
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Storsalen, Rådhuset i Rissa
Dato: 30.06.2016
Tid: 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Ove Vollan Ordfører RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Sigurd Saue Medlem LE-SV
Torun Skjærvø Bakken Medlem RI-AP
Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V
Harald Fagervold Medlem RI-PP
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Vegard Heide Medlem RI-MDG
Per Brovold Medlem RI-SV
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Stefan Hansen Medlem RI-V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Bjørnar Buhaug MEDL LE-SP
Merethe Kopreitan Dahl MEDL LE-AP
Jon Normann Tviberg MEDL LE-KRF
Linda Renate Lutdal MEDL LE-H
Liv Darell MEDL RI-SP
Marthe Helen Småvik MEDL RI-FRP
Per Kristian Skjærvik MEDL RI-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ragnar Bliksås Jon Normann Tviberg LE-KRF
Raymond Balstad Bjørnar Buhaug LE-SP
Viggo Lian Merethe Kopreitan Dahl LE-AP
Tormod Overland Marthe Helen Småvik LE-FRP
Maria Gjølgali Per Kristian Skjærvik RI-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Prosjektleder



Kai Terje Dretvik Rådmann Leksvik
Sissel Blix Aaknes Kommunalsjef oppvekst og kultur
Odd-Robert Solvåg Kommunalsjef teknikk, landbruk og miljø
Bjørn Ståle Aalberg Kommunalsjef helse og omsorg
Ola Andreas Stavne Personalsjef Rissa
Kari Klepp Kommunikasjonsansvarlig Rissa
Kine Larsen Kimo Kultursjef 
Ørjan Dahl Økonomisjef Rissa
Siri Vannebo Plansjef Rissa
Kjersti Lerstad Utvalgssekretær

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.

Prosjektleder orienterte om to nyansettelser i nye Indre Fosen kommune:
- Kultursjef Kine Larsen Kimo
- Kulturskolerektor Svein Buan
Kine Larsen Kimo takket for tilliten og åpnet møtet med sang fra «Den siste viking». 

Erling Pedersen (RI-SP), vara for Liv Darell (RI-SP), ankom møtet kl. 11:42. under 
orienteringer, etter at alle sakene var behandlet.
Per Brovold (RI-SV) og Harald Fagervold (RI-PP) fikk innvilget permisjon fra møtet kl. 12 etter 
at saksbehandling var over.

Møtet ble stoppet kl. 12:04 for lunsj og påbegynt igjen kl. 12:35.

Drøftingssaker:

Nærpolitireformen
Innledning v/ politimester Nils Kristian Moe, Trøndelag politidistrikt. 
Prosjektleder Terje Tømmerås og politiførstebetjent Steinar Rostad var også tilstede. 

Innspill fra Fellesnemndas medlemmer:
- Store avstander på Fosen. Hvorfor plassering på Brekstad?
Ørland og Bjugn politidistrikt ble slått sammen først. Flyplassen på Ørlandet var også 
utslagsgivende.
Hvorfor må politiet ha så nær lokalitet til hovedflystasjonen? 
Svar: Et relevant argument er at det er Norges viktigste militære mål. 
- Politiet mister den lokale kunnskapen når det blir ett hovedkontor
Svar: Mål om å ha flere patruljer ute på hele Fosen, men utfordringen blir at området blir mye 
større. Hvis politiet ikke blir synlig i lokalmiljøet vil de oppleves fraværende, og da har vi feilet. 
- Er det et kostnadsspørsmål som gjør at lensmannskontorene skal legges ned?
Svar: Beredskapen er annerledes (ny praksis), men husleie, tjenestebiler og ressurs i åpningstid 
er et økonomisk aspekt.
- Fosen Regionråd sa i møte 10. juni at de ønsker å fortsette med lokaliteter i Åfjord, Rissa og 
Ørland. Dette er også medlemmene i nemnda enige i.
- Ove Vollan oppfordrer Politiet til å se på det som fungerer bra i dag og ta det med i sine planer 
for Fosen. 



Det er utarbeidet et innspill fra Indre Fosen til politimesterens diskusjonsgrunnlag for 
nærpolitireformen, tjenesteenhet Fosen:





Behandling:

Fellesnemnda drøftet  innspillet og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: 
Innspill til politimesterens diskusjonsgrunnlag for nærpolitireformen, tjenesteenhet Fosen, 
oversendes politimesteren i Trøndelag politidistrikt så snart som råd.

Felles videregående skole i Vanvikan / Intensjonsavtalen. Veien videre.

Fellesnemndas leder, Steinar Saghaug, orienterte kort om bakgrunnen for at representantene fra 
Leksvik ønsket at dette ble tatt opp i dag. Han la spesielt vekt på intensjonsavtalens punkter som 
alle skal jobbe sammen for. Det har vært krefter som har motarbeidet arbeidet som er gjort for 
en felles videregående skole. 

