  
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Behandling i Kommunestyret - 28.04.2016

Rådmannen la fram følgende forslag til vedtak:
Det gjennomføres en formell høring knyttet til grensejustering i Verrabotn i perioden 1. – 31. mai 2016.

Ordfører foreslo følgende endring i ordlyd først i punkt 1. Kommunestyret legger ut til…….

Det ble stemt samlet over begge punkter.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 28.04.2016

Kommunestyret legger ut til rådgivende folkeavstemning den 23.mai 2016, administrasjonen sitt forslag 
og vurdering av mulig grensejustering i Verrabotn.

Det gjennomføres en formell høring knyttet til grensejustering i Verrabotn i perioden 1. – 31. mai 2016.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Verrabotn den 19.03.2016

í  .
iäzaksim-
Le?

Til Verran Kommune

v/Rådmannen

Liaveien 1

7790 MALM

Klage på mulig grense ved en eventuell grensejustering i Verrabotn for gnr.60

bnL2.

Vil med dette  på det sterkeste klage på den grense som er foreslått ved en eventuell

grensejustering gjeldende for min eiendom gnr.60 bnr.2 i Verrabotn.

Ønsker ikke at eiendommen min blir delt som foreslått ved at en del blir tilhørende

Rissa/Leksvik og den andre del blir tilhørende Verran.

Ved en eventuell grensejustering vil jeg at hele eiendommen blir  i  Rissa/Leksvik  ,  og

at den foreslåtte grensen øst for Rautindkammen blir brukt.

Foreslår at Rissa/Leksvik og Verran forrhandler og kommer til enighet ved at

Rissa/Leksvik avstår rettigheter på fjellet vedrørende fall/nedslagsfelt ,og at

Rissa/Leksvik kjøper industriområdet.

Vil for ettertiden bli kontaktet hvis jeg på noe vis blir berørt.

Med hilsen

Gunnar Tangstad _

áof/iwuw fei/li?

Kopi til Rissa kommune.

1

l

I
l
l
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Forslag A: Innbyggerinitiativet – blå grense 

Forslag B: Verran kommune sitt justerte forslag – rød grense 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.05.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

20/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

OMSTILLINGSPROGRAM INDRE FOSEN - PROSJEKTPLAN FOR STRATEGI-
OG FORANKRINGSFASEN

Vedlegg

1 Ferdigstilt. Prosjektplan strategi og forankringsfasen Indre Fosen kommune

Sakens bakgrunn og innhold:

Prosjektmandatet for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for Indre Fosen 
kommune ble behandlet i fellesnemnda 31.03.2016 i sak 7/16 med følgende vedtak:
Prosjektmandatet for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for nærings- og 
arbeidsliv i Indre Fosen kommune vedtas som framlagt.

Strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet er nå beskrevet i en prosjektplan som 
gjelder fram til og med september 2016. I finansieringsplanen i prosjektplanen er det lagt inn 
kr 200.000 fra Indre Fosen kommune. Styringsgruppa har behandlet og godkjent 
prosjektplanen inkl finansiering. Prosjektplanen må også behandles i fellesnemnda.

Vurdering

Finansieringsplanen i prosjektplanen viser at Indre Fosen kommune bidrar med kr 200.000 til 
arbeidet som prosjektplanen beskriver. Summen av postene i prosjektbudsjettet til utvikling 
av Indre Fosen kommune vil da ha en totalsum på kr 17.250.000.

Styringsgruppa for omstillingsprogrammet for nærings- og arbeidsliv i Indre Fosen kommune 
anbefaler at prosjektplanen for strategi- og forankringsfasen vedtas av fellesnemnda som den 
foreligger. 

Prosjektleders innstilling:

1. Prosjektplan for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for nærings-
og arbeidsliv i Indre Fosen kommune vedtas som framlagt.

2. Kr 200.000 belastes prosjektbudsjettet for utvikling av Indre Fosen kommune.
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Prosjektplan  1 

PROSJEKTPLAN 
INDRE FOSEN  

 

Prosjektfase 
 
 
 
 

Strategi- og forankringsfasen 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

Rissa og Leksvik kommuner har vedtatt kommunesammenslåing og 
blir til Indre Fosen kommune 01.01.2018. Næringslivet i kommunene 
er hardt rammet av oppdragssvikt, nedleggelser, reduksjoner og 
arbeidsledigheten er høy. Hovedmålet er å skape 300 nye 
arbeidsplasser innen seks år. 
 

