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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 til gruppearbeid v/ Marvin Wiseth

Orienteringssaker:
- 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

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 13/16 Ekstern kulturbygging - Handlingsplan og kriterier for bruken 
av avsatte midler

PS 14/16 Høringssvar - felles videregående skole
PS 15/16 Prosjektbudsjett Indre fosen fellesråd
PS 16/16 Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv –

Regnskapsføring
PS 17/16 Avlønning prosjektleder Indre Fosen kommune
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   14.04.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

13/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.04.2016

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo

EKSTERN KULTURBYGGING - HANDLINGSPLAN OG KRITERIER FOR BRUKEN AV 
AVSATTE MIDLER

Sakens bakgrunn og innhold:

Prosessen i forhold til kommunesammenslåing er godt i gang. Fellesnemnda har vedtatt et budsjett på kr 4 mill.
til ekstern kulturbygging i 2016 og 2017.

I en prosess der det er satt av en del midler til å bygge kultur på tvers av dagens kommunegrense vil det være 
avgjørende med gode retningslinjer for bruken av disse midlene. En del av disse midlene er tenkt benyttet for 
det frivillige kulturlivet, en annen del mer generelt på aktiviteter rettet mot innbyggerne utenfor det organiserte 
livet. For å kunne ivareta en rettferdig og styrt bruk av midlene, har arbeidsgruppa kommet fram til et sett 
kriterier for bruken av midlene, og er ment brukt som krav til all bruk av midlene. Det skal altså ikke være 
forskjell på om det er et lag som sender inn en formell søknad eller om det er arbeidsgruppa selv som iverksetter 
aktiviteter på vegne av innbyggerne. Kriteriene vil bli offentliggjort umiddelbart etter at de er vedtatt. Det er 
også jobbet fram forslag til handlingsplan for 2016 og første del av 2017 for arbeidsgruppa. Dette for å kunne 
sikre framdrift i arbeidet. For å komme fort i gang med aktiviteter, er planen å gjennomføre et «Kick off»-
arrangement i løpet av sommeren og tidlig høst i 2016.

Vurdering:
Forslag til Handlingsplan for Arbeidsgruppe 18 - Ekstern kulturbygging

Aktivitet Dato
Medvirkningsprosess – begrepsavklaring og felles 
forståelse samt kriterier

 Fellesnemnda

25. februar 2016

Forslag til kriterier 1. april 2016
Medvirkningsprosess – kriterier og aktiviteter

 Ungdomsråd
 Eldreråd
 Idrettsråd
 Musikk- og teaterråd

1. april – 30. april 2016

Forslag til Handlingsplan og kriterier behandles i 
Fellesnemnda

26.april 2016

«Kick off» kulturbygging
 Bestående av flere små og noe større 

arrangement rundt om i begge kommunene.

Sommer og Høst 2016
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Søknadsfrist for lag og foreninger 1. runde 1. september 2016
Behandling av søknader 1.-15. september 2016
Svar til søkere 15. september 2016
Søknadsfrist for lag og foreninger 2. runde 1. februar 2017
Behandling av søknader 1.-15. februar 2017
Svar til søkere 15. februar 2017

Forslag på Kriterier for midler til ekstern kulturbygging

Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og befolkningen for øvrig inviteres til å igangsette kulturelle1

prosjekt og samarbeid som knytter Indre Fosen kommune sammen. Prosjektene må være samlende, 

inkluderende og skapende på tvers av de tidligere kommunegrensene.

Prosjektene må i tillegg fylle en eller flere av følgende kriterier:

 Samarbeidet må foregå fra idéstadiet til handling

 Utvikle felles historiebygging og kulturell identitet

 Det legges vekt på relasjonsbygging og utveksling av kompetanse

 Ha et potensiale for varig samarbeid

 Bidra til kreativ galskap og nye opplevelser

Krav til søknad:

 Kortfattet prosjektbeskrivelse med synliggjøring av deltakende parter og framdriftsplan

 Budsjett (verdi av egeninnsats og dugnadsarbeid er kr. 300 per time). 

Vilkår:

 Tilsagnet er gyldig et år fra tilsagnsdato. 

 Ønsker om utsettelse må omsøkes med begrunnelse senest en måned før tilsagnsfristens 

gyldighetsdato. 

 Prosjektet eller samarbeidet må gjennomføres i samsvar med søknaden. En større endring må sendes på 

nytt for godkjenning. Ubenyttede midler må tilbakebetales.

 Redusert omfang som følge av mindre tilskudd enn omsøkt trenger ikke godkjenning. 

 Første del av støtten blir utbetalt med 50 % av tilsagnsbeløpet når prosjektet eller samarbeidet er 

igangsatt. 

 Siste del av tilsagnet utbetales på bakgrunn av sluttrapport og revidert regnskap. 

Prosjektleders innstilling:

Handlingsplan og kriterier vedtas som fremlagt.

                                                          
1 Vi forholder oss til det utvidede kulturbegrepet. 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.04.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

14/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.04.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

HØRINGSSVAR - FELLES VIDEREGÅENDE SKOLE

Vedlegg

1 Høringsnotat for mulig felles videregående skole for Leksvik og 
Rissa - ny (2)

2 Innspill fra Fellesnemnda for den nye kommunen Indre Fosen

3 Innspill fra Rissa vgs

4 Innspill fra Leksvik vgs

5 Sysselsettingen i Leksvik og Rissa pr. mars 2016

6 Alternative tomtevalg for videregående skole i Vanvikan

Sakens bakgrunn og innhold:

Fellesnemnda 31.03.2016 vedtok i sak 12/16 «Videregående skole i Vanvikan – innspill til 
profil» følgende: 

1. Innspill til profil for ny videregående skole i Vanvikan vedtas som framlagt med de 
innspillene som kom fram i møtet. 

2. Dette oversendes fylkeskommunene som innspill til deres utredningsarbeid.

Det ble i ettertid jobbet fram et notat / brosjyre som beskriver profilen ut fra diskusjonen i 
fellesnemnda (vedlagt). Dette ble sendt til fylkeskommunenes utredningsgruppe. 
Tomtealternativer ble også beskrevet og sendt til utredningsgruppa samt oversikt over 
sysselsetting i Leksvik og Rissa (begge dokumenter vedlagt). Reiseavstand med ulike 
alternativer ble også utarbeidet og sendt. Dette ligger i selve høringsnotatet. 

Utredningsgruppa i fylkeskommunene har ferdigstilt et høringsnotat. Høringsfrist er satt til 
27. april. 

Fylkeskommunene arrangerer høringskonferanse på LIV-bygget den 19. april der bl.a. 
næringsliv, frivilligheten og kommunene inviteres, i tillegg til de videregående skolene i 
Leksvik og Rissa. Fylkestingene skal behandle utredningen i juni.

Fylkeskommunene har vedtak i sine fylkesting som inngang til utredningen. Disse er i stor 
grad sammenfallende i sin ordlyd: 

Nord-Trøndelag: 
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«Fylkeskommunen ønsker å utrede mulighetene (fordeler og ulemper) for å etablere 
en ny
felles videregående skole Rissa/Leksvik i Vanvikan. Skolen skal ha følgende 
kjennetegn:

 Moderne og framtidsrettet videregående skole
 Attraktiv og forutsigbar tilbudsstruktur for elever, næringsliv og ansatte
 Høy kvalitet med vekt på teknologi og realfag
 Samarbeid med lokalt næringsliv og FOU miljøet ved NTNU
 Minst ett attraktivt fylkestilbud
 Muligheten for å tiltrekke seg også elever fra Trondheim

Den pågående utredningen om mulig samling av dagens to fylker i Trøndelag til ett 
nytt
trøndelagsfylke, vil kunne påvirke denne utredningen.
Utredningen om en felles skole legges fram til vedtak for fylkestingene våren 2016.»

Sør-Trøndelag:
«Det gjennomføres en utredning våren 2016 som skal angi fordeler og ulemper av å 
etablere
en felles videregående skole for Rissa vgs og Leksvik vgs. Utredningen gjennomføres i
samsvar med mandat angitt i saksutredningen.»
I saksutredningen er mandatet angitt som:
«Fylkeskommunen ønsker å utrede mulighetene (fordeler og ulemper) for å etablere 
en felles
videregående skole bestående av dagens Rissa vgs og Leksvik vgs. med følgende
kjennetegn:

 En moderne og framtidsrettet videregående skole
 Med en attraktiv og forutsigbar tilbudsstruktur for elever, næringsliv og 

ansatte
 Høy kvalitet med vekt på teknologi og realfag
 Samarbeid med lokalt næringsliv og FOU-miljøet ved NTNU
 Minst ett attraktivt fylkestilbud
 Muligheten for å tiltrekke seg elever fra Trondheim

Utredningen legges fram for fylkestingene i løpet av våren 2016. Lokalisering vedtas 
etter
utredningen.»

