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Næringskraft og bolyst 

Forprosjektrapport med forslag til toårig handlingsprogram 

30.04.2020, 05.05.2020 

 

 

Planforslaget har fire vedlegg som ligger på kommunes hjemmeside: 

o Faktagrunnlag for samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune, 2020  
o Logg med referater fra medvirkning i planprosessen, 2019-2020 
o Regional analyse av Indre Fosen, 2019, fra Telemarksforskning 
o Utviklingsanalyse av Indre Fosen, 2019, fra BDO 

Følg lenken for å kikke på vedleggene:  

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

 
Formannskapet bestemte 30. april at planforslaget skal ligge på høring fra 01. mai til 14. juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjekt-naringskraft-og-bolyst/
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Sammendrag 
 
I regi av satsingen på næringskraft og bolyst er det gjort to spørreundersøkelser. Omlag 300 
innbyggere har uttalt seg om næringsliv og bosteder i Indre Fosen. Av disse var ca. 50 % 
elever i 10. klasse og avgangselever ved studieforberedende program ved videregående 
skole. Ca. 20 % var voksne innflyttere. Resten var medlemmer av kommunestyret, 
styremedlemmer i nærings- og innbyggerforeninger, kommunale ledere og tillitsvalgte, samt 
medlemmer i Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser. 
 
De spurte ser flere kvaliteter ved bostedene sine. Mange fremhever små landlige og bynære 
steder, nærhet til natur og sjø, sosiale relasjoner, samt kort avstand til handel, tjenester, 
arbeidsplasser og aktiviteter. 
De spurte opplever også mangler ved bostedene sine. Mange savner transporttilbud, 
møteplasser, arbeidsplasser, butikker, spisesteder, fritidstilbud, byggeklare tomter, og 
vakrere kommunesentrum. 
 
Siden halvparten av de spurte var unge mellom 15-19 år, er det sannsynlig at de kjenner 
bostedene sine langt bedre enn de kjenner nærings- og arbeidslivet. Følgelig laget 
Omstillingsprogrammet en bransje- og arbeidsoversikt, med identifisering av utfordringer og 
muligheter for lokale bransjer. Det foreligger også næringsanalyser fra forskningsmiljøer, 
som Telemarksforskning, BDO og Trøndelag forskning og utvikling. 
 
Hele materialet legges til grunn for et toårig handlingsprogram, som trolig vil bidra positivt til 
nærings- og arbeidslivet, bostedene og befolkningen. 
 
 

Bakgrunn 
 
Samfunnsutvikling formes av mange forhold. Noen er faste og kan ikke endres - som 
beliggenhet, avstand og naturgrunnlag. Andre er påvirkbare - som størrelse, transport, 
politikk og handlekraft. 
 
Indre Fosen ligger nært Trondheim. Fjorden er rik på ressurser, men hindrer tilgang til et 

større marked. Naturgrunnlaget er variert. Rissa og Leksvik er blitt en mellomstor kommune. 

 

Indre Fosen har flere kjente samfunnsutfordringer: 

o Nærings- og arbeidsrelaterte forhold – som lavere antall sysselsatte, færre 
stillingsutlysninger uten formelle utdanningskrav, mangel på faglært arbeidskraft, 
særlig teknisk fagarbeidere og helsefagarbeidere, knapphet på arbeidskraft med grad 
fra høyskole og universitet, særlig helsesykepleiere. Det nevnes også at noen 
kommunale tjenester og kanskje politiske miljøer, kan ha en svak næringsorientering. 

o Bostedsrelaterte forhold - som uforutsigbar ferdigstilling av byggeklare boligfelt og 
innflyttingsklare leiligheter, lite attraktiv utforming av kommunesenteret, manglende 
tilbud i flere tettsteder, svakt busstilbud mellom tettsteder i kommunen og mellom 
Fosenkommuner, pluss mangler på overgang mellom hurtigbåt – buss. 

o Befolkningsrelaterte forhold - som dalende folketall (selv om antall flyktninger, 
innvandrere og sesongarbeidskraft har økt), synkende fødselstall, flere døde enn 
fødte, flere utpendlere enn innpendlere, samt flere utflyttere enn innflyttere. 

Utfordringene kan trolig bli mindre ved å få bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. 
 
Med tanke på det sammensatte utfordringsbildet, bestilte kommunen en Attraktivitets-
analyse fra Telemarksforskning i 2019. 
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Rapportens hovedkonklusjon var slik: 

o De siste 5 årene har Indre Fosen hatt nedgang i arbeidsplasser og i folketall. 
o Kommunen har verken vært en attraktiv næringskommune eller bostedskommune. 
o Scenarier for befolkningsutvikling viser at det kan bli vekst i folketallet, men da må 

Indre Fosen oppnå høy samlet attraktivitet, for næring og bosted. 
 
Rapporten, som er basert på objektive fakta, har selvfølgelig noen lyspunkter. Det er blant 
annet en liten positiv utvikling i antall private arbeidsplasser.  
 
På tross av et noe dystert utfordringsbilde, gjør mange næringsaktører og bedrifter en 
kjempeinnsats for å utvikle bransjer og virksomheter. Denne innsatsen kan ikke verdsettes 
nok. I tillegg understøtter Omstillingsprogrammet og Fosen Innovasjon næringslivets 
utvikling. Kommunen leverer rimelig gode tjenester på alle områder. Det lages planer for å 
utvikle samfunn og bosteder. Den samlede innsatsen er trolig verken svak eller sterk. Vi 
erkjenner bare at samfunnet ikke har fått en gunstig utvikling. Kanskje har innsatsen bremset 
en langt sterkere negativ utvikling. 
 
 

Bilde 1 og 2: Rissa sentrum og Fosen Yard, april 2020, tatt av Sisel Grimsrud 

 
 

 

Inspirasjon 
 
Ifølge Distriktssenteret forsøker mange distriktskommuner å utvikle sin befolkning, næringsliv 
og bosteder. Noen lykkes med å skape gode prosesser for næringskraft og bolyst, mens 
andre ikke får det helt til. Enkelte forsknings- og kunnskapsbaserte miljøer hevder at det ikke 
fins en samlet oppskrift for å skape gode nærings- og bostedskommuner. Andre sier at det 
fins holdepunkter som fremmer positiv samfunnsutvikling. Det er en oversikt med slike 
inspirasjonskilder bak i rapporten. 
 