 
Sted, dato 
Rissa, mai 2016 
 
 
Prosjektansvarlig:      Prosjektleder: 
 
Ove Vollan      Torun Bakken 
Ordfører       Prosjektleder 
Rissa kommune     Indre Fosen kommune 
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1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 

Rissa kommune ligger på Fosen i Sør-Trøndelag. Kommunen har et areal på 621 km2 og har 
6639 innbyggere pr. 1.10.2015. Rissa har de siste femti årene hatt tilnærmet konstant 
innbyggerantall. 1.1.1964 hadde kommunen 6748 innbyggere. 
 
Leksvik kommune tilhører også Fosen men ligger i Nord-Trøndelag fylke. Kommunen har et 
areal på 430 km2 og 3539innbyggere. 01.01.1964 hadde kommunen 3000 innbyggere.  
 
Rissa kommune er inne i en tøff periode med svært høy arbeidsledighet. 
Hjørnestensbedriften, Fosen Yard, har det siste året sagt opp 260 ansatte. I tillegg kommer 
det oppsigelser fra flere av de lokale underleverandørene ved verftet. 25 ansatte må gå ved 
kommunens 3. største bedrift som jobber i offshoremarkedet. 
Hysnes Helsefort med sine 23 ansatte er også vedtatt nedlagt fra 17. juni 2016. Over en kort 
periode mister kommunen totalt over 300 arbeidsplasser. 
Allerede før de siste oppsigelsene er effektuert, ligger kommunen desidert dårligst an i 
Trøndelag, og på 5. plass nasjonalt på arbeidsledighetsstatistikken.  
 
Fosen Yard 
3. november 2015 ble det kunngjort at Hurtigruten plasserer kontrakt ved verftet. Dette er 
en kontrakt som gir 120 ansatte midlertidig ansettelse i et svært kort tidsrom - fram til mai 
2016. Samtidig viser kontrakten at verftet er konkurransedyktig og har et stort potensiale for 
å skape fremtidige arbeidsplasser. På svært kort sikt vil det derved bli avgjort om kommunen 
sitter med 300 arbeidsledige i juni. 
 
Leksvik kommune har mange industribedrifter som er i en sårbar situasjon, flere av dem 
leverer produkter og tjenester til oljeindustrien som nå er rammet av store kutt og 
ordretilgangen er lav som igjen fører til permitteringer og oppsigelser. Det er også her behov 
for omstilling og nyskaping. 
 
Prosjektet er en del av omstilling i Rissa kommune. Sør-Trøndelag fylkeskommune har bedt 
om at Rissa kommune får status som omstillingskommune i brev til Kommunal og 
regionaldepartementet 18.11.2015. Omstillingsprosessen vil bli gjennomført i henhold til 
Innovasjon Norge sin modell for omstilling, det vises til portalen www.regionalomstilling.no 
 
Det er i samarbeid mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge tatt initiativ til at 
omstillingsarbeidet skal omfatte Indre Fosen kommune. 
   
Denne prosjektplanen gjelder gjennomføring av «strategi- og forankringsfasen». 
 
Februar 2016 forespurte Rissa kommune tre leverandører om å være prosjektleder for 
denne fasen. Den 10. februar 2016 ble Torun Bakken, medlem av styringsgruppen, valgt som 
prosjektleder og endelig kontrakt ble inngått 18. februar 2016 
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1.2 Effektmål 
 
 
 

Hovedmålet for omstillingen er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, hvor det 
blir viktig å utvikle en bredde i næringslivet og videreutvikle næringslivet med de 
konkurransefortrinn som finnes i Indre Fosen (Rissa og Leksvik). Vi ønsker å bidra til å skape 
300 nye arbeidsplasser gjennom næringsutvikling, nyskaping og innovasjon. 

 

1.3 Resultatmål 

Resultatmålet vil fremkomme i Omstillingsplanen som er hoved leveransen fra dette 
prosjektet. Indikasjoner på dette mål vil være en positiv utvikling av arbeidsplasser og økt 
bosetting sammen med økt gjennomføringsevne både i privat og offentlig sektor.   
Styrke eksisterende næringsliv gjennom omstilling og innovasjon samt å aktivt arbeide for 
nyskaping som bidrar til å oppnå hovedmålet om å skape 300 nye arbeidsplasser. 
 