I høringsnotatet står følgende om mandat til utredningsgruppa:

«Utredningsprosessen skal ivareta de to vedtakene. Det er primært utredningen av 
lokaliseringsspørsmålet som er forskjellig. Nord-Trøndelag fylkesting angir Vanvikan som 
alternativ for en felles skole, mens Sør-Trøndelag fylkesting vil utrede flere 
lokaliseringsalternativer. Utredningsarbeidet skal forankres lokalt og utredning skal angi 
fordeler og ulemper med felles videregående skole for Leksvik vgs og Rissa vgs. 

Fylkeskommunene har gått sammen for å se nærmere på utfordringer og muligheter når det 
gjelder skole- og tilbudsstruktur knyttet til Leksvik og Rissa. Det er nedsatt en egen 
administrativ arbeidsgruppe med representanter fra opplærings- og eiendomsavdelingene i 
de to fylkene for å gi fylkestingene et godt grunnlag for de beslutninger som skal tas i juni 
2016.»

Vurdering:
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Høringsnotatet er interessant da det bl.a. belyser fordeler og ulemper med ulike alternativer 
for den videregående skoles framtid i Indre Fosen kommune. Fellesnemnda bør gi en 
høringsuttalelse om felles skole og om lokalisering. Intensjonsavtalen er klar på disse 
punktene. 

Prosjektleder for Indre Fosen kommune mener at en felles skole er å foretrekke framfor to 
separate skoler. For å være framtidsrettet, bør en videregående skole ha 350 – 400 elever. En 
felles skole vil være en skole for alle elever i Indre Fosen kommune, og det bør legges til 
rette slik at skolen også blir attraktiv for elever fra Trondheim. 

Vanvikan anbefales som lokalisering fordi en skole i Vanvikan blir en nærskole for alle 
elever i Indre Fosen kommune, og det blir en nærhet til Trondheim som gjør det enkelt for 
elever fra byen å velge Vanvikan. En ny skole i Vanvikan vil også gi muligheter for å kunne 
bruke kompetansemiljø i Trondheim i forholdsvis stor grad.

Prosjektleders innstilling:

1. Høringsnotatet belyser viktige faktorer når det gjelder den videregående skoles 
framtid i Indre Fosen kommune. 

2. Fellesnemnda i Indre Fosen kommune anbefaler at det etableres en felles 
videregående skole i Vanvikan. Dette begrunnes med: 
- reiseavstand for alle elever i Indre Fosen kommune og for elever fra Trondheim
- kompetansetilgang fra Trondheim
- nytt og framtidsrettet skolebygg
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Sør-Trøndelag fylkeskommune  

 
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

 
 

Høringsnotat  

Felles videregående skole for Leksvik og Rissa 
 

 
 

April 2016 
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Høringsnotat for mulig felles videregående skole for Leksvik og Rissa 
 

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning 

2. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole 

3. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Vanvikan 

4. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Rissa 

5. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Leksvik 

6. Fordeler og ulemper ved en samorganisert skole med to lokasjoner 

7. Oppsummering/vurdering  

 

1. Innledning  
Hensikten med notatet er å gi høringsinstansene opplysninger som kan danne grunnlag for drøftinger 

og innspill. Det ønskes innspill på forhold som vil inngå i den videre utredningen for å opplyse saken 

så godt som mulig, og vurderinger knyttet til utredningsmandatet.  

Dette høringsnotatet omfatter:  

 Elevtallsutvikling/skolestørrelse 

 Reiseavstander 

 Tilgang på opplæringskapasitet/arbeidsliv  

 Foreløpig profil/kjennetegn 

Videre drøfter notatet problemstillinger knyttet til attraktivitet, lokalisering og fordeler og ulemper 

med en felles skole.  

Fylkestingene skal 16.06.16 vedta videre behandling av utredningen som angir fordeler og ulemper 

med en felles videregående skole og aktuelle lokaliseringer.  

Høringsnotatet inngår som en del av en større involverings – og utredningsprosess, og er først og 

fremst et grunnlag for den høringsuttalelsen som høringspartene er bedt om å gi innspill på innen 

27.04.16.   

Det arrangeres en egen høringsdag 19.04. som er ment å være en arena hvor berørte parter kan 

diskutere utredningsarbeidet før de avgir sin egen høringsuttalelse. 

 

Bakgrunn 
Fylkeskommunene har vedtak i sine fylkesting som inngang til utredningen. Disse er i stor grad 

sammenfallende i sin ordlyd:  

Nord-Trøndelag:  

 «Fylkeskommunen ønsker å utrede mulighetene (fordeler og ulemper) for å etablere en ny 
felles videregående skole Rissa/Leksvik i Vanvikan. Skolen skal ha følgende kjennetegn: 
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 Moderne og framtidsrettet videregående skole 

 Attraktiv og forutsigbar tilbudsstruktur for elever, næringsliv og ansatte 

 Høy kvalitet med vekt på teknologi og realfag 

 Samarbeid med lokalt næringsliv og FOU miljøet ved NTNU 

 Minst ett attraktivt fylkestilbud 

 Muligheten for å tiltrekke seg også elever fra Trondheim 

Den pågående utredningen om mulig samling av dagens to fylker i Trøndelag til ett nytt 
trøndelagsfylke, vil kunne påvirke denne utredningen. 
Utredningen om en felles skole legges fram til vedtak for fylkestingene våren 2016.» 

 
Sør-Trøndelag: 
 

«Det gjennomføres en utredning våren 2016 som skal angi fordeler og ulemper av å etablere 
en felles videregående skole for Rissa vgs og Leksvik vgs. Utredningen gjennomføres i 
samsvar med mandat angitt i saksutredningen.» 
I saksutredningen er mandatet angitt som: 
«Fylkeskommunen ønsker å utrede mulighetene (fordeler og ulemper) for å etablere en felles 
videregående skole bestående av dagens Rissa vgs og Leksvik vgs. med følgende 
kjennetegn: 

 En moderne og framtidsrettet videregående skole 

 Med en attraktiv og forutsigbar tilbudsstruktur for elever, næringsliv og ansatte 

 Høy kvalitet med vekt på teknologi og realfag 

 Samarbeid med lokalt næringsliv og FOU-miljøet ved NTNU 

 Minst ett attraktivt fylkestilbud 

 Muligheten for å tiltrekke seg elever fra Trondheim 

Utredningen legges fram for fylkestingene i løpet av våren 2016. Lokalisering vedtas etter 
utredningen.» 

 

Utredningsprosessen skal ivareta de to vedtakene. Det er primært utredningen av 

lokaliseringsspørsmålet som er forskjellig. Nord-Trøndelag fylkesting angir Vanvikan som alternativ 

for en felles skole, mens Sør-Trøndelag fylkesting vil utrede flere lokaliseringsalternativer. 

Utredningsarbeidet skal forankres lokalt og utredning skal angi fordeler og ulemper med felles 

videregående skole for Leksvik vgs og Rissa vgs.  

Fylkeskommunene har gått sammen for å se nærmere på utfordringer og muligheter når det gjelder 

skole- og tilbudsstruktur knyttet til Leksvik og Rissa. Det er nedsatt en egen administrativ 

arbeidsgruppe med representanter fra opplærings- og eiendomsavdelingene i de to fylkene for å gi 

fylkestingene et godt grunnlag for de beslutninger som skal tas i juni 2016. Gruppen består av:  

Nord-Trøndelag:  

Tore Bruem, Seksjonsleder struktur og pedagogisk utvikling 

Bente Kvam, Fagleder tilbudsstruktur og inntak 

Rune Gjermo, Eiendomsleder 

Sør-Trøndelag:  

John Evjenth, seniorrådgiver Fagenhet for videregående opplæring 

Roger Nordahl, prosjektsjef Bygge- og eiendomstjenesten 
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Deltakerne fra Nord-Trøndelag rapporterer til fylkesopplæringssjef Vegard Iversen, mens deltakerne 

fra Sør-Trøndelag rapporterer til styringsgruppe for skolebruksplan 4 (SB4) og styringsgruppas leder, 

fylkesdirektør for opplæring Inger J. Christensen. 

 

Elevtallsutvikling / skolestørrelse 
Norconsult har på oppdrag utarbeidet prognoser for elevtallsutviklingen i de sju kommunene på 

Fosen. Dette for å vurdere elevtallsgrunnlaget ved en eventuell felles videregående skole for Rissa og 

Leksvik. Datagrunnlaget tar utgangspunkt i demografiske data fra SSB og tall fra begge 

fylkeskommunene i Trøndelag. Framskrivingen av elevtallet tar utgangspunkt i SSB`s alternativ for 

middels vekst (MMMM). 

Antallet ungdommer 16 – 18 år i Rissa og Leksvik kommune  
 

Antallet ungdommer 16-18 år i Rissa kommune 

  

Antallet 16 – 18 åringer i Rissa kommune vil ligge på mellom 300 og 340 ungdommer. Den røde 

kurven viser middelsvekst alternativet. Den lilla kurven viser middelsvekst med høy innvandring 

alternativet. De to kurvene er sammenfallende til rundt 2030. 

Antallet ungdommer 16-18 år i Leksvik kommune 
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Antallet 16 – 18 åringer i Leksvik kommune vil ligge på mellom 125 og 160 ungdommer. Den røde 

kurven viser middelsvekst alternativet. Den lilla kurven viser middelsvekst med høy innvandring 

alternativet. De to kurvene er sammenfallende til rundt 2030. 

