
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Storsalen, Rådhuset i Rissa
Dato: 25.02.2016
Tid: 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Ove Vollan Nestleder RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Liv Darell Medlem RI-SP
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Sigurd Saue Medlem LE-SV
Torun Skjærvø Bakken Medlem RI-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP
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
Odd-Arne Sakseid Medlem RI-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Bjørnar Buhaug MEDL LE-SP
Kurt Håvard Myrabakk MEDL LE-FRP
Per Brovold MEDL RI-SV
Stefan Hansen MEDL RI-V

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Dag-Jøran Ness Kurt Håvard Myrabakk LE-FRP
Raymond Balstad Bjørnar Buhaug LE-SP
Erlend Brovold Per Brovold RI-SV
Reidar Gullesen Stefan Hansen RI-V

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Prosjektleder og rådmann Rissa
Kai Terje Dretvik Rådmann Leksvik



Sissel Grimsrud Prosjektmedarbeider Rissa
Kjersti Lerstad Prosjektmedarbeider Leksvik
Ola Andreas Stavne Personalsjef Rissa
Kristoffer Fjeldvær Økonomisjef Rissa
Kine Larsen Kimo Kultursjef Rissa
Siri Vannebo Plansjef Rissa

Merknader:
Møtet ble streamet.

Innkalling og referater til Fellesnemnda bør ligge godt synlig også på Leksvik kommunes 
nettside. 

Innkalling og saksliste godkjent.

Jon Normann Tviberg (LE-KRF) fikk innvilget permisjon fra møtet kl. 12:35, etter behandling 
av sak 6/16.

Drøftingssaker:

Ekstern kulturbygging – workshop
Innledning v/ leder i arbeidsgruppen, Kine Larsen Kimo

Kort oppgave: Hva er kulturbygging:
Hvordan gjøre oss til «Indre Fosninger»?

- Finne fellesnevner
- Finne likheter og ulikheter – videreutvikle dette
- Engasjement som går over tid – langsiktig samarbeid
- Noe som krever innsats – noe vi kan vise mot omverdenen, ikke kun intern samkobling
- Prosjektmidlene må bli spredt utover – få tak i skeptikerne, bedre transportmulighetene
- Viktig å forankre lokal identitet i hvert lille lokalsamfunn. Hva vi skal tillate oss kan være ulikt 
fra sted til sted. Vi er fortsatt Leksværinger, Vanvikbygg, Rissværinger, Råkvåginger osv. selv 
om vi også blir Indre Fosninger.
- Bruk det engasjementet folk allerede har. Alle grupper og grender må med! Frivilligheten er 
veldig viktig. Koble for eksempel felles sykkelløyper, skirenn, korøvelser, musikkorps, 
turmarsjer, martna, teaterstykker, turneringer osv. Alt vi gjør av frivillig innsats bør kobles! 
- Kultur er bra hvis innbyggerne kan oppleve, men mye bedre hvis de kan medvirke.
- Politikerne må være ambassadører og må være åpen for ny kultur: Kulturarkitekter.
- Organisasjonen som helhet trenger ny kulturbygging.

Kort oppsummert må vi ivareta:
- Frivilligheten
- Organisasjonen Indre Fosen – politisk og administrativt
- Innbyggerne som helhet

Fellesnemndas medlemmer ble delt inn i 4 grupper for idémyldring.
Varighet 20 minutter. 

Innspill fra gruppene:



- Arrangementer må brukes! Støtteordninger, gratis inngang.
- Julegaven – ansatte
- Sommerfest i Leksvik
- Frivilligheten – koble lag fra begge kommuner. Arrangement- og anleggsstøtte.
- Ny tradisjon: Samlende arrangement.
Samling 1: Setervandring i Leksvik. Samler oss mot Prestlia til slutt i et stort arrangement. 
Transport eller vandring er frivillig.
Samling 2: Råkvåg – for eksempel Anno.
- Info om alle arrangement – synliggjøres på nettside, felles aktivitetskalender
- Felles database – hvilke lag og foreninger har vi. 
- Noen må koordinere dette: kultursjef, frivilligutvalg
- Kjentmannsmerke for kulturelle aktiviteter
- Båttur – kysten i den nye kommunen. Busstur
- Felles prosesser for å samle ulike politiske partier
- Klippekort kulturarrangement
- Stor produksjon sammen
- 31.12.2017: Bryllupsfest – vi skal komme på Dagsrevyen!
- Hospitering
- Arbeidstakerorganisasjoner, bondelag 

Administrativ styringsgruppe må se på dette:
Organisasjonen – intern eller ekstern kulturbygging? 
Bør det være en egen pott for dette?