 
 

1.4 Resultatmål for forprosjekt  
 

Resultatet av arbeidet i denne fasen vil være: 
 
 

- Forslag til Strategiplan for omstillingsperioden (Omstillingsplan) med beskrivelse av 
mål og innsatsområder 

- Forslag til Handlingsplan for 2017 
- Forslag til omstillingsorganisasjon for gjennomføring av omstillingen  
-  Det er dokumentert engasjement og motivasjon hos næringsliv, administrasjon, 

politikere og andre viktige aktører 
- Forslag til finansiering av omstillingsplanen 

 

1.5 Rammer og avgrensning 

Prosjektet skal gjennomføres i perioden mars 2016 – september 2016 I tillegg til 
prosjektleder skal styringsgruppen delta i prosjektgjennomføringen. Anskaffelsens anslåtte 
verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr 500 000 eksklusiv merverdiavgift, og er fritatt 
fra kunngjøringsplikten.  
 
 
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Innovasjon Norge sin beskrivelse av strategi- og 
forankringsfasen. Les mer på www.regionalomstilling.no 
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2.  PROSJEKTORGANISASJON 
 
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forprosjektet: 
 

Prosjekteier:                                  Indre Fosen kommune 

Prosjektansvarlig (PA):  Ordfører Ove Vollan 
Styringsgruppen:                      Navngitt under 
Prosjektleder (PL):         Torun Bakken 
 
Det er etablert en styringsgruppe bestående av: leder Ove Vollan (PA, ordfører Rissa),  
Olbert Aasan (Rissa Utvikling KF), Vigdis Bolås (rådmann Rissa), Kai Terje Dretvik (rådmann 
Leksvik) Steinar Saghaug (ordfører Leksvik), Knut Ola Vang (politiker), Fosen Innovasjon AS, 
Bjørn Damhaug 
Oppdragsrådgivere: Ole Harris Hanssen (STFK) Leif Harald Hanssen (STFK) Arild Egge (NTFK) 
Johannes Skaar (Innovasjon Norge) Arnstein Kirste (Innovasjon Norge)  
 
 
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1 Beslutningspunkt 
 
 

Det er ikke behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske. 
 

1. Godkjent prosjektplan 

2. Fagrapporter (utkast til omstillingsplan og handlingsplan) og utkast til sluttrapport 

(administrativ oppfølging, regnskap, budsjett) 

 
 
 

3.2 Statusrapportering  

 
Det avholdes løpende statusmøter med PA og styringsgruppemøte etter behov.  
Forslag til omstillingsplan og første års handlingsplan skal foreligge til behandling i 
fellesnemnda 23. juni 2016.  
Det skal utarbeides statusrapport til møtene i fellesnemnda i tidsperioden for strategi- og 
forankringsfasen 
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3.3 Milepæler  
 

 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 

01 18.03.16 Prosjektplan godkjent av PA 

02 26.05.16 Prosjektplan for strategi- og forankringsfasen vedtatt i fellesnemnda 

03 01.06.16 Utviklingsanalyse utarbeidet 

04 29.06.16 Utkast til innsatsområder og målstruktur  

05 Juli 2016 Prosjektpause 

06 01.08.16 Innmelding av behov for omstillingsmidler med begrunnelse 

07 12.09.16 Prosessmøter gjennomført med næringslivet Indre Fosen 

08 15.09.16 Forslag til omstillingsplan og handlingsplan 2016 foreligger fra SG 

09 20.09.16 Avklaring og forankring i næringsliv og blant politikerne 

10 29.09.16  Endelig vedtak i fellesnemnda 

 
 
 

4. MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
 

4.1 Kommunikasjonsstrategi 

 
Kommunikasjon er en viktig del av omstillingsarbeidet. Indre Fosen kommune vil arbeide 
strategisk med kommunikasjon og forankre prosessene i henhold til tabellskisse. 
 
 

  

Aktør Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig 

KST/Fellesnemda Inkludere Eierskap Møter, vedtak Styringsgruppe 

STFK/NTFK Samarbeid Regional omstilling Møter PL 

Næringsliv/bedrifter Samarbeid Innovasjon/utvikling Møter, workshop PL 

KMD Samarbeid Regional omstilling Søknad, oppfølging PA 

Innbyggere Inkludere Medvirkning Folkemøter, media Styringsgruppe/PL 

Frivilligheten Samarbeid Deltakelse Dialog PL 

Media Samarbeid Styre buskap Dialog PL/rådgiver 

 
 
 
 
 

-�67�-



Prosjektplan  6 

5.   RISIKOVURDERING 
 

A) NTFK ikke prioriterer Leksvik kommune i tildeling av omstillingsmidler for strategi og 

forankringsfasen 

 

B) STFK ikke prioriterer Rissa kommune i tildeling av omstillingsmidler for strategi og 

forankringsfasen 

 

C)  Manglende engasjement i næringslivet, kommuneorganisasjonen og politikere. 