De siste skoleårene har Leksvik vgs hatt et gjennomsnittlig elevtall på litt over 100 elever, men Rissa 

vgs har hatt omkring 150 elever. Antallet 16 – 18 åringer i Leksvik kommune er ca. halvparten av 

antallet 16 – 18 åringer i Rissa kommune.  

Som det framgår av tabellen under benytter mange bosatte elever i Rissa og Leksvik seg ikke av det 

lokale videregående skoletilbudet i egen kommune. Hovedspørsmålet er om ny videregående skole 

vil øke attraktiviteten til at flere lokale elever velger felles videregående skole, framfor andre 

karrierevalg. Den reisejusterte framskrivingen (rød strek i figuren under) tar utgangspunkt i 

videreføring av eksisterende utdanningsprogrammer ved Rissa og Leksvik vgs.  
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Tall pr. 1.1

Leksvik Sum 16 - 18 år MMMH Leksvik Sum 16 - 18 år MMMM

Prognose
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Framskrivingen av elevtallene viser at mellom 65% og 70% av bosatte 16-18-åringer i kommunene 

Rissa og Leksvik vil være elever ved den nye skolen. Lekkasjen til andre videregående skoler er størst 

for Rissa videregående skole. Framskrivingen er basert på at skolenes attraktivitet og 

opplæringstilbud er som i dag. Dette er representert med en røde kurven i diagrammet ovenfor. 

Dette vil gi en skole med mellom 250 og 300 elever. 

Den lilla kurven viser det teoretiske maksimale elevtallet ved skolen dersom alle 16 -18 åringer fra de 

to kommunene går på den nye sammenslåtte videregående skolen alle tre opplæringsårene, dvs at 

ingen søkere valgt utdanningsprogram som ikke finnes ved skolene eller gikk ut i opplæring i bedrift. 

Dette vil gi en skole på mellom 380 og 400 elever. 

Elevtallet ved en felles skole vil ligge et sted mellom disse to yttergrensene. Diskusjonene om 

attraktivitet, opplæringstilbud mm har som hensikt å komme fram til mulige tiltak som kan gi en 

videregående skole med et elevtall nærmere den lilla kurven. 

 

Reiseavstander for ungdommene – hvem må reise hvor langt 
Det vil bli utarbeidet kart som viser hvor ungdommene bor. Dette gir grunnlaget for å vise 

bosettingsklynger og beregne reisevei og tid for ungdommene. Det er regulert i fylkeskommunens 

skyssreglement hva som er akseptabel reisetid og ventetid i forbindelse med skoleskyss. Det vil bli 

utarbeidet oversikter som viser hvor mange ungdommer som eventuelt vil få en reisetid og/eller 

ventetid utover dette. 

Oversikten nedenfor er utarbeidet av Rissa og Leksvik kommune: 

Befolkning, 2014-2015 

       
Steder Skaugdalen 

Fevåg - Råkvåg -
Stjørna 

Stadsbygd 
Rissa 
sentrum 

Hindrem - 
Seter 

Vanvikan 
Leksvik 
sentrum 

Totalt 
Hasselvika 

Avstand Leksvik 
sentrum 

34 68-61 53 43 46 19-15 28 0 
 

Avstand Rissa, 
km 

13 21 - 14 41 14 0 33 - 30 19 45 
 

Avstand 
Vanvikan, km 

26 39 - 32 47 15 19 14.nov 0 29 km 
 

Innbyggere 463 652 759 1891 2911 236 1034 2269 
Ca 

10 215 

16-18 år 24 28 47 73 100 2 32 91 Ca 397 

  

Kommunenes vurderinger:  

 Om ny felles videregående skole blir i Leksvik sentrum, vil 65 – 70 % innbyggerne/ungdom i 
Indre Fosen kommune ha mindre enn 30 km reiseavstand     

 Om felles videregående skole blir i Rissa, vil 65 - 70 % av innbyggerne/ungdom i Indre Fosen 
kommune ha mindre enn 30 km reiseavstand       

 Om ny videregående skole plasseres i Vanvikan, vil over 80 % av innbyggere/ungdom i Indre 
Fosen ha mindre enn 30 km reiseavstand       

Den viser antall 16 – 18 åringer i ulike deler av de to kommunene og avstanden dagens to 

videregående skoler og til Vanvikan. I tillegg er det anslått reisetid. Disse tallene vil bli bearbeidet i 

den endelige saken. 
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Tilgang på opplæringskapasitet i bedrift/inngåtte lærekontrakter  
Oversikten nedenfor er utarbeidet av Rissa og Leksvik kommune. Den viser hvordan aktørene i 

arbeidslivet er fordelt geografisk og omfanget av de ulike næringene. 

Den vil bli supplert med informasjon om antall inngåtte lærekontrakter i den endelige saken.  

Steder Skaugdalen 
Fevåg - Råkvåg 

– 
Stjørna 

Stadsbygd 
Rissa 
sentrum 

Hindrem 
- Seter 

Vanvikan 
Leksvik 
sentrum 

Totalt 
Hasselvika 

Primærnæringer                   

-Fiske 0 0 3 fiskere 0 0 0 1 0 4 

-Gårdsbruk 39 melk, sau, 
21 melk, sau, 
fjørfe, 

23 melk, 
sau, 

57 melk, 
kjøttfe, 

36 melk, 
kjøttfe 

 
10 melk, 
kjøttfe 
eggprod. 
og vekster 

22 melk og 
kjøttfe 

70 melk, 
kjøttfe, sau 
og geiter. 

278 

     vekster og 
kjøtt 

   og vekster 
   kjøttfe 
og svin 

   fjørfe, 
svin, 

   og vekster         

           planter, 
skog 

          

Industri                 

  

-vann, kraft, 
minikraft 

2-3 0 
1 
vannverk 

1 vannverk 
3 vann og 
energi 

1 vann og 
energi 

1 vann og 2 
energi 

2 vann og 2 
energi 

-industrirelatert                 

  0 0 0 1 
8 (de 
største) 

2 7 (de største) 
6 (de 
største) 

  
  

  
  

-Itab -175 
ansatte 

-Fosen Yard-
253 a 

- Vamec, 
-CTM Lyng-
55a 

-IV 
Microplast-
45a 

          
-Servi Group-
100a 

- Peng 
Shasha 

-Eltorque-25 -Lycro-40a 

          -Elpro-70a - 
-Inrigo-10a fra 
25 

-CNC-40a 

          -LC 
Prodution-
45a 

- 
-
Schlumberger-
23a 

-PTM-30a 

          -Norsk 
Coating-29a 

- -Dynavec-7a 
-Lyng 
Triangel-18a 

          -Rissa 
Kraftlag-28a 

  -C-Feed-7a -MSP-12a 

          -Snadder-16 
a 

  -Fosen Innov.-
7a 

  

          -Brovold 
treskj-13a 

      

                  

                  

                  

          Pluss mange 
virksomheter 
med færre 
ansatte 

  Pluss minst 8 
virksomheter 
med færre 
ansatte 

Pluss minst 6 
virksomheter 
med færre 
ansatte 
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Steder Skaugdalen 
Fevåg – 

Hasselvika 
Råkvåg – 
Stjørna 

Stadsbygd 
Rissa 

sentrum 
Hindrem  
- Seter 

Vanvikan 
Leksvik 

sentrum 
Totalt 

Service                 

  

-Bygg-
eiendom-
snekker 

4 mindre 8 mindre 9 mindre 8 mindre 
10 (6 
entrepre) 

0 

3 mindre 
bygg-
entreprenør
er 

5 mindre 

-Varehandel             4 butikker   

-Off tjenester 0 2 butikker 4 butikker 3 butikker 
33 
butikker 

0 

9 bhg, skole, 
lege, biblio, 
oms.bol, 
hje.tjen, 
brann, 

9 butikker 

  0 
4 bhg, 
skole,attfør, 
rehab 

6 bhg, 
skole, bibl, 

5 bhg, skole, 
bibl, 
eldrebo, 
museum 

23 variert 
+ politi, 

0   
28 variert + 
polit, amb, 
brann, psyk 

        eldrebol,   
    amb, 
brann, 

  

8 regnskap, 
frisør, 
vertshus, 
masseuttak, 
bht, 
trafikkskole, 
grafisk, 
snekkerverks
ted 

  

      
  
mattilsyn, 
prebio 

      psyk   
  

  

-Priv tjenester   

16 skilt, 
transport, 
maler, 
elektro 

  

57 transport, 
regnskap, 
bank, 
båtsenter, 
teknikk, 
helse, mat, 
reparasjon 

    

  36 transport, 
bilverksted, 
elektro, 
regnskap, 
barnehage, 
helse, frisør, 
kafe, maskin-
entreprenør, 
skogsentrepre
nør, 
masseuttak , 
foto 

  

16 skole, bhg, 

  

33 
transport, 

  

63 frisør, 
mat, 

3 
barnehage
, camping 
og mask. 
entrepren
ør 

    

    transport, 
utleie 

    
mekanikk, 

     helse, 
jernvare, 

      

    personell,     elektro,      teknikk, 
bil, 

      

  
  verksted 

    
overnattin
g 

     
reparasjon
, 

      

  
  

         
regnskap, 
bank 

      

Sum 

61 51 79 132 176 15 63 165 

243 

Mest enkelt-  
Mest enkelt- 
mannsforeta
k og noen AS 

Både AS 
og enkelt- 
mannsfore
tak 

Både AS og     
enkeltmanns
- 

Mye AS og 

Mest 
enkeltman
ns-foretak 
og noen 
AS 

Både AS og 
enkelt-
mannsforeta
k 

Både  AS og  
enketsmanns-
foretak 

mannsforetak 
og noen AS 

    foretak 
enkeltman
ns- 

      

        foretak       
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Kommunenes kommentarer:  

 Det er rikt nærings- og arbeidsliv i tettsteder og bygder. Volumet og bredden er selvsagt 
størst i Rissa, Leksvik sentrum og Stadsbygd. Det er allikevel slik at Vanvikan har variert 
landbruk, industrirelaterte virksomhet med sterkt utviklingsorientert miljø, og flere offentlige 
tjenester. 