Vi velger å bruke boka «Hvorfor vokser steder?», som Telemarksforskning utgav i 2018, som 
veileder for en mer helhetlig, systematisk og målrettet innsats. Bokens modell kan oppleves 
som statistisk og komplisert, følgelig forsøker vi å forenkle den her. 
 
Attraktivitetsmodellen oppleves å bestå av disse elementene: 

 Samfunnets faste strukturer med beliggenhet, avstand til regionalt arbeidsmarked 
og eventuelle barrierer, som sjø uten bru. 

 Påvirkbare næringsforhold med bransjesammensetning, bedrifter i vekst eller 
nedgang, tilgang på større og mindre markeder, næringspolitikk (statlig, regionalt og 
lokalt), næringstomter og lokaler, samt antall gründere. 



5 
 

 Påvirkbare bostedsforhold med utforming av tettsteder, tilbud og tjenester, samt 
attraksjoner (som tiltrekker besøkende og skaper vekst i besøksnæringer). 

 Befolkningens tilstand med størrelse, sammensetning og kulturelle holdning. 
 Det lokale handlingsrommet med dagens utfordringer, kvaliteter og muligheter. 

 
Vi tolker modellen slik at om ikke alle faste forhold er like gunstige, så kan allikevel noen 
påvirkbare forhold rigges for utvikling. Følgelig må dagens tilstand vurderes og 
handlingsrommet konkretiseres. Ved å styrke kvalitetene på næring og bosteder, kan vi trolig 
øke befolkningen. Når så er sagt, er nok bru det viktigste tiltaket som kan dempe effekten av 
geografisk plassering og klargjøre grunnen for gunstigere samfunnsutvikling. 
 
 

Bilde 3 og 4: Leksvik sentrum og CNC Produkter, april 2020, tatt av Kjersti Rørstad 

 

 
 

 

Fakta, vurdering og innspill 
 
Innsikt i samfunnsutvikling skjer via erfaring, teori og fakta om utvalgte geografiske og 
tematiske områder. Som nevnt er det mange strukturelle og påvirkbare forhold som angår 
samfunnets attraktivitet, næringslivets kraft og befolkningens bolyst. Vi erkjenner at bolyst er 
et svært sammensatt tema. 
 
Innbyggere formes av sine opplevelser, alder, helse, utdanning, økonomi, familie, 
bosituasjon, deltagelse i organisasjonsliv, tilknytning til næring- og arbeidsliv, mestring av 
omgivelser og kunnskap om samfunn. Selv en liten gruppe mennesker kan ha mange 
interesser, hvorav noen kan være motstridene. 
 
Med dette i bakhodet er det laget et faktagrunnlag med forskjellig tilnærming: 

o Objektive fakta om ulike deler av lokalsamfunnet. 
o Faglig vurdering av næringslivets bransjer med utfordringer og muligheter. 
o Subjektive innspill fra innbyggere om lokalsamfunnet. 

Erfaring tilsier at bolysten påvirkes av mulighetene der folk bor, arbeider og har fritid.  
 
Faktagrunnlaget er tenkt brukt som grunnlag for flere planprosesser og består av fire deler:  

A. En oppsummering. 
B. En bransjevurdering. 
C. To innbyggerundersøkelser. 
D. Mange fakta om befolkning, utdanning, boliger, avstander, kollektivtransport, 

trafikksikkerhet, næring- og arbeidsliv, samt stedskvaliteter. 
Det kommer også en klimastrategi og en folkehelseoversikt i løpet av sommeren 2020. 
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I planutkastet kommer alt som foreslås av mål, strategi og tiltak fra bransjevurderingen, 
innbyggerundersøkelsene, de flerfaglige samfunnsfaktaene eller fra gruppedialoger. Vi har 
ikke behov for å repetere alle relevante fakta, vurderinger eller innspill her. Isteden 
oppfordrer vi de som er særlig interesserte, til å lese vedleggene. Det er selvsagt ikke 
nødvendig for å forstå rapporten, handlingsrommet og det toårige programmet. Likevel er det 
trolig slik, at vedleggene - med fakta, vurderinger og innspill - bidrar til å se rapporten som et 
Samfunnspolitisk planutkast. Med forslag som kan støttes, endres eller forkastes. 
 
 

Bilde 5 og 6: Stadsbygd sentrum og Itab Industrier, april 2020, tatt av Sissel Grimsrud 

 

 
 

 

Lokale vedtak 
 
Før vi presenterer Indre Fosens muligheter for samfunnsutvikling, oppleves det riktig å vise til 
Intensjonsavtalen fra 2015, som lå til grunn for sammenslåingen av kommunene fra 2018, 
samt Kommuneplanens samfunnsdeler for Rissa fra 2014 og Leksvik fra 2016. Det er mange 
nye politikere nå. Det synes viktig å vise noen sentrale dokumenter som tidligere 
kommunestyrer har vedtatt. Det nåværende kommunestyre avgjør om innholdet fremdeles 
gjelder eller må fornyes. Vi mener tekstene under er relevante for næringskraft og bolyst. 
 
 
Intensjonsavtalen 

 
Ett av hovedmålene: 

o Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen. 
 
Flere av delmålene: 

o Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele 
kommunen.   

o Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen. 
o Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst. 
o Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske bygder, med varierte kultur– 

og fritidstilbud. 
o Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og 

fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over 
Trondheimsfjorden. 

o Utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert 
utvikling i alle deler av kommunen. 
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Punkt 4. om videregående skole: 

o I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles 
videregående skole som legges til Vanvikan. 

 
Punkt 5.om kommunesenter: 

o Kommunesenteret skal ligge i Rissa. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle 
deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et 
kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med 
andre sentra i regionen. 