 

D) Resultat av konsekvensanalysen(PANDA) 

 

5.1 Risikofaktorer 
 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 
Kritisk faktor S K RF Tiltak 

A) NTFK ikke prioriterer Leksvik 

kommune 

3 5 15 -tydelig og løpende kommunikasjon 
med Arild Egge. Involvere ordfører samt 
fylkesråd for regional utvikling Terje 
Sørvik og fylkesrådsleder Anne Marit 
Mevassvik  

B) STFK ikke prioriterer Rissa 

kommune 

2 5 10 -tydelig og løpende kommunikasjon 
med Ole-Harris Hanssen. Involvere 
politikere spesielt ordfører samt 
fylkesordfører 

C) Manglende engasjement i 

næringslivet 

3 4 12 -tydelig kommunikasjon fra 
kommuneledelsen 
-finne, identifisere næringslivets behov 
og ønsker for bistand, organisering, 
kontaktpunkt og lage felles mål på kort 
og lang sikt 

D) Kommuneorganisasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 

E) Politikere 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

-Rådmannens ledergruppe (RLG) må 
involveres, status prosjekt omstilling 
tema i hvert RLG møte 
- fram snakke prosjektet fra 
ledergruppe (stor), ansvarlig er RLG 
gruppe  
- eget punkt på alle virksomhetsmøter 
 
-tydelig kommunikasjon løpende, 
forankring hos ordførere, KST, 
fellesnemnda 
-inviteres i prosess-samlinger 
 

S= sannsynlighet (1-5 fra lite til stor), K=konsekvens (1-5 fra lite til stor),  
RF = risikofaktor (SxK) 
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5.2 Risikohåndtering 
Det vises til ovenstående tabell med mottiltak. 

6.   GJENNOMFØRING 

6.1 Hovedaktiviteter 

 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige 
deloppgaver 

Resultat 

Planlegge og følge opp 
prosjektets 
hovedaktiviteter  

Koordinere og 
kvalitetssikre 

Utarbeide 
prosjektplan 
Sikre ressurser til 
gjennomføring 
Statusmøter 

Utarbeide sluttrapport 

Dokumentinnsamling Sikre 
faktagrunnlaget 

Sammenligne info 
Utarbeide 
manglende 
datagrunnlag 

Etablert faktagrunnlag 
og dokumentstruktur 

Analyse og 
kommunikasjon 

Sikre forankring Analyse 
Kartlegge 
målgrupper 

Involvering 

Utviklingsanalyse Riktig datagrunnlag Definere mål i 
omstillingsplanen 

Valg av innsatsområder 

Intervjuer med 
næringsliv/bedrifter 

Riktig lokalt 
datagrunnlag 

Lage analyse og 
sammendrag 

Lokal kunnskap om 
næringsliv/bedrifter 

Målstruktur og 
innsatsområder 

Identifisere 3-4 
målområder 

Beskrive 
innsatsområdene 
og mål 

Definert 
innsatsområder 

Prosessmøter Refleksjon Møter med lokale 
aktører, 
workshop 

Innhente gode lokale 
ideer  

Omstilling/handlingsplan Strategi Lage 
handlingsplan 
Presentasjon for 
KST 

Vedtak i Fellesnemnda 

Gjennomføringsfasen Organisasjonsform  Utarbeide og 
beskrive 
organisasjonsmod
ell 

Iverksetting av 
omstillingsarbeidet 

Prosjektleveranse Styringsgruppe Presentere og 
drøfte i 
styringsgruppen/
KST 

Vedtak i Fellesnemnda 

Rekruttere daglig leder 
(DL) 

Sikre riktig ressurs 
ekstern rådgiver 

Signere kontrakt 
med DL 

God ledelse av 
gjennomføringsfasen 
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6.2 Tids- og ressursplaner 

 

Hoved- Tidsplan (ukenummer 2016) ress. 