 Strengt tatt er det ikke antallet virksomheter som er avgjørende for hvor videregående skole 
bør ligge eller for utplassering av elever, men arbeids- og næringslivets kapasitet med evne til 
å gi en god opplæring til en eller flere elever. 

 Vekslingsmodellen ved videregående skole lar seg trolig gjennomføre like godt i Vanvikan 
som i Rissa. Ved valg av praksis er trolig virksomhetens produkt/tjeneste samt reiseavstand 
mellom hjem og praksissted viktigere enn avstand mellom arbeidssted og skole. Med det rike 
nærings- og arbeidslivet i Indre Fosen kan storparten av elevene velge praksis som ligger nært 
sitt hjem. 

 
Vedlagt følger også en oversikt som viser sysselsettingen i Leksvik og Rissa pr. mars 2016. Denne er 
utarbeidet av kommunene, og viser sysselsatte, pendlere, utdanningsnivå, minoritetsspråklige og en 
samlet vurdering.  
 

Foreløpig profil/kjennetegn 
I dag har de to skolene mange overlappende utdanningstilbud:  

 Tilbud Skole Skole 

VG1 Studiespesialisering Leksvik Rissa  

VG2 Studiespesialisering Leksvik Rissa 

VG3 Studiespesialisering Leksvik Rissa 

VG3 Påbygg Leksvik   

VG1 Bygg og anlegg Leksvik Rissa 

VG2 Byggteknikk Leksvik   

VG1 Teknikk- og ind. produksjon Leksvik Rissa 

VG2 Industriteknologi Leksvik Rissa 

VG2 Arbeidsmaskiner   Rissa 

VG1 Elektro   Rissa 

VG1 Helse- og oppvekst Leksvik Rissa 

VG2 Barne- og ungdom Leksvik   

VG2 Helsefag Leksvik Rissa 

 

Ved en sammenslåing av skolene, kun basert på skolenes tilbudsstruktur i dag, vil det i hovedsak bety 

en kvantitativ utvidelse av eksisterende fagmiljø. I mandatet fylkeskommunene har fått tilrådes det 

at det utarbeides en ny felles profil for den sammenslåtte skolen. Ut fra dette vil arbeidet er det 

naturlig å anta at den framtidige profilen/tilbudet vil ha stor betydning for en eventuell økning av 
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elevtallet. Så langt har innspillene gjennom de ulike drøftingsmøter etc. som framgår av 

framdriftsplanen resultert i følgende innspill til profil:  

 Teknologi 

o Velferdsteknologi 

o Digitalisering/automatisering 

o Energi  

 Realfag 

 Entreprenørskap - nyskaping 

 Samarbeid med næringsliv og FOU – miljø NTNU 

o Skarpe oppdrag – praksis i skolen skal skape resultater for arbeidslivet. 

o Samfunnsansvar – læreplasser – prosjekt til fordypning 

 Lærelyst og arbeidsglede 

 Samarbeid og fagovergripende yrkeskompetanse 

 Innovativ skoleutforming og metodikk 

 Lokalt særpreg basert på lokale ressurser og kompetanse/fagmiljø  

(industri, vind, vann etc.) 

De to skolene rekrutterer elever så å si utelukkende fra egen kommune. Elevtallet er derfor sterkt 

avhengig av utviklingen i avgangskullet i de to kommunene og ungdommenes utdanningsønsker. 

Det er i innspillsrunden kommet opp momenter i tilknytning til tilbudsstrukturen for en felles skole: 

 Tilbudsstruktur som støtter opp under kjennetegn og profil 

 Reduserer lekkasjen til Trondheim 

 Balanse mellom bredde og dybde 

 Fylkestilbud 

 Det vurderes lagt ett til to fylkestilbud ved skolen 

 Tilbudsstruktur som støtter opp om en god kjønnsbalanse blant elevene 

 Tilbudsstruktur som støtter opp om den videregående skolen som regional 

utviklingsaktør 

Kommunene og de videregående skolene har i forkant av notatet kommet med innspill som 

inneholder nyttig informasjon også for høringsinstansene.  

Rissa videregående skole ønsker tid til å jobbe med kjennetegn for en ny skole. De ber også om at 

ulike forhold knyttet til drift av en skole utenfor et område med kommune – og 

næringssenterfunksjoner utredes. De ønsker også å få vurdert elevers reisetid og 

borteboerutfordringer.  

Leksvik videregående skole ønsker at likeverd og tilgjengelighet til skole og utdanning for alle 

vektlegges uavhengig av hvor elevene bor. Videre sier skolen at for å lykkes med en ny videregående 

skole er det viktig å legge til rette for at flest mulig av den nye kommunens ungdommer velger å gå 

der. Det betyr at dagens «lekkasje» til andre videregående skoler må begrenses mest mulig. I tillegg 

til fagtilbud vil derfor avstander og infrastruktur være en nøkkel til suksess på dette området. 

Høringen må derfor inneholde elementer som: Bosettingsmønster, reiseavstander, 

samfunnsomkostninger, rekruttering fra Trondheim og verdien av dagpendleravstand.   

Innspillene fra skolene vil så langt det er mulig tas inn i den videre saksutredningen som skal til 

behandles i fylkestinget i juni.  
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Fellesnemnda for den nye kommunen har innspill som handler om felles profil, rekruttering, 

reiseavstand, lokalisering med mere.  

Alle tre innspillene er vedlagt i sin helhet.  

 

2. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole 
I tabellen under er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike alternativer. Tabellen er ikke 

komplett og vi ber om at høringsinstansene gir innspill på momenter som er omtalt samt kommer 

med nye innspill.  

Fordeler Ulemper 

Større elevtall Flere elever og ansatte må reise 

Bredere tilbud Usikkerhet om realisering av verdi i dagens 
bygg 

Større og bredere fagmiljø Kollektivtilbudet må legges om for 
grunnskole og videregående skole 

Økt forutsigbarhet i tilbud og som arbeidsplass Omstilling for to organisasjoner 

Felles profil Økt reiseavstand mellom skole og 
fritidsaktivitet 

Enhetlig og tydelig stemme utad  

Større attraktivitet for elever og ansatte  

Færre bygg å drifte  

Omstilling  

Økonomi  

 

De videregående opplæringstilbudene skal tjene regioner og flere kommuner innenfor et større 

geografisk område. En felles skole vil i seg selv gi et større elevgrunnlag som ut fra Norconsult sine 

prognoser tilsier et omfang på 250 – 300 elever. Dette gir en større grad av robusthet og 

forutsigbarhet enn to mindre videregående skoler som konkurrerer delvis om de samme elevene. En 

felles større videregående skole muliggjør også en bedre samling av fagtilbud, oppfylling av klasser, 

og bedre utnyttelse av lokaler, utstyr og lærekrefter. 

Et samlet elevtall under 300 elever vil imidlertid ikke i seg selv sikre robusthet og forutsigbarhet. 

Mange bosatte elever i Rissa og Leksvik benytter seg ikke av det lokale videregående skoletilbudet i 

egen kommune. Her viser innledningen at det ligger et uutnyttet potensiale på omkring 100 elever. 

Derfor må den nye felles videregående skolen framstå som så attraktiv at et samlet elevtall kommer 

høyere enn 350 elever. Arbeidet med felles profil vil bety mye i en slik sammenheng.  

En felles skole kan styrke det pedagogiske tilbudet samlet sett. Flere elever muliggjør et mer variert 

tilbud og med dette en positiv omstilling for det pedagogiske personellet. Denne skolen vil heller ikke 

være så sårbar for forandringer knyttet til fravær, kompetanseheving, alderssammensetning o.a.  