 
Les mer om Intensjonsavtalen ved å følge lenken her: 
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i8cdc1867-76d2-467d-bd41-
795080db78bb/intensjonsavtale-mellom-leksvik-og-rissa-090315.pdf 
 
 
Samfunnsdelen for Rissa 

 

Innledningen på side 5: 

o Et overordnet mål i planen er befolkningsvekst, og erkjennelsen av at befolkningen 
øker i takt med arbeids- og næringslivet. Det vil si at befolkningsvekst skjer parallelt 
med økning i antall arbeidsplasser, verdiskaping og vekst i ulike næringer. Om man i 
tillegg har varierte og attraktive botilbud, samt sjarmerende og karakteristiske bygder, 
så er sannsynligheten stor for at befolkningen vokser. 

 
Verdiskaping, næringsutvikling og landbruk – Målet på side 16: 

o Verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser økes. Rissa kommune skal bli 
en kommune hvor det er lett å starte og utvikle bedrifter. 

 
Samferdsel og offentlig transport - Tiltak 1 på side 20: 

o Etablere bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. 
 
Stedsutvikling og kulturell bevaring – Målet på side 26 og tiltak 6 på side 27: 

o Rissa skal ha en bærekraftig utvikling som bygger på folks aktivitet, stedlig 
ressursgrunnlag og offentlig regulering. Sentrum skal ha et bymessig uttrykk, mens 
bygder og grender skal ha sitt særpreg. 

o Fortette Rissa og Stadsbygd. 
 
Les mer om Rissas samfunnsdel ved å følge lenken her: 
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/id494f4d5-cc5b-4846-9421-4260e1ecf895/0-
samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf 
 
 
Samfunnsdelen for Leksvik 

 

Innledningen på side 5 og 6: 

o Leksvik er i utvikling. Konklusjonen er at noen samfunnsområder er svært avgjørende 

for vekst og utvikling. Det bør gjøres en særlig innsats med utvikling av næring, 

infrastruktur, kommunale tjenester og det enkelte tettsteds egenart og muligheter. 

o Det viktigste grepet for å trekke mennesker til kommunen er å vise at den er et trygt 

sted der barn og unge får en god oppvekst. Vi må fortsatt holde fast på «Barna først i 

alt vi gjør!» 

 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i8cdc1867-76d2-467d-bd41-795080db78bb/intensjonsavtale-mellom-leksvik-og-rissa-090315.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i8cdc1867-76d2-467d-bd41-795080db78bb/intensjonsavtale-mellom-leksvik-og-rissa-090315.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/id494f4d5-cc5b-4846-9421-4260e1ecf895/0-samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/id494f4d5-cc5b-4846-9421-4260e1ecf895/0-samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf
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Næringsutvikling – Målet på side 22: 

o Kommunen skal bli blant de ledende på næringsutvikling i Midt-Norge. 

 

Samferdsel og offentlig transport – Tiltak 1.4 på side 26: 

o Arbeide for bru over Trondheimsfjorden. 

 

Stedsutvikling og botilbud – Målet på side 28 og tiltak 3.1 på side 29: 

o Kommunen skal utvikle attraktive og levende tettsteder (Leksvik og Vanvikan) og 

grender som mange innbyggere vil bo, arbeide og oppholde seg i, og som også 

tiltrekker seg nye innbyggere og besøkende. 

o Det skal være varierte boligtyper i tettstedene og muligheter for større tomter i 
grendene. 

 
Les mer om Leksviks samfunnsdel ved å følge lenken her: 
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i0c18181c-9992-473e-a859-c6e2204fd1f4/4-
samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf 
 
Det er bra å ha disse tekstene i bakhodet, når vi utformer forslag til et toårig 
handlingsprogram for næringskraft og bolyst. Det er selvsagt anledning til å stille spørsmål 
ved om alt bør være med videre, eller mene at noe bør utgå eller endres. Det oppfordres til 
saklig dialog om dette. 
 
 

Bilde 7 og 8: Vanvikan sentrum og CTM Lyng 

 

 
 
 

Arbeidsprosess 
 
Arbeidsprosesser kan ha ulik karakter. Enkeltpersoner vil ofte gjøre det som er bestemt, på 
kortest mulig tid. Forskere utvikler omstendelige program hvor det er viktig å følge rette 
prosedyrer og benytte anerkjente metoder og teknikker. Planmedarbeidere vil gjerne ha en 
undersøkende prosess med fakta, visjon og utvikling, hvor orden og rekkefølge har en viss 
betydning. 
 
Det er forlokkende, men dristig, å hoppe rett på tiltak uten innledende undersøkelse. Erfaring 
tilsier at arbeidsmetoder har betydning for resultater, særlig på sikt. Ifølge Distriktssenteret 
fins det ingen enkel oppskrift for å utvikle befolkning, næringsliv og bosteder. Allikevel er det 
noen som viser til holdepunkter for positive samfunnsprosesser. 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i0c18181c-9992-473e-a859-c6e2204fd1f4/4-samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i0c18181c-9992-473e-a859-c6e2204fd1f4/4-samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf
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Tibe Samfunn har laget en 10-punktsmodell som ser slik ut: 

1. Målanalyse Velg overordnede mål lokalsamfunnet ønsker å nå 
2. Kartlegg stedskvaliteter Finn ut hvilke stedskvaliteter lokalsamfunnet kan posisjonere 

seg på 
3. Samfunnsanalyse Utviklingstrekk i samfunnet påvirker lokalsamfunnet. Finn ut hvilke 
4. Målgruppeanalyse Hvilke målgrupper er lokalsamfunnet avhengig av å være 

attraktive for dersom målene skal nås? 
5. Valg av posisjon Velg en posisjon som appellerer til de prioriterte målgruppene 
6. Forankring Få flest mulig til å stille seg bak posisjonen som er valgt 
7. Identitets- og omdømmekartlegging Finn ut hva både egne innbyggere folk utenfra 

mener om lokalsamfunnet? 
8. Handlingsplan Lag en handlingsplan for utvikling av stedskvaliteter 
9. Organisering og finansiering Sikre gode resultater med god organisering og 

finansiering 
10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid Styrk stedskvalitetene og utvikle nye 

– og husk å fortelle om resultatet 
 

Vår oppfatning er at seks av ti punkter, allerede brukes i kommunens arbeid med 
samfunnsutvikling, mens fire av ti punkter, trolig ikke er i utstrakt bruk. I teksten under knyttes 
ord og farger til hvert punkt i modellen, slik at andre kan se om punktene er fulgt. 
 