To politikere behøves i arbeidsgruppen Ekstern kulturbygging:
Tas opp i formannskapsmøtene etter Fellesnemnda og kommuniseres til prosjektleder.

Samferdselsstøtte kommunesammenslåing
Innledning v/ økonomisjef i Rissa, Kristoffer Fjeldvær

Regjeringen har satt av 50 millioner til samferdsel til kommuner som har vedtatt å slå seg 
sammen. 
Hva bør vi søke på? Bedre kommunikasjon mellom kommunene.
Ordførerne ble oppfordret til å kontakte kommunaldepartementet for å få klarhet rundt 
søknadskriterier og når det bør søkes.

Prioritering:

Alternativ 1:
- Veien over Kråkmo mot Leksvik
- Bruselskapet
- Anløp for hurtigbåt

Alternativ 2:
- Trafikksikkerhetstiltak ved Leira, skoler
- Kollektivtrafikk

Orienteringssaker:

Nytt inntektssystem v/ økonomisjef Karsten Bergersen



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sendt en oversikt med tittelen «Hvordan påvirker forslaget til 
nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune?». 
Vedlagt.

I forslaget til nytt inntektssystem beregnes inndelingstilskuddet med utgangspunkt i 
inntektssystemet i 2016. Distriktindeksen for 2016, som er en del av inndelingstilskuddet, gjør at 
Indre Fosen kommune blir hardt rammet i 15 + 5 år. Ordførerne ble oppfordret til å kontakte 
regjeringen om at 2016 ikke bør bli utgangspunkt for distriktindeksen.

Leder foreslo at administrasjonen vurderer å sende høringssvar fra fellesnemnda.

Planstrategi kommende fireårsperiode, for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre 
Fosen kommune v/plansjef Siri Vannebo
Se vedlegg.

Rapportering arbeidsgrupper v/ prosjektleder Vigdis Bolås

Samling 15.02.2016 med ledere og nestledere i alle administrative arbeidsgrupper:
Prosess, faser med frister (i henhold til framdriftsplan vedtatt i Fellesnemnda), workshop med 
visjon for arbeidet med prosessen.
Alle gruppene er i gang med arbeidet.

Månedshjul:
Fellesnemnda møtes i slutten av hver måned.
Administrative arbeidsgrupper (ledere) møtes en uke senere. Samme dag er det Administrativ 
styringsgruppe.
Hovedtillitsvalgte er med og har bestemt hvilke tillitsvalgte som skal være med i de ulike 
gruppene.

MØTEPLAN UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug September Okt Nov Des Utvalg:

9.3. 10.03. 12.04. 12.05. 09.06.

Kommunestyre og 
Partssammensatt 
utv.

28.01. 25.2. 31.03. 26.04. 26.05. 23.06. 01.09. 29.09. 27.10. 24.11.
Fellesnemnd og 
Formannskap

15.02. 03.03. 07.04. 04.05. 02.06.

Adm.styringsgruppe 
og 
Arbeidsgruppeledere 

Rissa Leksvik Vanvikan Møte avholdes i hver kommune

Line Marie Rosvold Abel (LE-V) ønsket klarlegging av hvordan arbeidsgruppene skal jobbe 
med tanke på evt. overtid, innleie av andre ressurser. Den administrative styringsgruppa må gi et 
notat med føringer til alle enheter. 

Prosjektleder orienterte om at dette ble avklart i administrativ styringsgruppe 08.02. og orientert 
om da ledere / nestledere var i felles møte 15.02. Det vil stå om temaet i referatet fra dette møtet.