Samling av fagtilbud og bedre utnyttelse av lokaler og utstyr muliggjør en effektivisering av 

økonomien vurdert opp mot dagens nivå. Dagens to skoler innebærer blant annet bruk av mye areal, 

oppdatering av maskiner og utstyr, vedlikehold og drift av bygg etc. En ny felles videregående skole 

vil gi en mer rasjonell utnyttelse av nevnte forhold samt at avhending av tidligere skolelokaliteter vil 

tilføre ressurser. En tidligere utredning knyttet til Leksvik videregående skole gjennomført at 
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Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) konkluderer med at en flytting av skolen kan gi en årlig 

effektivisering stipulert til 5 – 7 millioner.  

Sammenlignet med dagens lokalisering med to skoler vil flere elever og ansatte få lengre 

reiseavstand knyttet til en ny felles skole. Dette er uavhengig av lokalisering, jf reiseoversikten over. 

Den omtalte reiseoversikten i innledningen viser imidlertid at en felles lokalisering ved et av 

alternativene gjør det mulig at over 80 % får en reisetid på mindre enn 30 km.  

En ny felles skole innebærer en betydelig omstilling for både ansatte og elever ved dagens to skoler. 

Dette betyr igjen at en må påregne at det brukes energi og tid til denne omstillingen. Her må dialog, 

åpenhet og inkludering være sentral under hele prosessen.  

Et stort antall elever på samme utdanningsprogram gir klare stordriftsfordeler og muliggjør et mer 

variert tilbud og større fagmiljø. Sterkere fagmiljø kan gjøre det lettere å rekruttere dyktige og 

engasjerte lærere. Et bredere elevgrunnlag gir også skolen større handlingsrom for samarbeid med 

nærings- og arbeidsliv.   

 

3. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Vanvikan 
I tabellen under er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike alternativer. Tabellen er ikke 

komplett og vi ber om at høringsinstansene gir innspill på momenter som er omtalt samt kommer 

med nye innspill.  

Fordeler Ulemper 

Større elevtall Flere elever og ansatte må reise 

Bredere tilbud Usikkerhet om realisering av verdi i dagens bygg 

Større og bredere fagmiljø Kollektivtilbudet må legges om for grunnskole 
og videregående skole 

Økt forutsigbarhet i tilbud og som arbeidsplass Omstilling for to organisasjoner 

Felles profil Økt reiseavstand mellom skole og fritidsaktivitet 

Enhetlig og tydelig stemme utad  

Større attraktivitet for elever og ansatte  

Færre bygg å drifte  

Omstilling  

Økonomi  

Tidligere uttalelser og vedtak 

 Fylkestinget i Nord-Trøndelag  

 Rissa og Leksvik kommune 

 Fosen regionråd 

 Fosen næringsforening (LIV) 

 

Samlet Reiseavstand (elever/ansatte)  

Nærhet til Trondheim  

Nærings- og arbeidsliv  

Mulighet for nytt og framtidsrettet skolebygg  

 

De fleste fordelene som inngår i en felles videregående skole vil også gjøre seg gjeldende om skolen 

er lokalisert i kommunesenteret i Vanvikan. Det vises til fordeler angitt i tabellen og drøftinger 

tidligere. 
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Det bør vektlegges at de fleste instanser som har uttalt seg om spørsmålet angående lokalisering av 

den nye skolen peker på Vanvikan som det beste alternativet.  

Det er grunn til å tro at også et attraktivt nybygg kan tiltrekke seg et større antall elever på kort sikt, 

men dette vil ikke være nok i seg selv på lengre sikt. Ungdommer som starter på videregående skole i 

Leksvik og Rissa kommuner skal oppleve skolen som et trygt sted å vokse, mestre og lære, og ta aktiv 

del i å skape framtidas bedrifter og produkter i regionen. Skolens fremste oppgave er å sikre 

arbeidskraft som har den nødvendige kompetansen framtidens samfunn krever. De nære bånd som i 

dag er mellom de to videregående skolene og lokalt næringsliv er et godt utgangspunkt for å nå en 

slik målsetning. 

Rissa og Leksvik kommune har inngått en intensjonsavtale for å slå sammen de to kommunene til en 

ny felles kommune. I avtalen er de videregående skolene nevnt med følgende uttalelse: «I samarbeid 

med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til 

Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra 

bl.a. Trondheim.»  

Fosen Regionråd viser i sin høringsuttalelse til skolebruksplan 4 at de ønsker en ny felles 

videregående skole Rissa/Leksvik i Vanvikan.  Fosen næringsforening (LIV) har også avgitt en uttalelse 

som entydig støtter opp under felles videregående skole i Vanvikan.  

For de fleste elever vil det være ønskelig å bo hjemme under skolegangen, men i et langstrakt fylke 

som både Nord og Sør-Trøndelag er vil ikke dette være realistisk. Målet må være at reiseavstanden til 

en felles skole bør være kortest mulig. Norconsult sier i sin rapport fra 2013 at reisetid ikke bør 

overstige en time og at skyssordningene må være gode. Reiseoversikten som framgår av 

innledningen konkluderer med at en ny skole i Vanvikan vil gi kortest reiseavstand for flest elever. 

Oversikten sier at 80 % av innbyggere/ungdom i Indre Fosen vil ha en reiseavstand på mindre enn 30 

km hvis skolen legges til Vanvikan. Dette vil gjelde både for elever og ansatte.  

Det er også grunn til å anta at en lokalisering i Vanvikan vil utgjøre en fordel for å kunne tiltrekke seg 

ungdom fra Trondheim. En kort reiseavstand mellom Trondheim og Vanvikan vil gjøre det mulig å 

dagpendle til skolen. Den korte avstanden gjør det også mulig å benytte seg av arbeids- og næringsliv 

i Trondheim til praksisrelatert opplæring.  

Undersøkelsen angående tilgang på opplæringskapasitet og inngåtte lærekontrakter som presenteres 

i innledningen viser at Vanvikan og omliggende områder har mange kontaktflater mot 

primærnæringene og lokal industri. Dette vil være et godt grunnlag for at behovene i 

arbeidsmarkedet legges til grunn for tilbudsstrukturen på den nye skolen.    

Det vil være noen ulemper knyttet til lokalisering av en videregående skole utenfor det lokale 

kommunesenteret. Kommunesenteret tilbyr ofte tjenester som det er naturlig å knytte også til 

videregående opplæring. Det er imidlertid slik at til forskjell fra de kommunale grunnskolene skal de 

videregående opplæringstilbudene tjene regionen og flere kommuner innenfor samme geografisk 

område. Et lokaliseringsvalg må derfor gjøres ut fra behov som angår et bredere perspektiv enn det 

en kommune og et kommunesenter representerer.  
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4. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Rissa 
I tabellen under er det listet opp fordeler og ulemper ved å lokalisere en felles videregående skole i 

Rissa. Tabellen er ikke komplett og vi ber om at høringsinstansene gir innspill på momenter som er 

omtalt samt kommer med nye innspill. 

Fordeler Ulemper 

Større elevtall Samarbeidsmodeller i Leksvik kan falle bort. 

Bredere tilbud Vil ungdommene i tettstedet Leksvik reise til 
Rissa 

Økt forutstigbarhet i tilbud og 
ansettelsesforhold 

Skolebygget må bygges om men blir ikke nytt 

Videreføring av samarbeidsmodeller i Rissa Kollektivtilbudet må legges om for videregående 
skole og grunnskole 

Skolen vil ha en felles profil Omstilling for to organisasjoner 

Skolen vil ha en stemme utad Avstand til Trondheim 

Større attraktivitet for elever og ansatte  

Færre bygg å drifte  

 

De fleste fordelene som inngår i en felles videregående skole vil også gjøre seg gjeldende om skolen 

er lokalisert i kommunesenteret i dagens Rissa kommune. Det vises til fordeler angitt i tabellen og 

drøftinger ovenfor. 

Ulempene som i størst grad vil gjøre seg gjeldende er elever og ansattes reiseavstand. I tabellen 

ovenfor går det fram at 65-70 % av innbyggere/ungdom i kommunene Leksvik og Rissa vil ha en 

reiseavstand på mindre enn 30 km hvis en felles skole legges til Rissa. 

En felles videregående skole i Rissa vil mer reisetid for ungdom fra Trondheim. Det er derfor naturlig 

å forvente at ungdom derfra vil oppfatte skolen som mindre attraktiv enn om den var lokalisert 

knutepunkt for kollektivtrafikk.  

I den nye kommunen Indre Fosen til erstatning for dagens Rissa og Leksvik kommuner, legges det til 

grunn at begge kommunesentra skal fortsatt ivareta noen sentrumsfunksjoner. For ungdom allerede 

bosatt i Rissa, vil dette medføre at dagens nærhet til fritidsaktiviteter vil kunne videreføres. For 

ungdom fra Leksvik vil dette medføre en økt avstand mellom skole og fritidsaktivitet. 

Lokalisering av felles videregående skole i dagens Rissa vgs vil medføre at færrest mulig elever og 

ansatte må skifte lokalitet. 

Om en felles videregående skole lokaliseres i Rissa, kan ansatte fra Leksvik vgs oppfatte «at de flytter 

inn til Rissa vgs». Dette kan medføre utfordringer med hensyn til omstilling og utvikling i personalet 

som en ikke bør undervurdere. 