Den foreliggende satsingen vil bestrebe seg på å; 

1. Utvikle mål for fremtiden. 

2. Vurdere stedskvaliteter – uten å gå i dybden. 

3. Konkretisere forhold og føringer – uten å gå i dybden. 

4. Identifisere grupper som kan bidra til at målene nås – uten detaljer. 

5. Finne lokalsamfunnets posisjon – for bedre å kunne utvikle kvaliteter. 

6. Forankre lokal utviklingskraft. 

7. Utforske innbyggernes oppfatning. 

8. Etablere handlingsplan. 

9. Organisere og finansiere arbeidet. 

10. Iverksette langsiktig utviklingsarbeid med tilpasset kommunikasjon. 
 
 

             Bilde 9 og 10: Råkvåg sentrum og Aune Byggvare 
 

 
 
 

https://distriktssenteret.no/2014/06/12/malanalyse/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/kartlegge-stedskvaliteter/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/kartlegge-stedskvaliteter/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/samfunnsanalyse/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/malgruppeanalyse/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/malgruppeanalyse/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/valg-av-posisjon/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/forankring/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/identitets-og-omdommekartlegging/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/identitets-og-omdommekartlegging/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/handlingsplan/
https://distriktssenteret.no/2014/06/11/punkt-9-organisering-og-finansiering/
https://distriktssenteret.no/2014/06/11/punkt-9-organisering-og-finansiering/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/langsiktig-utviklings-og-kommunikasjonsarbeid/
https://distriktssenteret.no/2014/06/13/langsiktig-utviklings-og-kommunikasjonsarbeid/
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Styringslinje 
 
Ideen til satsing på næringskraft og bolyst kom fra politisk hold, og er en mulighet for 
utvikling. 
 
Noen av rammene for Næringskraft og bolyst er slik: 

o Næringsrådet: Styringsgruppe 
o Formannskapets nærings- og bolystgruppe: Pådrivergruppe 
o Faglig ansvarlig: Kommunedirektør 
o Prosjektgruppe: Leder for næring og arealsektor, leder for Omstillingsprogram, 

næringsrådgiver og kommunikasjonsrådgiver 
o Prosessleder: Samfunnsplanlegger 

Omstillingsprogrammet gav midler til en attraktivitetsanalyse og til vurdering fra forsker. 
 
I utgangspunktet var det tenkt å ha en rimelig kort prosess for å utvikle det toårige 
handlingsprogrammet. Da vi satte oss inn i feltet, skjønte vi fort at det måtte gjøres et mer 
omfattende arbeid. Følgelig har arbeidet pågått i ca. 10-12 måneder med om lag 40 % 
stilling. Det har vært flere administrative og politiske «hjelpere» i arbeidet. 
 
Etter førstegangsbehandling i næringsråd og formannskap, må planforslaget på 6 ukers 
høring. Da vil alle berørte krefter oppfordres til å komme med innspill, kommentarer og 
merknader. Det kan være næringsaktører, bedrifter, offentlige virksomheter, organisasjoner, 
innbyggere og ildsjeler. Samtidig vil forslaget (handlingsprogram, faktadel og 
medvirkningslogg) bli sendt til Telemarksforskning. Hensikten er å få kvalifiserte innspill fra 
forfatteren av boka «Hvorfor vokser steder?» 
 
 

Handlingsprogram 
 

Mål og strategi 
 

Hovedmål: 

 Indre Fosen er en ettertraktet nærings- og bostedskommune med godt klima. 

 

Foreløpig delmål: 
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra 

Trondheimsregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram, 

Fosen Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og 

markedsføring. 

B. Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes.  

Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud. 

Mindre bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber, 

tomter, vei, vann og avløp. 

C. Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere, besøkende og innflyttere, og folketallet 

stiger fra 10 055 i 2020 til 10 500 i 2025. 

Indre Fosens tjenestetilbud er ikke med her, fordi det pågår separate planprosesser. 
 
Foreløpig strategi: 

A. Omstillingen ledes av kommunen sammen med næringsaktører, offentlige 
virksomheter, organisasjoner og innbyggere. 

B. Allsidige næringsbehov imøtekommes, samtidig som miljø og klima ivaretas. 
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C. Planprosessene er synlige, inkluderende og med avtalte frister. 
D. Saksbehandlingen er effektiv. 
 
 

Attraktivt nærings- og arbeidsliv 
 
Utfordringsbildet er sammensatt - noen bedrifter/virksomheter preges av: 

Lite utviklet bransjestruktur, lav lønnsomhet, svak markedstilpasning, høye transport-
kostnader, varierende veistandard, lite bransjesamarbeid, variabel fiberutvikling, 
investeringsbehov, kapasitetsvansker pga. aldrende befolkning med (lav tilgang på faglært 
arbeidskraft og økt pensjonering). 
 
Foreløpig hovedmål: 
Ettertraktet næringskommune. 
 
Foreløpig delmål: 
Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra 
Trondheimregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram, Fosen 
Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og markedsføring. 
 

Nr. Mulige tiltak for å styrke nærings- og arbeidsliv Ansvar Kostnad År 

Fellestiltak for næringslivet 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 

   

 Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift.    

 Tilrettelegge for videre fiberutvikling.    

 Ha sjønære og bransjerettede næringsarealer.     

 Etablere kultur for læring, næring og entreprenørskap i 
skoler, bedrifter og lokalsamfunn. 

   

 Oppfordre bedrifter i alle bransjer til å etablere seg/utvide og 
styrke sine produktporteføljer. 

   

 Henstille bedrifter i alle bransjer til å søke medlemskap i 
Trondheimsregionenes næringsforening – avd. Indre Fosen. 

   

 Motivere grunnskole- og videregående elever til å ta fagbrev 
og arbeid lokalt. 