Aktiviteter 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 bruk 
Planlegge, gjennomføre, 
statusrapport, sluttrapport 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 2 2 2 2   113 

Dokumentinnsamling 20 7 7                34 
Analyse og kommunikasjon 10   2 5              17 
Utviklingsanalyse  5 15 30 30 55 50 35 25          245 
Intervju med bedrifter 3 2 2                7 
Målstruktur, innsatsområder       20 20 15 10 10        75 
Prosessmøter          10 10 5 5      30 
Omstilling, handlingsplan   10 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5      85 
Organisering av 
gjennomføringsfase 

          3 3 3 3     12 

Prosjektleveranse              2 2 2   6 
Rekruttering av daglig leder 
for gjennomføringsfasen 

              2 2 2  6 

Milepæler                    

                    

                    

                    

Sum timeverk: 630 

Statusmøter 08.
03 

 31.
03 

                

Styringsgruppemøte 17.
03 

   11.
04 

   18.
05 

  01.
06 

   29.
06 

   

Milepæler 18.
03 

23.
03 

        26.
05 

    29.
06 

   

Beslutningspunkt                    

 
 
 
 

6.3 Ressurs- og kompetanseplan 
 

Navn Avd/org. Hovedaktiviteter Tidsperiode Timeverk 

Styringsgruppe  Styre og veilede planarbeidet Mars-Sept 70 

Prosjektleder  Utføre planarbeidet ihht 
strategi og forankringsprosess 

 
Mars-Sept 

 
360 

Utviklingsanalyse 
Prosjektgruppe 

 Utarbeide utviklingsanalyse 
Etableres av PL ved behov  

April 
April-Mai 

200 
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7.   ØKONOMI  
 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

Lønn PL/ekstern konsulent           488000 Omstillingsmidler KMD         200000 

Reisekostnad prosjektleder               5000 Omstillingsmidler STFK         200000 

Utviklingsanalyse, ekstern 
leverandør 

          200000 Internt driftsbudsjett IFK         200000 

Styringsgruppe               2000 Omstillingsmidler NTFK        100000 

Reisekostnader styringsgruppe               5000   

Sum 700000 Sum 700000 

 

Utviklingsanalysen utarbeides av ekstern konsulent. Styringsgruppen forespør tre 
leverandører om pristilbud på å utarbeide utviklingsanalyse for Indre Fosen kommune. 
Denne utviklingsanalysen utgjør kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med 
omstillingsplan og handlingsplaner for omstillingen. 

 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
 
Her anføres hvilke avtaler som er inngått.  
 

Tildelt 3 millioner til akutt omstilling fra KMD. Disse omstillingsmidlene søkes om å 
finansiere prosjekter innenfor de tre innsatsområdene Fosen Yard, Hysnes Helsefort og 
Innovasjon/Nyskaping. 
 
Avtale med prosjektleder. 
Endelig tildeling fra STFK og NTFK ikke på plass pr mai 2016  
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   26.05.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

21/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.05.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

ANTALL REPRESENTANTER I KOMMUNESTYRET I INDRE FOSEN 
KOMMUNE

Sakens bakgrunn og innhold:

Fellesnemnda og kommunestyrene i Leksvik og Rissa gjorde henholdsvis 19.11.2015 og 
21.12.2015 vedtak om antall representanter i kommunestyret i overgangsperioden 2017 –
2019. Vedtaket var 49 representanter; 25 fra Leksvik og 24 fra Rissa, og protokoll ble lagt 
ved søknaden om sammenslåing. I dag har Leksvik 25 representanter og Rissa har 23. 

Kommunelovens § 7, pkt 2, sier at kommunestyrets medlemstall skal være et oddetall. Det 
ble derfor gjort vedtak om at antall representanter fra Rissa øker med én representant der 
valget 2015 legges til grunn, ettersom Rissa i dag har to færre representanter enn Leksvik.   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tatt kontakt om at dette ikke er mulig fordi 
kommunelovens § 7, pkt 3 sier at «Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv 
senest 31.12. i nest siste år av valgperioden.» Departementet kan ikke gjøre unntak fra 
kommunelovens § 7, pkt 3, men de kan gjøre unntak fra kommunelovens § 7, pkt 1.

Endringen må vedtas i begge kommuner. Formannskapene i begge kommuner og 
fellesnemnda behandler saken den 26.05.16. Saken må også snarest behandles av begge 
kommunestyrene. Søknaden om sammenslåing skal sannsynligvis behandles i Kongelig 
resolusjon den 17. juni 2016. 

Vurdering:

Etter drøftinger mellom Indre Fosen kommune, Fylkesmennene og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, kom man fram til at den beste løsningen for 
overgangsperioden 2017 – 2019, er å beholde antall representanter i kommunestyrene i 
Leksvik og Rissa som i dag, dvs 25 representanter fra Leksvik og 23 representanter fra Rissa. 
Antall representanter i kommunestyret fra 2019, må behandles senere, og senest innen 
31.12.2018. 

Prosjektleders innstilling:
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Kommunestyret i Indre Fosen kommune skal bestå av 48 representanter. Leksvik kommune 
sin andel blir 25 representanter, og Rissa kommune sin andel blir 23 representanter.
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