Et nærliggende spørsmål er om en lokalisering i Rissa vil demme opp mot «lekkasjen inn til 

Trondheim» eller om den faktisk samlet vil øke gjennom økt lekkasje av ungdom fra Leksvik 

kommune. 

Skolebygget i Rissa kan utnyttes bedre arealmessig. Det vil likevel være nødvendig å gjennomføre 

investeringer i form av en del ombygginger og tilførsel av nybygg. 
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5. Fordeler og ulemper ved en felles videregående skole i Leksvik 
I tabellen under er det listet opp fordeler og ulemper ved å lokalisere en felles videregående skole i 

Leksvik. Tabellen er ikke komplett og vi ber om at høringsinstansene gir innspill på momenter som er 

omtalt samt kommer med nye innspill. 

Fordeler Ulemper 

Større elevtall Samarbeidsmodeller i Rissa kan falle bort. 

Bredere tilbud Vil ungdommene fra reise til Leksvik 

Økt forutstigbarhet i tilbud og 
ansettelsesforhold 

Vil lekkasjen til Trondheim øke 

Videreføring av samarbeidsmodeller i Leksvik Skolebygget må bygges om men blir ikke nytt 

Skolen vil ha en felles profil Kollektivtilbudet må legges om for 
videregående skole og grunnskole 

Skolen vil ha en stemme utad Omstilling for to organisasjoner 

Større attraktivitet for elever og ansatte Avstand til Trondheim 

Færre bygg å drifte  

 

De fleste fordelene som inngår i en felles videregående skole vil også gjøre seg gjeldende om skolen 

er lokalisert i kommunesenteret i dagens Lekvik kommune. Det vises til fordeler angitt i tabellen og 

drøftinger ovenfor. 

Øvrig drøfting om fordeler og ulemper er nær lik med lokalisering av felles videregående skole i Rissa. 

Ulempene som i størst grad vil gjøre seg gjeldende er elever og ansattes reiseavstand. I tabellen 

ovenfor går det fram at 65-70 % av innbyggere/ungdom i kommunene Leksvik og Rissa vil ha en 

reiseavstand på mindre enn 30 km hvis en felles skole legges til Leksvik. 

En felles videregående skole i Leksvik vil mer reisetid for ungdom fra Trondheim. Det er derfor 

naturlig å forvente at ungdom derfra vil oppfatte skolen som mindre attraktiv enn om den var 

lokalisert knutepunkt for kollektivtrafikk.  

I den nye kommunen Indre Fosen til erstatning for dagens Rissa og Leksvik kommuner, legges det til 

grunn at begge kommunesentra skal fortsatt ivareta noen sentrumsfunksjoner. For ungdom allerede 

bosatt i Leksvik, vil dette medføre at dagens nærhet til fritidsaktiviteter vil kunne videreføres. For 

ungdom fra Rissa vil dette medføre en økt avstand mellom skole og fritidsaktivitet. 

Lokalisering av felles videregående skole i dagens Leksvik vgs vil medføre at et større antall elever og 

ansatte må skifte lokalitet enn ved å velge videreføring drift i dagens Rissa vgs. 

Om en felles videregående skole lokaliseres i Leksvik, kan ansatte fra Rissa vgs oppfatte «at de flytter 

inn til Leksvik vgs». Dette kan medføre utfordringer med hensyn til omstilling og utvikling i personalet 

som en ikke bør undervurdere. 

Det er å forvente at en lokalisering i Leksvik ikke vil kunne demme opp mot «lekkasjen inn til 

Trondheim» for ungdom fra Rissa. Faktisk er det nærliggende å tro at denne vil øke. 

Skolebygget i Leksvik må øke i omfang om felles skole lokaliseres der. Omfang at nybygg vil være 

betydelig større enn med en lokalitet i Rissa. 
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6. Fordeler og ulemper ved en samorganisert skole med to lokasjoner 
I tabellen under er det listet opp fordeler og ulemper ved å beholde dagens lokasjoner i Leksvik og 

Rissa samlet under en felles organisasjon. Tabellen er ikke komplett og vi ber om at 

høringsinstansene gir innspill på momenter som er omtalt samt kommer med nye innspill. 

Fordeler Ulemper 

Skolene kan beholde dagens 
samarbeidsmodeller 

Få elever på den enkelte lokalitet 

Bredere tilbud Ingen reduksjon i antall bygg å drifte 

Økt forutstigbarhet i tilbud og 
ansettelsesforhold 

Avstand mellom kollegaer og ledelse 

Skolen vil ha en felles profil Elever kan velge skolested i stedet for 
utdanningsprogram 

Skolen vil ha en stemme utad Avstand til Trondheim 

Større attraktivitet for elever og ansatte  

 

Om to videregående skoler samorganiseres med felles ledelse, kan det være mulig å realisere flere av 

fordelene som vil gjøre seg gjeldende med en organisasjon samlet på samme sted. Bredere 

skoletilbud, økt forutsigbarhet, profil mv kan oppnås gjennom en «riktig» lokalisering av 

skoletilbudene. 

Med de allerede få elevene som skolene har i dag, vil det fortsatt være små skolesamfunn. En 

samling av skoletilbud for å oppnå størst mulig grad av bredde og forutsigbarhet, kan medføre at et 

større antall elever vil velge skolested enn utdanningsretning. 

Lokalisering av felles videregående skole i dagens Leksvik vgs vil medføre at et større antall elever og 

ansatte må skifte lokalitet enn ved å velge videreføring drift i dagens Rissa vgs. 

Felles organisasjon med to lokaliteter kan være enda mer utfordrende med hensyn til omstilling og 

utvikling i personalet, enn en samling på felles skolested. Samtidig vil et mindre antall ansatte være 

nødt til å flytte arbeidssted hvis skolen beholder dagens lokasjoner. 

Videreføring av dagens lokasjoner vil for ungdom bosatt i de to kommunene, medføre at dagens 

nærhet mellom skole og fritidsaktiviteter vil kunne videreføres. 

Det er svært uklart om en felles organisasjon med de fordeler det gir, kan demme opp mot 

«lekkasjen inn til Trondheim» for ungdom fra Rissa. 

En felles videregående skole på to lokasjoner vil ikke påvirke reisetiden for ungdom fra Trondheim. 

Det er derfor naturlig å forvente at ungdom derfra vil ikke vil oppfatte skolen som mer attraktiv. 

 

7. Oppsummering/vurdering  
Regionen er inne i en periode med elevtallsnedgang. Denne utviklingen vil snu i løpet av 2020-tallet. 

Det er grunn til å tro at hvis det ikke iverksettes spesielle tiltak i regionen vil elevtallet på henholdsvis 

Leksvik videregående skole, ca 100 elever, og Rissa videregående skole, ca 150 elever, holde seg på 

rundt 250 elever i de nærmeste årene. Dette er ikke en situasjon som verken er ønskelig for Rissa 

eller Leksvik framover. Skal fylkeskommunen kunne tilby en framtidsrettet og robust opplæring i 

regionen framover, vil det være naturlig å utnytte samlede ressurser for de to skolene bedre. En slik 
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organisering må resultere i at en kan rekruttere flere elever til sammen enn hva de to skolene gjør 

hver for seg i dag.  

Flere elever på de ulike utdanningsprogram vil gi klare stordriftsfordeler og gi flere varierende tilbud 

og større fagmiljø. Sterkere fagmiljø kan også gjøre det lettere å rekruttere nødvendig kompetanse. 

Et særpreg for begge skolene i dag er tett og nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Dette 

må ivaretas i en felles videregående skole og forholdene må legges til rette for at dette preger den 

felles skolen.  

I arbeidet med høringsnotatet har fellesnemnda for den nye kommunen Indre Fosen kommet med 

mange nyttige innspill og opplysninger. Dette gjelder blant annet reiseavstand og kunnskap om lokalt 

næringsliv. Begge de videregående skolene har også kommet med innspill til dette 

utredningsarbeidet og det vil være nødvendig å ta hensyn til dette fram mot behandling i fylkesting 

juni 2016.   

Det er naturlig at lokalisering av en ny felles skole vil være tema som skaper diskusjon og ofte 

uenighet. Kommunene, Fosen Regionråd og næringsforening er enig om Vanvikan når det gjelder 

valg av anbefalt skolested. Det vesentligste argumentet mot en slik lokalisering vurderes til å være at 

Vanvikan ikke er et kommunesenter. Det er likevel slik at en videregående skole, i motsetning til en 

grunnskole, må ha et opplæringstilbud som kan tjene regionen og flere kommuner innenfor et 

geografisk område. I følge opplysninger fra kommunene vil både reiseavstand og nærhet til nærings- 

og arbeidsliv støtte opp under denne lokalisering. En lokalisering til Vanvikan vil være avhengig av at 

forholdene ligger til rette både praktisk og økonomisk. Nord-Trøndelag fylkeskommune sier i sitt 

vedtak om skolestrukturen i Nord-Trøndelag at «En felles skole i Vanvikan vil være den mest 

framtidsrettede løsningen». Fylkestinget i Sør-Trøndelag har ikke tatt stilling til lokalisering av en 

felles videregående skole.  