   

 Oppfordre fylkeskommunen til å ha så fullverdige fagtilbud 
ved Johan Bojer videregående skole, at elevene kan fullføre 
de fleste tilbud lokalt. 

   

 Ha tett samarbeid mellom grunnskoler, folkehøyskolen, 
videregående skole samt nærings- og arbeidslivet, slik at 
elevene ser lokale arbeidsmuligheter. 

   

 Bedrifter og arbeidssteder må selge seg inn overfor mulige 
arbeidstakere og innflyttere. 

   

 Motivere seniorer til å ha en tilpasset stillingsprosent eller 
tilknytning til virksomheter med behov for arbeidskraft. 

   

 Anmode alle større virksomheter om å tilrettelegge 
arbeidsoppgaver for uføre og flyktninger. 

   

 Tilrettelegge språkopplæring for utenlands arbeidskraft med 
familier, for å beholde kompetanse og få inkluderte 
innbyggere. Tilbud bør være både på dag- og kveldstid. 

   

 Samkjøre undersøkelser og oppdrag, istedenfor å ha de 
som enkeltstående oppdrag. 

   

     
Fellestiltak på samferdsel 

 Utvikle en målrettet samferdselsstrategi i Indre Fosen, 
Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen.  

   



12 
 

 
Det dreier seg om: 
o Gi aktiv støtte til Fosen-bruprosjektet. 
o Fremskynde arbeidet med Stjørna- og Trondheimsbrua. 
o Forberede reguleringsplaner (for bruhoder, bosetting). 
o Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak. 
o Utbedre veier, særlig skogsveien Kråkmo-Leksvik, 

kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg, samt stekning 
Rissa-Rørvik. 

o Skape nye veitraseer, særlig mot Steinkjer, og 
vedlikeholde eksisterende. 

o Vurdere å gjeninnføre hurtigbåtanløp ved Kvithyll. 
o Utvide kollektivtilbudet med hurtigbåt og buss, på kveld 

og helg.  
o Få lavere kostnad til ferge og bom. 
o Ta ansvar for samferdselsstrategien, både politisk og 

administrativt i kommunen. 
 
Det er veldig bra at ferjesambandet er åpent hele døgnet. 

     

Fellestiltak på rekruttering 

 Følge opp at programfag og fagskoletilbud ved Johan Bojer 
videregående skole faktisk treffer næringslivets behov. 

   

 Formalisere kontakt mellom grunnskoler og næringsliv. 
Kjennskap til lokalt næringsliv og praktiske yrker er viktig for 
at elevene gjør gode utdanningsvalg. 

   

     

Fellestiltak på kompetanse 

 Vurdere å opprette et teknologi- og kompetansesenter ved 
ny videregående skole. 

   

 TAF (Teknisk- allmennfaglig utdanning) er spilt inn som 
tilbud ved ny vgs. Dvs. at man får både generell studie-
kompetanse og yrkesfaglig utdannelse inkl. lærlingetid. 

   

 Vurdere å tilrettelegge for høyere yrkesfaglig utdanning, 
som kan være svært viktig for etter- og videreutdanning. 

   

     

Fellestiltak i kommunal sektor 

 Stille med bredt, positivt næringsapparat for de som vil 
satse. Mye kan gjøres med små virkemidler og kanskje 
gjenbrukt utstyr. 

   

 Tilby kurs i markedsføring med trinn 1 og 2, for berørte 
ledere og ansatte. 

   

 Vurdere å ansette markedsfører som kan jobbe i flerfaglige 
team. 

   

 Bruke tilgjengelige verktøy aktivt for å fremme bransjene.  
 
Det dreier seg om; 
o Kommuneplanens arealdel 
o Reguleringsplaner 
o Tilgjengelig næringsareal og næringsbygg 
o Tett dialog med næringslivet i planprosesser 
o Markedsføring 

   

 Undersøke næringsvennligheten i alle relevante sektorer.    

     

Bransjespesifikke tiltak i industri og teknologi 

 Tilrettelegge kvalifiserende kurs for personer i alle 
aldersgrupper, som er tilpasset kompetansekrav ved større 
industri- og teknologibedrifter. 
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Bransjespesifikke tiltak i bygg og anlegg 

 Løfte kompetansen (om anbud, fag, bærekraft) hos bygg- 
og anleggsbransjen og i kommunen. 

   

 Utvikle samarbeid mellom leverandører for å ta større 
kontrakter. 

   

 Etablere samhandlingsstruktur via NIT – avd. Indre Fosen.    

 Ha kontakt mellom næringa og grunnskole/barnehage.    

     

Bransjespesifikke tiltak i fiskeri og havbruk 

 Kartlegge muligheter knyttet til Trondheimsfjorden.    

 Undersøke potensialet for underleverandør-industri.    

 Tilrettelegge for sjøbasert oppdrett av ulike arter.    

     

Bransjespesifikke tiltak i handel og service 

 Heve kompetansen på ulike områder, som salg, service og 
styrets ansvar. 

   

 Vurdere behovet for å opprette eget bransjeråd innen NIT 
Indre Fosen. 

   

 Tilrettelegge handelstilbud i sentrum og tettsteder. Både 
fastboende og fritidsinnbyggere er potensielle kunder. 

   

     

Bransjespesifikke tiltak i transport 

 Sørge for bedre veistandard og redusert bomavgift.    

     

Bransjespesifikke tiltak i jordbruk 

 Tilpasse produksjon til ny kunnskap og markedets behov. 
 
Det kan dreie seg om å;  

• vedlikeholde melk- og kjøttvolum 

• vedlikeholde korn og gras 

• øke grønnsaker, frukt og bær 

• styrke forvaltningen av skog og utmark 
 
Oppmuntre til en produksjonsovergang med større andel 
lokale ressurser. 

   

 Oppfordre gårdbrukere til lokal foredling av produkter, og 
satse plantebasert med grønnsaker, frukt og bær. 

   

 Investere i nye driftsbygninger der det er forsvarlig.    

 Tilrettelegge for samhandling mellom landbruk og reiseliv.    

 Oppfordre til økt kompetanse, etter- og videreutdanning.    

     

Bransjespesifikke tiltak i reiseliv og lokalmat 

 Tilrettelegge for mer turisme.    