Ledere i politiske arbeidsgrupper orienterte:

- Politisk organisering v/ Steinar Saghaug
Er godt i gang. Skal se på andre kommuners organisering.

- Videregående skole v/ Ove Vollan
Har møter med fylkeskommunene. 
Fosenstrategi for videregående skoler. 
3 videregående skoler på Fosen: Rissa/Leksvik i Vanvikan, Åfjord og Bjugn.
Samarbeid om VK2-tilbudene.
Neste møte i gruppa er 04.03.2016.

- Eiendomsskatt, avgifter, gebyr v/ Harald Fagervold
Camilla Sollie Finsmyr (LE-SP) har bedt om fritak som medlem i denne gruppa, og vara 
Raymond Balstad (LE-SP) erstatter derfor henne. 
Enstemmig vedtatt av Fellesnemnda.

Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås
Arbeidet er så vidt i gang, så ingenting å rapportere om når det gjelder prosjektbudsjett.

Info prosjektleder:

- Felles kommunestyremøte 9. mars på LIV-bygget i Vanvikan med følgende tema:
- Medietrening v/ Nils Heldal
- Sammenslåingsprosesser i inn- og utland v/ Geir Almlid, distriktssenteret Steinkjer
- Investeringsbudsjettene i Leksvik og Rissa 

- Forslag til kommunikasjonsplan vil bli lagt fram i neste fellesnemndsmøte

Info leder og nestleder fellesnemnda:

- Fellesnemndsmøtene – gjennomføringen av disse. 
- Niber 07.03.2016 arbeidsgiveravgift, distriktsindeks.
- Samferdselsstrategi for Fosen: 
Halvtimes avganger Flakk-Rørvik 17-00.00. Timesavganger resten av døgnet.
- Politi: Møte med politimester og lensmann på Fosen. Innbyggertall Indre Fosen vil ligge til 
grunn for bemanning i området. Naturlig at Indre Fosen kommune vil tilhøre lensmannsdistrikt 
Fosen.

Møtet ble avsluttet kl. 13:54.



Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 6/16 Omstillingsprosjekt - nyetableringer/innovasjon



Saker til behandling i Fellesnemda

PS 6/16 Omstillingsprosjekt - nyetableringer/innovasjon

Prosjektleders innstilling:
1. Fellesnemnda går inn for at Leksvik og Rissa kommuner går i lag om innsatsområde 3 i 

omstillingsprosjektet vedtatt av kommunestyret i Rissa. 
2. Fellesnemnda vedtar at følgende to representanter fra næringslivet i Leksvik kommune, går inn i 

prosjektgruppa i innsatsområde 3: …………………………. 
3. Det skal søkes til begge fylkeskommuner om omstillingsmidler med formål om nyetableringer 

og innovasjon i næringslivet i de to kommunene / Indre Fosen kommune.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 25.02.2016

Behandling:

Leder Steinar Saghaug foreslo tre representanter fra næringslivet i Leksvik kommune:
Bjørn Damhaug, Kjetil Myran og Arvid Penna Steen.

Nytt punkt 2 blir derfor:
Fellesnemnda vedtar at følgende tre representanter fra næringslivet i Leksvik kommune går inn i 
prosjektgruppa i innsatsområde 3: Bjørn Damhaug, Kjetil Myran og Arvid Penna Steen.

Endelig vedtak:

1. Fellesnemnda går inn for at Leksvik og Rissa kommuner går i lag om innsatsområde 3 i 
omstillingsprosjektet vedtatt av kommunestyret i Rissa. 

2. Fellesnemnda vedtar at følgende tre representanter fra næringslivet i Leksvik kommune 
går inn i prosjektgruppa i innsatsområde 3: Bjørn Damhaug, Kjetil Myran og Arvid 
Penna Steen.

3. Det skal søkes til begge fylkeskommuner om omstillingsmidler med formål om 
nyetableringer og innovasjon i næringslivet i de to kommunene / Indre Fosen kommune.