Drøftingene overfor angående en framtidig skolestruktur i Indre Fosen tilsier at Leksvik og Rissa 

videregående skole slås sammen til en skole. En slik endring vil føre til at tilbudsstrukturen i regionen 

blir mer forutsigbar og robust.  

Den endelige behandlingen i fylkestingssaken i juni kan avklare valg av lokalisering og vil gi retning for 

hvordan det videre utredningsarbeidet skal foregå.  

Dersom det fattes vedtak om endring av skolestrukturen for Indre Fosen gjennom en samlokalisering 

av dagens to skoler, er det viktig å lage en god gjennomføringsplan der det settes av nok tid til 

nødvendig utredningsarbeid og brukermedvirkningsprosesser. Størst mulig grad av forutsigbarhet om 

den framtidige strukturen og veien framover er etter vår vurdering en forutsetning for å lykkes.  
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Milepæler:  

Nr Milepæl Dato Målbart resultat (en 
beskrivelse/kriteria) 

MP1 Lokal forankring – oppstartsmøte 12.02.16 Lokal forankring hos skoler, 
kommuner og næringsliv om den 
prosessen som skal gjennomføres. 
Tema er: 
- Gjennomføring av prosessen 
- Gjennomgang av mandatets punkt 

2; skolens innhold. 

MP2 Ekstern rapport om elevprognoser, 
historisk søkermønster og 
transportanalyser 

15.02.16 Grunnlagsdata for det videre 
utredningsarbeidet. 

MP3 Ekstern rapport om arbeidslivets 
kompetansebehov – prognoser, 
utvikling og historiske data. 

15.02.16 Grunnlagsdata for det videre 
utredningsarbeidet. 

MP4 Konferanse om opplæringstilbudet på 
Fosen 

17.02.16   

MP5 Utsending av høringsnotat 13.04.16 Innhold i utredningen belyses i forkant 
av påfølgende høringsmøte 

MP6 Høringskonferanse utredningsarbeidet 19.04.16 Dialog med lokale aktører om innhold 
i høringsnotat. 

MP7 Høringsfrist 27.04.16 Innspill på høringsnotat fra lokale 
aktører som skoler, kommuner, 
næringsliv mv. 

MP9 Utsending av saksframlegg til 
Fylkesrådet i NTFK 

12.05.16   

MP10 Utsending av saksframlegg til komite for 
opplæring og tannhelse i STFK 

13.05.16   

MP11 Behandling i Fylkestinget i NTFK 16.06.16   

MP12 Behandling i Fylkestinget i STFK 16.06.16   

 

Til høringsinstansen: 
Høringsinstansen bes spesielt uttale seg om:  

 De ulike alternativer i kapittel 2 – 6 

 Eventuelle momenter som ikke er omtalt i notatet  

 Hva høringsinstansen kan bidra med i det videre arbeidet  

 Innspill til den videre utredningen  

 Andre momenter.  

Høringsfrist er satt til 27.04.16.  
 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 – Fellesnemnda for Rissa og Leksvik – Hva bør kjennetegne den nye skolen 

Vedlegg 2 – Rissa videregående skole – Hvilke forhold bør inn i den endelige utredningen 

Vedlegg 3 – Leksvik videregående skole – Hvilke forhold bør inn i den endelige utredningen 

Vedlegg 4 – Sysselsettingen i Leksvik og Rissa pr. mars 2016  
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INNSPILL 
NY FELLES VIDEREGÅENDE 
LEKSVIK/RISSA 

Vedtatt i Fellesnemda for den nye kommunen Indre Fosen 31.03.2016 

HVORFOR VELGE INDRE FOSEN VGS? 

Som elev kan du velge studieforberedende program med teknologi som 

retning. Studietilbudet innen teknologi retter fokuset på følgende 

underområder: 

 

Vann – og havromsteknologi og velferdsteknologi er tydelig 

fremtidsrettet. Fornybare energiløsninger, innovative 

havbruksteknologiløsninger og utvikling av teknologiske hjelpemidler innen 

omsorgsyrkene representerer store muligheter for fremtidens næringsliv og 

kommuner. Som elev får du være med på fire typiske teknologiske prosesser: 

a) Feilsøking og -retting, b) produktutvikling, c) finne opp nye produkter, d) 

designe produkter 

Skolen tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram som etterspørres 

av lokalt næringsliv 

Et helhetlig utdanningsløp er viktig og skolen tilbyr hele løpet innen flere 

yrkesfag, slik at elevene ikke må bytte skole underveis. Skolen har stor 

satsning på lærlingekontrakter. 

Arbeidsfokus for alle elevene ved skolen 

Du får mulighet til å se sammenhenger, jobbe med prosjekter og være 

kreativ. Du utvikler egenskaper som er svært nyttig i en fremtidig jobb: Du 

lærer blant annet å analysere, se sammenhenger, planlegge, samarbeide, 

forstå begreper, løse problemer og stille kritiske spørsmål. På skolen er IKT 

og digitale hjelpemidler en naturlig og integrert del av undervisningen. 

“Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal 

tenke.” – Sidney Sugarman 

Teknologi

Velferd

Vann/

Hav

ET UNIKT TILBUD   

Den nye videregående skolen 

i Indre Fosen skal være en 

unik videregående skole. 

Skolen har en teknologisk 

profil med fokus på bærekraft 

og nytenking. Den 

samarbeider tett med 

næringsliv, kommuner, 

NTNU, 

forskningsinstitusjoner og 

internasjonale 

samarbeidspartnere. 

Elevene på skolen får være 

tett på praksisfeltet og jobbe 

med produktutvikling på et 

høyt nivå. 

 

 

En bærekraftig fremtid 
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ANDRE TING NY VGS I INDRE FOSEN TILBYR 

Kompetanseøkning: For deg som ønsker å få nødvendig kompetanse fra 

videregående skole, tilbyr vi diverse forkurs og sommerskole: ExPhil, forkurs 

ingeniørstudiet, forkurs språk.  

Vi er universitetsskole: Universitetsskolene samarbeider tett med NTNU 

og driver forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en 

fremtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy 

kompetanse og bidrar til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere. 

REISEAVSTAND 

Vi ligger sentralt plassert i den nye kommunen Indre Fosen, slik at mange elever har dagpendleravstand til den nye 

skolen. Med hurtigbåt fra Trondheim sentrum vil du også kunne reise til den nye videregående skolen på kort tid. 

SOSIALT 

Vi har stort fokus på at du som elev skal trives: Egne ressurspersoner som jobber med elevenes psykisk helse, et 

energigivende kosthold i en topp moderne kantine, gode sosiale arenaer og tilgang til mulighet for fysisk aktivitet er ting vi 

tilbyr            

    

Velkommen som vår elev 

 

 

 

Varme hender 
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Alternative tomtevalg for videregående 

skole i Vanvikan 
Leksvik kommune har til nå jobbet en stund med å finne alternative plasseringer for et 

fremtidig skolebygg i Vanvikan. Fokuset har vært på nærhet til boligområdene, 

Vanvikanhallen og spesielt til hurtigbåthavna med de andre transportmulighetene som følger.  

Oversiktskart over ulike alternativ 

Etter et arbeid over lengre tid, har kommunen vraket over fem andre alternativ og kommet 

frem til tre aktuelle plasseringer for det videre utredningsarbeidet. De består av et alternativ 

A, B og C: 
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Alternativ A  

9150 m2

Vanvikanhallen Samfunnshus m/ scene

Hurtigbåthavn

150 m

100 m
112 m

 

 

 

Avstand til hurtigbåthavn: 150 m 
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Fordeler 

 Styrker skoleklynge som aktivitetssentrum i Vanvikan. 

 Initierer kvalitetsløft for hele området. 

 Vanvikanhallen og hurtigbåthavna i umiddelbar nærhet. 

 

Ulemper 

 Begrenser mulighet for boligbygging sentralt i Vanvikan. 

 Eksisterende jordbruksområde må omreguleres. 

 Ekspropriasjon av eksisterende grunneiere vil være nødvendig. 

 

Tidsperspektiv 

Eksproprasjonsprosessen etter omregulering av området vil mest sannsynlig være det mest 

tidkrevende. Kommunen er per i dag er i en forhandlingsposisjon med de aktuelle 

grunneierne, og møter med de vil avholdes i tiden som kommer.  

 

Alternativ B 
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Rissa

  

Avstand til hurtigbåthavn:550m 

 

Fordeler 

 Kan forbedre tilgjengelighet til attraktiv strandsone. 

 Nærhet til eksisterende og fremtidig boligutbygging i Vanvikan. 

 Praktisk med tanke på transport til og fra skole fra vest- uten behov for å gjennom sentrum 

av Vanvikan. 

 Kan og bør sees sammen med alternativ C. Dette både i utbyggingsfasen og i en evt. 

fremtidig utvidelse av skoleområdet.  