 Styrke forbindelsen mellom reiseliv, mat og næringsliv.    

     

Fellestiltak for kommunal virksomhet – ulike sektorer 

 Tilrettelegge for tidsriktig kompetanse blant medarbeidere 
og ledere i alle sektorer, også etter- og videreutdanning. 

   

 Vurdere ekstraordinære lønns- og arbeidsbetingelser for å 
rekruttere og beholde mangelpersonell, innen ikt, areal, 
medisin, sykepleie, helsesykepleie, med mer. 

   

 Sørge for desentralisert sykepleierutdanning.    

     

Næringstiltak i Rissa 

 Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere 
attraktive arbeidsplasser. 
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 Ivareta handelsstanden i kommunesenteret slik at det 
inneholder mange typer handelstilbud, private tjenester, 
spesialforretninger og helst noen særlige attraksjoner.   

   

 Vurdere å lage kontor- og næringshotell.    

Næringstiltak i Leksvik 

 Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere 
attraktive arbeidsplasser. 

   

 Tilrettelegge for Vinmonopol.    

     

Næringstiltak i Stadsbygd 

 Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere 
attraktive arbeidsplasser. 

   

     

Næringstiltak i Vanvikan 

 Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere 
attraktive arbeidsplasser. 

   

     

Næringstiltak i Stjørna-Råkvåg 

 Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere 
attraktive arbeidsplasser. 

   

 Tilrettelegge for mer turisme.    

     

Næringstiltak for mindre bygder og grender (som Hasselvika, Fevåg, Skaugdalen, Seter og 
Hindrem) 

 Bidra til å legge fiber med stabil internettdekning.    

 Etablere Inn på Tunet der det er mulig.    

 Videreføre seterdrift der det er mulig.    

     

 

 
 

Tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender 
 
Utfordringsbildet er sammensatt – noen bosteder preges av flere mangler: 

Lite attraktiv sentrumsutforming, uforutsigbar boligkapasitet, få helhetlige attraksjoner, 

mangel på tilbud og lite utbygd transporttilbud. 

 
Foreløpig hovedmål: 
Ettertraktet bostedskommune. 
 
Foreløpig delmål: 
Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes.  
Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud.  
Mindre bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber, tomter, vei, 
vann og avløp. 
 

Nr. Mulige tiltak for å forskjønne og forbedre steder Ansvar Kostnad År 
Fellestiltak 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen, slik at det blir 
flere barn, unge og voksne innbyggere. 

   

 Vurdere tettstedenes utearealer, konkretisere 
retningslinjer for møteplasser og aktivitetsområder, samt 
bidra til bedre visuelle, fysiske og funksjonelle kvaliteter. 
Arbeidet gjøres i samråd med landskapsarkitekt. 

Samarbeid 
på plan-
området 

 Høsten 
2020 

 Vurdere å la gatebelysning være på hele året.     
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 Ivareta uteområder ved renovering av bygg, fortau, 
beplanting, med videre. 

   

 Identifisere tettstedenes identitet, konkretisere 
kulturminner med potensiale for økt attraktivitet og bidra 
til nærings- og stedsutvikling med bevaring og fornyelse. 
Arbeidet gjøres i samråd med arkeolog, eller tilsvarende. 

Samarbeid 
på plan-
området 

 Høsten 
2020 

 Etablere forsamlingsplasser, møteplasser og 
aktivitetsområder i tettstedene for alle aldersgrupper. 

   

 Etablere tilpassede ungdomsklubber der hvor 
innbyggertallet er tilstrekkelig stort. 

   

 Oppfordre kjøpesentre og butikker til å ha innbydende 
sitte- og prateområder, og skape noen særlige 
opplevelser for familier med barn, som innendørs 
akvarium, minihage, sandstrand og lignende.   

   

 Oppmuntre seniorer til å vurdere salg av sine eneboliger 
og etablere seg i lettstelte sentrumsnære boliger. 

   

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å ha 
en god boligkapasitet i alle tettstedene. 
 
Det bør alltid være mer enn 10 tiltrekkende botilbud innen 
1 km fra midtpunkt i tettstedene.  
 
Boligkapasiteten bør omfatte både byggeklare boligfelt 
samt små rimelige og større påkostede leiligheter.  

   

 Styrke den stedlige boligattraktivitet med enheter som:  

• ligger nært handel, tilbud, tjenester og mennesker 

• har kort avstand til større arbeidsplasser  

• har kort avstand til offentlig transport  

• ligger nært sjø/natur  

• har utsikt  
 
Utvikle stedstilpassede enheter, med energi-
effektiviserende teknologi og arkitektur, ikke bare 
ferdighus.  
 
Tilrettelegge for bruk av nye smarte energisystemer og 
ha fokus på samlet livssyklus og klimaavtrykk i 
materialbruk og transport.  
 
Utforme arkitektur i samsvar med byggets funksjon. 
Arkitektur må også ha en god estetisk utforming. Det 
innebærer at arkitekturen må tilpasses stedets landskap, 
særpreg og identitet gjennom form, farge og materialitet, 
samt moderne løsninger, former og materialbruk.  
 
Kanskje kan mikro-hus være aktuelt på enkelte områder? 

   

 Ha nøkkelklare leiligheter i alle tettstedene.    

 Arbeide for bedre offentlige transporttilbud: 
o Buss mellom tettstedene tur-retur, også på kveldstid, 

inklusive Leksvik og Råkvåg. 
o Buss mellom kommunene, som Rissa og Brekstad. 
o Bussavgang fra Trondheim til Åfjord via Kråkmo på 

fredager kl. 16.30. 
o Buss mellom Råkvåg, Bjugn og Åfjord. 
o Buss til Trondheim og buss på begge sider, med 

hyppigere og rimeligere tilbud, også på kveld og helg. 
o Hurtigbåt tur-retur Vanvikan-Trondheim lørdag kveld. 
o Overgang for buss og båt i Hasselvika. 
o Hurtigbåt fra Kvithyll. 
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Øvrige kommentarer: 
o Det har kommet flere anløp på hurtigbåten 

Trondheim-Hasselvika-Brekstad ila. våren 2020. 
o Hurtigbåtene bør være store, miljøvennlige og ha 

gode anløp. 
o Det synes umulig å ha en helhetlig oversikt over 

bussrutetilbudet. Det fremstår som utilgjengelig og 
fragmentert. 

o Arbeide for at rutetilbudet blir bedre kjent. 
o Om fylket ikke aksepterer forslagene til forbedring av 

ruter mellom tettstedene, bør kommunen utrede hva 
det koster med ulike typer av transporttilbud mellom 
tettstedene.  