Knut Ola Vang (LE-AP) påpekte at vi må ha et tillitsforhold for å klare å jobbe godt sammen.
Det har vært brudd på tilliten i denne saken. Hva skal vi gjøre for å bygge opp denne tilliten? 
Den nye kommunens måte å organisere seg på skal gi innbyggerne våre bedre tjenester. Ta 
diskusjoner i de fora vi har blitt enige om. Vi kan ikke ta omkamper hver gang. 
Sitat fra Bertholt Brecht som sier. «Tillit skapes ved at den tas i bruk»



Dette synes jeg kan være en henstilling om tillitsskapende arbeid og debatt og uenighet i tiden 

fremover. Der frisk debatt, uenighet og tillit står side ved side. 

Line Marie Rosvold Abel (LE-V):
Hvordan forholder vi oss egentlig til Intensjonsavtalen? 
Fellesnemnda burde jobbet mye mer med å utdype og forankre disse punktene.
Det forventes at man holder seg lojal til avtalen.

Vegard Heide (RI-MDG):
Vi vil jo alle at ungdommene våre skal ha best mulig skoletilbud, men vi har litt ulike meninger 
om hva som er den mest hensiktsmessige måten å organisere det på. 
Da intensjonsavtalen ble vedtatt visste alle at det er fylkene som bestemmer over våre 
videregående skoler. Det var bakteppet. Så ble det vedtatt at det skulle jobbes for en ny, felles 
videregående skole i Vanvikan. Og det har skjedd. Kommunestyret og administrasjonen i Rissa 
har jobbet hardt for en felles videregående skole i Vanvikan. I det vedtaket står det ikke at det 
skal være fullstendig enstemmighet i befolkningen eller at alle kommunestyrerepresentanter 
bare skal jobbe for denne, det sto det skal jobbes for. Vi kan hake av det punktet om at det skal 
jobbes for en videregående skole. Mener derfor at man ikke har brutt intensjonsavtalen.

Raymond Balstad (LE-SP):
Det var en politiker som sa til meg at jeg måtte ta ansvar når det begynner å gå utover ungene. 
Hva med de barna som kommer fra andre steder enn Rissa? Som en representant fra den nye 
kommunen kan man ikke påberope seg at det går ut over noen mer enn andre. Vi har kommet 
frem til en totalpakke som er meget god. Vi bør ta diskusjonene lokalt.

Nestleder i Fellesnemnda, Ove Vollan, mener samarbeidet i Fellesnemnda har vært godt, men 
saken om videregående skole ble krevende. Fellesnemnda for nye Trøndelag tar saken i neste 
omgang, og det ser lovende ut. 
Vi må jobbe opp den tilliten som er mistet. Vi må tenke som én kommune. 

Leder i Fellesnemnda, Steinar Saghaug, ønsket å sette strek og se fremover. 

Kurt Myrabakk (LE-FRP) orienterte om tomtevalg for en ny videregående skole i Vanvikan.

Orienteringssaker:

- Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv Indre Fosen kommune v/ prosjektleder 
Torun Skjærvø Bakken.

Har gjennomført konsekvensanalyse som viser at vi kan miste fra 272 til 641 arbeidsplasser 
frem til 2020. Vi er i gang med omstillingsplanen. 

- På grunn av avstand til Trondheim blir vi sett på som en egen arbeidsmarkedsregion
- Befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er avhengig av lokale arbeidsplasser

Utkast til innsatsområder og målstruktur er laget.

Nemnda ble delt inn i 4 grupper for gruppearbeid i 15 minutter:
1. Hvilke innsatsområder ønsker politikerne for omstillingsplan?
2. Innspill som tas med i det videre arbeid

Konsekvensanalysen sendes per mail til alle i nemnda.



- Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås
Disponibelt 22 millioner. 
Budsjettet har disponert kr. 19 250 000 til nå. Til nå er det ført ca. kr. 150 000.
Disponibelt for omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv er 3 millioner. 
Pr. dato er ca. kr. 590 000 regnskapsført.

- Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder

Politisk organisering:
Møte i august. Presentasjon av Rissa Utvikling. Deretter skal gruppa tegne kart over mulig 
politisk organisering.

Administrative arbeidsgrupper:
27. mai var fristen for innlevering av fremtidig organisering.
Noen grupper har ikke kommet til enighet, og har flere alternativer. 
Prosjektleder legger frem forslag for tillitsvalgte og arbeidsgruppene i august.