 

Ulemper 

 En viss avstand til hurtigbåthavna og Vanvikanhallen 

 Gangvei går ikke helt opp til denne tomten, og dette må bygges i sammenheng med en 

utbygging av dette området.  
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Tidsperspektiv 

Da området allerede er regulert opp til boligformål, vil denne tomten ikke komme i konflikt 

med noen grunneiere. En kan regne med at det vil ta 8-12 mnd. til området har endret 

reguleringsformål og derav kan starte en eventuell utbygging.  

 

Alternativ C 
 

Vestre del av tomt kan benyttes til transportavvikling, mens den østre delen anbefales til bruk 

av skolens bygningsmasse:  

 

 

Avstand til hurtigbåthavn: 450m 

 

Fordeler 

• Liten om ingen konflikt med grunneiere 

• Jordbruksareal benyttes ikke 

• Kan fint kombineres med alternativ B, både i utbyggingsfasen og i en evt. fremtidig 

utvidelse av skoleområdet (Alternativ B og C kan med fordel sees under ett).  
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Ulemper 

• En viss avstand til nærliggende fasiliteter. Men fortsatt mindre enn alternativ B.  

 

Tidsperspektiv 

Da området allerede er delvis regulert opp til boligformål, og kommer i liten konflikt med 

grunneiere, kan en regne med at det i likhet med alternativ B, vil ta 8-12 mnd. å få området 

omregulert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leksvik kommune 

Antonios Bruheim Markakis 

Tlf.: 95174787 

Epost: Antonios.Bruheim.Markakis@leksvik.kommune.no 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.04.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

15/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.04.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

PROSJEKTBUDSJETT INDRE FOSEN FELLESRÅD

Vedlegg

1 Prosjektbudsjett for Indre Fosen Fellesråd

2 160419 Prosjektbudsjett, utvikling av Indre Fosen kommune

Sakens bakgrunn og innhold:

Når kommuner slås sammen, må også fellesrådene i de berørte kommuner slås sammen til ett 
fellesråd, i følge kirkeloven. Fellesnemnd for Leksvik kirkelige fellesråd og Rissa kirkelige fellesråd
er opprettet med følgende mandat:
«Å gjennomføre sammenslåing av virksomhets- og forvaltningsfunksjoner, etablere nødvendige 
administrative funksjoner og legge til rette for folkevalgt styringsstruktur innen 01.01.2018.»

Dette innebærer at fellesrådene må gjennomføre en prosess for å ha dette på plass innen 01.01.2018. 
Prosjektleder for utvikling av Indre Fosen kommune har hatt to møter med lederne i de to 
fellesrådene. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder pkt 4.4.9 der det er 
slått fast at «Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til 
dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.» Prosjektbudsjett for prosessen i fellesrådene 
ble presentert i det andre møtet. Deres forslag til prosjektbudsjett for Indre Fosen fellesråd er på kr 
1.500.000 (vedlagt). 

Vurdering:

I de administrative arbeidsgruppene i Leksvik og Rissa kommuner er det lagt opp til at arbeidet gjøres 
innenfor de ordinære rammene kommunene har. Ingen i arbeidsgruppene blir frikjøpt, men det gis en 
møtegodtgjørelse. Det bør forventes omtrent samme innsats også av arbeidet i Indre Fosen fellesråd. 
Et lønnsbudsjett på kr 780.000 fram til 01.01.2018 vurderes som relativt høyt. 

Kirkevergene er invitert til å delta på møtene som de administrative arbeidsgruppene i Indre Fosen 
kommune har, og der vil kompetansedeling og aktuelle diskusjoner med utfordringer og muligheter 
tas. Kirken vil ha mye av de samme utfordringene som de administrative arbeidsgruppene og vil 
derfor spare seg en del jobb med å delta der. Kirkevergene har fram til nå møtt på fellesmøtene i de 
administrative arbeidsgruppene, og de har signalisert at dette er verdifullt også for dem.

Når prosjektbudsjettet til Indre Fosen fellesråd sammenliknes med prosjektbudsjett til Indre Fosen 
kommune, så er postene i Indre Fosen fellesråd forholdsvis høye. 
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Prosjektleder foreslår at prosjektbudsjettet til Indre Fosen fellesråd reduseres til kr 1 mill i første 
omgang. Prosjektleder vil stille krav til Indre Fosen fellesråd om rapportering av prosjektbudsjettet, 
og prosjektleder vil rapportere videre til fellesnemnda for Indre Fosen kommune. Dersom budsjettet 
til Indre Fosen fellesråd viser seg å være for lite, vil dette legges fram for fellesnemnda for ny 
behandling. 

Prosjektleders innstilling:

1. Prosjektbudsjett for Indre Fosen fellesråd tildeles en ramme på kr 1 mill.
2. Beløpet legges inn i prosjektbudsjett for utvikling av Indre Fosen kommune. 
3. Det skal rapporteres månedlig til prosjektleder for Indre Fosen kommune.
4. Dersom tildelt ramme blir for liten, må saken behandles på nytt i fellesnemnda.
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Prosjektbudsjett for Indre Fosen Fellesråd 

2016 – 2017. 

Prosjektleder i 40 % stilling(lønnssats 560 000 + sosialeutgifter, arbgiveravg+ 
feriepenger) 

500 000 

Frikjøp kirkevergene (3,75 t/uke) 280 000 

Godtgjørelse folkevalgte inkl. kjøregodtgjørelse ( 12 møter a 8000,-   75 000 

Bevertning kurs, møter   20 000 

Godtgjørelse tillitsvalgte   50000 

Opplæring, kurs, studietur 100 000 

Kjøregodtgjørelse, diett  20 000 

Velferdstiltak, ansatte ( intern kulturbygging/ omdømmearbeid)  50 000 

Kommunikasjon, informasjon    5 000 

Avgifter, gebyrer lisenser   

Konsulenttjenester   50 000  

Revisjon    10 000 

Omlegging til felles dataplattform inkl opplæring   90000 

Etablering av nytt gravsystem- med opplæring   60000 

Etablering av nytt arkiv inkl opplæring   90000 

Oppgradering av datautstyr ) 100000 

  

 

 

Sum:                                                                                                                                                           15000000 
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Prosjektbudsjett - toårig prosess, utvikling av Indre Fosen kommune

Prosjektorganisasjonen, møtegodtgjørelse, innleie av ressurser 2000000

Prosjektmedarbeidere (2 årsverk ++) 2000000

Godtgjørelse folkevalgte 300000

Godtgjørelse tillitsvalgte (1,5 årsverk) 1500000

Politisk partistøtte 300000

Bevertning kurs, møter 200000

Opplæring, studieturer 500000

Kjøregodtgjørelse, diett 200000

Velferdstiltak ansatte (intern kulturbygging/omdømmearbeid) 500000

Kommunikasjon, informasjon, eksternt omdømmearbeid 500000

Avgifter, gebyrer, lisenser 200000

Tilrettelegging/innkjøp alle prosjektgrupper, kontorfasiliteter fra 01.01.2018 1000000

Konsulenttjenester 800000

Revisjon 50000

Ekstern kulturbygging 4000000

Ombygging kommunehus / rådhus 2000000

Fellesrådet 1000000

Sum 17050000
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.04.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

16/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.04.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

OMSTILLINGSPROGRAM FOR NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV –
REGNSKAPSFØRING

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til sak 7/16 i fellesnemnda 31.03.2016 «Omstillingsprogram – prosjektmandat strategi 
og forankring» med følgende vedtak:

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

Vurdering

Inntekter og utgifter i omstillingsprogrammet bør føres under samme regnskapsområde som 
prosjektbudsjettet for Indre Fosen kommune fordi omstillingsprogrammet i sin helhet styres 
av fellesnemndas oppnevnte styringsgruppe. Det ble opprinnelig, i januar 2016, opprettet et 
regnskapsområde for omstillingsprogrammet under Rissa Utvikling. 

Omstillingsprogrammet bør ha et eget prosjektnummer.

Prosjektleders innstilling:

1. Inntekter og utgifter tilknyttet omstillingsprogrammet føres i sin helhet under samme 
regnskapsområde som prosjektbudsjettet for Indre Fosen kommune. 

2. Det opprettes et eget prosjektnummer for omstillingsprogrammet.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   19.04.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

17/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 26.04.2016

Saksbehandler: Leder i Fellesnemnda, Steinar Saghaug

AVLØNNING PROSJEKTLEDER INDRE FOSEN KOMMUNE

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til fellesnemndas møte 25.06.2015 i sak 2 «Prosjektleder» der følgende ble vedtatt:

Prosjektleder fra vedtak om sammenslåing er fattet og til ny kommune er etablert blir Vigdis 
Bolås.

Vurdering:

Prosjektleder bør få en godtgjørelse for arbeidet i fellesnemnda ut over lønn som rådmann i 
Rissa kommune. Godtgjørelsen foreslås satt til kr 250.000 pr år i 2016 og 2017. Beløpet 
dekkes av posten «prosjektorganisasjonen» i prosjektbudsjettet.

Fellesnemndas leders innstilling:
1. Prosjektleder får en godtgjørelse ut over lønn som rådmann i Rissa kommune på kr 

250.000 pr år i 2016 og 2017.
2. Beløpet dekkes av posten «prosjektorganisasjonen» i prosjektbudsjettet.
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