      

Sentrumstiltak i Rissa 

 Forskjønne sentrumets helhet og utforming, med åpen 
parklignende møteplass for folk i alle aldre med og uten 
funksjonsnedsettelser. 

   

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å 
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i Rissa. 
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende 
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og 
rimelige samt større og påkostede).  
Både Vangsåsen og Sundsåsen nevnes her. 

   

 Oppfordre til etablering av flere butikker.    

 Oppfordre til etablerering av svømmehall med stupetårn.    

 Oppfordre til etablerering av kunstgresshall for 11’er 
fotball, gjerne i Åslyområdet. 

   

 Oppfordre til etablerering av bowling.    

 Oppfordre til etablering av kino.    

 Oppfordre til kafetilbud, også på ettermiddag.    

 Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.    

 Tilrettelegge flere turstier, blant annet; 
- fra Strømmen bru til Seilforeningens nye bygg 
- rundt hele Botnen 
Forutsetningen er trolig en ildsjel med diplomatisk 
væremåte og gjennomslagskraft. Arbeidet bør starte med 
grunneiere som er positive. 

   

     

Stedstiltak i Leksvik 

 Legge til rette for en parklignende møteplass for folk i alle 
aldre med og uten funksjonsnedsettelser. 

   

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å 
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i 
Leksvik. Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare 
tiltrekkende tomter og noen innflyttingsklare leiligheter. 

   

 Oppfordre til etablering av flere butikker.    

 Oppfordre til etablerering av treningssenter.    

 Oppfordre til etablerering av bowling.    

 Oppfordre til etablerering av sandvolleyball.    

 Oppfordre til etablerering av Bil- og MC-senter.    

 Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.    

     

Stedstiltak i Stadsbygd 

 Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre, 
med og uten funksjonshemminger. 

   

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å 
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i 
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Stadsbygd. Det bør alltid være minst 10 byggeklare og 
tiltrekkende tomter samt noen innflyttingsklare leiligheter. 

 Oppfordre til etablering av flere spisesteder, kafe, pub 
eller restaurant, pluss utsalg for lokalmat. 

   

 Oppfordre til etablering av flere butikker/kjøpesenter.    

 Bygge nye bedre grunnskole.    

 Lage flere gang og sykkelstier.    

     

Stedstiltak i Vanvikan 

 Forskjønne sentrum med møteplasser og beplantning, 
slik at det er tilgjengelig for personer med og uten 
funksjonsnedsettelser. 

   

 Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og 
grøntprosjekt som masteroppgave i regi av NTNU. 

   

 Oppfordre til etablering av flere butikker.    

 Medvirke til at det bygges ny videregående skole.    

 Bygge ny barnehage.    

 Oppfordre til kafetilbud både på for- og ettermiddag.    

 Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.    

     

Stedstiltak i Stjørna-Råkvåg 

 Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre, 
med og uten funksjonsnedsettelser. 

   

 Vurdere ett anlegg med små leiligheter eller rekkehus i 
kjede. 

   

 Oppfordre seniorer til å tilrettelegge for sine barn og 
barnebarn, ved å selge husene rimelig til de, og selv 
anskaffe seg mer sentrale leiligheter. 

   

 Oppfordre til etablering av hurtigmattilbud.    

 Konkretisere område for bruhode i Stjørnfjorden.    

     

Tiltak for mindre bygder og grender (som Hasselvika, Fevåg, Skaugdalen, Seter og Hindrem) 

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å 
fradele romslige tomter i mindre bygder og grender. 

   

 Forbedre infrastruktur på fiber, vei, vann og avløp.    

 Skape møteplasser/aktivitetsområder.    

 Videreutvikle og markedsføre seterdrift som en allsidig 
attraksjon, med natur og dyr, mat og drikke, turgåing og 
inkludering. 

   

     

 

 

 

Livskraftig befolkning 
 
Utfordringsbildet er sammensatt – befolkningen/innbyggere preges av: 

Synkende innbyggertall (selv om antall innvandrere, flyktninger og sesongarbeider øker), 
redusert fødselstall, flere døde enn fødte, flere utpendlere enn innpendlere, flere utflyttere 
enn innflyttere, samt færre unge og voksne og flere seniorer. 
 
Foreløpig delmål: 
Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere, besøkende og innflyttere, og folketallet stiger fra 
10 055 i 2020 til 10 500 i 2025 
 

Nr. Mulige tiltak for å beholde og få nye innbyggere Ansvar Kostnad År 
Fellestiltak 
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 Markedsføre nærings- bosteds- og fritidsliv overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen, slik at det blir 
flere barn, unge og voksne innbyggere.  

   

 Sørge for at innbyggere trives og blir værende.     

 Eksempler på målgrupper som ønskes bosatt; 
- Utflyttede unge og voksne 
- Høyt utdannede norske og utenlandske personer med 

interesse for natur og klima 
- Elever ved folkehøyskolen 
- Interesserte i friluft med jakt og fiske 
- Personer som ønsker småbruk  
- Personer som ønsker å bo i små samfunn 
- Innpendlere 
- Sesongarbeidere 
- Andre? 
Inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet. 

   

 Skape hverdagslig positivitet innbyggere imellom, ved å 
bruke nettverk, eksisterende møteplasser og anledninger. 

   

     

Innflyttere 

 Gi nye innflyttere, innvandrere, flyktninger og 
sesongarbeidere tilbud om individuell veileder. Hensikten 
er å styrke tilknytningen til lokal skole, arbeid og fritid. 

   

 Innlemme norske innflyttere, innvandrere, flyktninger og 
sesongarbeidere i vennegrupper og foreninger, både 
digitalt og analogt. 

