
 

 

 

INNBYGGERMØTE I INDRE FOSEN KOMMUNE – RÅKVÅG 

Møtereferat 27.11.2017 

 

Deltakere: Om lag 22 innbyggere 

Arrangører fra kommunen: 

Ordfører i Indre Fosen, rådmann i Leksvik og Rissa, helse- og omsorgssjef Rissa, personalsjef Rissa, arealsjef Rissa 

 

DIALOGMØTE OM FLERE TEMA 

 

Rådmann i Leksvik og Rissa, Vigdis Bolås, ønsket velkommen til informasjon og refleksjon om flere 
interessante og spennende tema. Snart er vi sammen i en ny kommune, sa hun! 

Utvikling av Indre Fosen kommune ved Steinar Saghaug  

 Det blir ny grafisk profil. 

 På Fosen blir det om lag 3-4 kommuner istedenfor 7. 

 Indre Fosen blir en typisk landbruks- og industrikommune med 10 200 innbyggere. 

 Det blir politisk styring via oppvekst-, kultur- helse og omsorgsutvalg, arealutvalg og næringsråd. 

 Den administrative ledelsen skjer ved oppvekst-, kultur-, helse- og omsorgssjef, areal- og 
utviklingssjef. 

 Regionrådet ledes nå fra Bjugn, og flere fellestjenester driftes av medlemskommunene som før. 

 Formannskapet er meget opptatt av samfunnsutvikling. 

 Den nye Utviklingsenheten og Omstillingsprosjektet vil få solid betydning for næringslivet. 

 Indre Fosen har kommet i ny sone for sentralitet. Det vil føre til lavere arbeidsgiveravgift.. 

 Det arbeides godt med bru over Trondheimsfjorden. 

 De kommunale veiene skal vedlikeholdes. Vi forsøker å lage en asfaltplan for hele kommunen. 

 Kollektivtrafikken må lobbes, slik at det blir fine forbindelser mellom tettsteder og ferge-hurtigbåt. 

 Fiber og mobildekning. Det skjer mye på området. Vedr. Råkvåg er utbygger for fiber kontaktet 
for å se om det kan bli et prosjekt i samarbeid med kommune og lokalsamfunn. 

 Det arbeides med flere arealplaner, blant annet kommunedelplanen for Vanvikan. 

 Det er totalt 637 millioner kr til rådighet i Indre Fosen, det meste går til helse- og omsorgsfeltet 
om lag  41 %, oppvekst om lag 33%, osv. 

 Det er høy byggeaktivitet og mange investeringer. 

 Videregående skole jobber vi med - sammen med fylkeskommunen og de to videregående 
skolene. Plasseringen avgjøres av fylkestinget for Trøndelag i april 2018. 

 Kulturlivet kjennetegnes av mange aktiviteter, miljøer, bygninger og ildsjeler. 
 

Innspill: 
- Ingen 

 

Helse- og omsorgstjenester ved Hilde Anhanger Føll 

 Folkemøter er artig og jeg er glad for å være her. 

 De fleste innbyggere er på et eller annet tidspunkt i kontakt med helse- og omsorgstjenester.  



 

 Det blir om lag 7 enheter med Koordinerende tjeneste (ny fellestjeneste for forvaltning- og 
saksbehandling), NAV, Bo- og aktivitetstjeneste, Fosen barneverntjeneste (som blir lite berørt av 
sammenslåingen), Sykehjem (for de «sykest syke» som trenger behandling, Hjemmetjenester 
(med 4 soner), Bo- og aktivitetstjenester (for funksjonshemmede), Helsetjenester (det blir blant 
annet bemannet legevakt hele døgnet i Vanvikan) med kommuneoverlege. 

 Organiseringen som vi lager nå blir forsvarlig. Vi trenger imidlertid en skikkelig oversikt over 
utfordringsbildet med vekst blant eldre. Vi trenger nye planer og samkjøring av planer. 

 
Innspill:  

- Digitaliseringen i NAV påfører ikke-offentlige instanser kostnader, bl.a. apotekene som må hjelpe 
folk som ikke forstår eller behersker de digitale verktøyene. Man får heller ikke kontakt med NAV 
via telefon. 

- Dårlig opplevelse mht. fagkompetanse på legekontoret i Rissa. Gjelder både leger og resepsjon. 
(Helse- og omsorgssjef Hilde tar dette videre til legekontoret.) 

 
 

Visjon og verdier ved Ola Andreas Stavne 

 Vi arbeider med personal-spørsmål i ny kommune. Nå skal dere få reflektere i grupper. 

 Oppgave 1: Kom med forslag til en god visjon/fremtidsdrøm som vi kan jobbe for. 

 Oppgave 2: Hvilke forventninger har dere som innbyggere i kommunen? 

 Oppgave 3: Vi ønsker eksempler på hva som er «å få god hjelp fra kommunen». 
 
Innspill:  
Forslag til visjon: 

- Jordnær lykke! 
- Sammen blir vi bedre! 
- Alle skal med! 
- Vi inkluderer hele kommunen! 

 
Forventninger fra innbyggere til kommunen: 

- Hele kommunen må bli sett under ett, og at enkeltdeler ikke ses på som utkant. 
- Alle grendene må få del i utviklingen. 
- Vi ønsker økt støtte til skolekorps og andre fritidsaktiviteter. 
- Hvordan er vannkvaliteten i Råkvåg egentlig? Svar: Den har vært dårlig, men er bra nå. 

 
Eksempler på god hjelp fra kommunen: 

- Fikk raskt svar på spørsmål om vannkvalitet som ble rettet til rådmann Vigdis. 
- Rektor Maria Gjølgali fikk god støtte til musikkrom. 
- Fikk raskt hjelp og god oppfølging ved behov for akuttopphold. 

 
Andre ting: 

- Trøbbel med kommunal veg (Rødsjøveien). Savner en konkret person som kan svare på saker 
som gjelder kommunal veg. 

- Fiberutbygging: Indre Fosen utvikling jobber med saken. Det er en konkret utbygger som 
vurderer dette i samarbeid med kommunen og lokalsamfunnet.  

- Nye broer som planlegges over Trondheimsfjorden. Hvor langt har saken egentlig kommet? Nå 
jobber prosjektet med å få med Trondheim kommune og fylkeskommunen.  

 

Avslutning ved Steinar Saghaug 

- Det var artig være her! Politikerne ønsker liv og aktivitet i bygder og grender. Det gjelder å få med 
hele kommunen når Indre Fosen skal utvikles. Takk for oss!  