   

 Unge, voksne og seniorer bør møte jevnlig ved 
språkkafeer, slik at fremmedspråklige får kontakt med 
personer i egen aldersgruppe.  

   

     

Barn og unge 

 Satse på allsidige og inkluderende opplevelser for barn og 
unge, slik at de blir boende og kommer tilbake etter 
utdanning.  

   

 Tilrettelegge fritidsaktiviteter og kontaktpunkter for barn og 
unge, slik at de i større grad blir kjent med barn og 
ungdom fra andre tettsteder, bygder og grender. 

   

 Motivere ungdom til å ta videregående skole med 
studieforberedende og/eller fagbrev lokalt. 

   

 Legge til rette årlig treff for unge som tar videregående 
skole eller studier utenfor kommunen, gjerne i tilknytning til 
jul- eller sommerferie. 

   

     

Barnefamilier 

 Oppfordre par til å få flere barn og premiere foreldre for 
barn 3 og 4, med gratis barnehageplass og andre goder. 

   

 Gi innflyttede familier en tilbudspakke, med arbeid, skole 
og barnehage. Barn bør få løpende plass i barnehager. 

   

     

Aleneboende voksne  

 Tilrettelegge for bruk av ressursene til aleneboende, i 
samfunns-, arbeids- og fritidsliv. 

   

 Være imøtekommende og inkluderende overfor personer 
som bor alene. Ved bekymring for personers ensomhet og 
helse, oppfordres det til kontakt med helse- og 
omsorgstjenesten, frivilligsentralene eller kirken.  

   

     

Seniorer 
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 Tilrettelegge for digital mestring, med bruk av nye 
kommunikasjonsformer og sosiale medier. Kontakt med 
andre og deltagelse i aktiviteter, bør sikres i forskjellige 
situasjoner.   

   

 Oppmuntre til deltagelse i frivillighet, lag og foreninger.    

 Oppfordre til bruk av restarbeidsevne der det er behov.    

 Stimulere til medvirkning.    

 Vurdere igangsettelse av relevante livsstils grupper.    

     

Spesifikke innbyggertiltak i Rissa 

 Tilrettelegge fritidstilbud og kontaktpunkter for elever ved 
folkehøyskolen, slik at de og innbyggerne blir bedre kjent. 

   

     

Spesifikke innbyggertiltak i Leksvik 

     

Spesifikke innbyggertiltak i Stadsbygd 

     

Spesifikke innbyggertiltak i Vanvikan 

     

Spesifikke innbyggertiltak i Stjørna-Råkvåg 

 Tilrettelegge for flere tilflyttede småbarnsfamilier.    

     

Spesifikke innbyggertiltak i mindre bygder og grender (som Hasselvika, Fevåg, Skaugdalen, 
Seter og Hindrem) 

     

 

 
Det er ikke vurdert hva tiltakene vil bety økonomisk. Det kan anslås når høringen er ferdig, 

og oversikten med nye foreslåtte og eksisterende tiltak er klar.  

 

Noen tiltak er rimelig enkle, og kan gjennomføres greit. Andre er mer tid- og 

arbeidskrevende, og kan gjennomføres som ledd i andre planprosesser. Det kan være i 

kommuneplanens arealdel, samfunnsdel, planstrategi, kulturminneplan, landbruksplan, med 

videre. Noen tiltak er kostnadskrevende, og fordrer godkjenning og samarbeid med regionale 

instanser. 
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Bilde 11: Rissa aktivitetspark, april 2020, tatt av Sissel Grimsrud 

 

 
 
 

Konklusjon 
 
Det er mange grunner til å satse på gunstigere samfunnsutvikling. De viktigste er 
konklusjonen i forskningsrapporter, etableringen av Omstillingsprogrammet og fundamentet 
for kommunesammenslåingen. 
 
Vi tar utgangspunkt i følgende tilstandsbeskrivelse: 

o Indre Fosen har hatt nedgang i arbeidsplasser og folketall de siste fem årene. 
o Kommunen har verken vært en attraktiv næringskommune eller bostedskommune. 
o Scenarier for befolkningsutvikling viser at det kan bli vekst i folketallet, men da må 

Indre Fosen oppnå høy samlet attraktivitet, for næring og bosted. 
Rapporten, som er basert på objektive fakta, har lyspunkter. 
 
Med bakgrunn i tilstandsrapporten og Attraktivitetsmodellen har vi forsøkt å konkretisere 
handlingsrommet for næring- og arbeidsliv, bosteder og befolkning. Vi tror det foreliggende 
toårige handlingsprogrammet, vil bidra til en gunstigere samfunnsutvikling. 
 
Noen spørsmål synes sentrale i det videre arbeidet: 

o Greier politikerne å samle seg om en attraktiv samfunnsutvikling? 
o Evner administrasjonen faktisk å styrke kvalitetene i næringsliv og tettsteder? 
o Klarer bedrifter, virksomheter, organisasjoner og innbyggere å markedsføre 

samfunnet, slik at befolkningen øker?  
Trolig bør det settes inn noen virkemidler for at svaret skal bli positivt på alle spørsmålene. 
 
Noen forutsetninger synes svært avgjørende: 

- Det bør skapes en felles oppfatning, mellom politiske miljøer fra gamle Rissa og 
Leksvik, om samfunnsutviklingen i Indre Fosen. Det dreier seg om å fremme et 
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helhetlig samfunn med kraftig nærings- og arbeidsliv, et rikt handelssentrum og 
tettsteder med særlige kvaliteter og attraksjoner.  

- Det bør bygges opp markeds- og salgskompetanse i administrasjon og blant 

politikere. Dette bør leies inn en ekstern rådgiver som kan holde modulbasert kurs for 

alle interesserte og berørte. 

- Det bør skapes en samfunnsdugnad sammen med bedrifter, virksomheter, 
organisasjoner, innbyggere og ildsjeler. 

- Det bør lages en kommunikasjonsstrategi for et toårig handlingsprogram. 
Hele befolkningen trengs for å oppnå en gunstig samfunnsutvikling. 
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