Kroa Produkter og NORIS:
Innleid konsulent skal utarbeide ulike modeller for forretningsdrift innen august.
Møte 22.08. med bedriftene for å diskutere disse.
Møte 30.08. med styrene i bedriftene med ansatterepresentanter.
Uke 43: Møte med NAV

Info leder og nestleder i fellesnemnda:

- Leksvik kommune er ute av ROBEK. 
- Arbeidet med utvikling av Indre Fosen kommune legges merke til og etterspørres av andre 
kommuner, KS og Distriktssenteret, for å nevne noen.
- Vi får samferdselsstøtte på 5 millioner kr. Disse er ment for utbedring av vei over Kråkmo, 
samt aksjekapital til bruprosjektet.
- Kommunestyremøte i Verran kommune der Verrabotn er tema.
- RDA Distriktsindeks
- EU-prosjekt med Ungarn 
- Asfaltering i Rissa
- Første styremøte i Fosenbroa

Eventuelt:

- Fellesnemnda ga følgende bestilling til Rissa kommunestyre: 
Fellesnemnda ber om at Rissa kommune utarbeider en kostnadskalkyle som gjelder 
overføringsledning fra Stadsbygd vassverk til Vanvikans ledningsnett.

Personalkonsulent i Rissa, Veronika Aune, orienterte om prosjekter som er gjennomført i Rissa 
som går på forskning rundt mattradisjoner og matkultur, samt mat og prestasjoner hos barn.
-En kokebok med navn «Jordnær matlykke» lanseres 07.08.2016 under Trøndersk matfestival.
- Sunnere idrettsarrangement i Indre Fosen:
https://wordpress.com/posts/idrettsmatblogg.com eller facebook-siden idrettsmatblogg 
www.eatmovesleep.no

Møtet ble avsluttet kl.13:33.



Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 22/16 Planstrategi for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre 
Fosen kommune - høring

PS 23/16 Prosjektstilling som planlegger Indre Fosen
PS 24/16 Prinsipp for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune
PS 25/16 Kultursektoren i Indre Fosen kommune - Budsjett
PS 26/16 Kultursektoren - Politisk komite/utvalg for Indre Fosen 

kommune i perioden 2016 - 2017
PS 27/16 Doktorgradsprosjekt - Ansattes opplevelse av å bygge en ny 

kommune



Saker til behandling i Fellesnemda

PS 22/16 Planstrategi for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre Fosen kommune -
høring

Prosjektleders innstilling:

Utkast til planstrategi for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre Fosen kommune 2016 –
2019 sendes på høring.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016

Behandling:



Plansjef i Rissa, Siri Vannebo, orienterte kort om ettersendt dokument:













Sigurd Saue (LE-SV) påpekte viktigheten av at planarbeidet blir et samlende politisk arbeid for 
den nye kommunen. Politikerne skal bli kjent med de nye delene av kommunen. 



Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

Utkast til planstrategi for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre Fosen kommune 2016 –
2019 sendes på høring.

PS 23/16 Prosjektstilling som planlegger Indre Fosen

Prosjektleders innstilling:

1. Fellesnemnda bevilger inntil kr 2.000.000,- til ekstra arealplanleggingsressurs fra 
prosjektmidlene til sammenslåingsprosessen.

2. Oppgavene er i hovedsak arealplanlegging knyttet til kommunesammenslåingen.
3. Prosjektleder avgjør om det skal foretas en midlertidig tilsetting eller kjøp av tjenester.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016

Behandling:

Per Brovold (RI-SV) påpekte viktigheten av å ha og beholde kompetanse i vår egen 
organisasjon. 

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Fellesnemnda bevilger inntil kr 2.000.000,- til ekstra arealplanleggingsressurs fra 
prosjektmidlene til sammenslåingsprosessen.

2. Oppgavene er i hovedsak arealplanlegging knyttet til kommunesammenslåingen.
3. Prosjektleder avgjør om det skal foretas en midlertidig tilsetting eller kjøp av tjenester.

PS 24/16 Prinsipp for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune

Prosjektleders innstilling:

1. Arbeidet med rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune følger i hovedsak prinsippene 
i punkt 1-5. I særlige situasjoner kan administrasjonen ved prosjektleder videreutvikle eller 
justere anvendelsen av prinsippene.

2. Rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune er forankret i administrativ styringsgruppe 
og partssammensatt utvalg. Administrativ styringsgruppe behandler prinsipielle utfordringer. 
Partssammensatt utvalg drøfter hver enkelt tilsetting.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016



Behandling:

Prosjektleder Vigdis Bolås orienterte kort om ansettelse av kultursjef og kulturskolerektor i 
Indre Fosen kommune, og at dette ble gjort i henhold til prinsippene som ligger i saken. 

Personalsjef Ola Andreas Stavne påpekte grunnprinsippet som står i intensjonsavtalen om at 
«ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen», og forklarte bakgrunnen bak prinsippene 
som står i saken.

Sigurd Saue (LE-SV) stilte spørsmål om hvilke ledere dette gjelder for. 
Ola Andreas Stavne svarte at det først og fremst er ment for de stillingene som blir berørt av ny 
administrativ organisering.
Ledige stillinger som dukker opp i organisasjonen kan være «annet passende arbeid» for ledere 
som blir overtallige.
Ansettelsene skal forankres i administrativ styringsgruppe og i partssammensatt utvalg.

Per Brovold (RI-SV): Dreier det seg om mange stillinger?
Prosjektleder Vigdis Bolås ga følgende svar:
Administrativ organisering skal være på plass i august/september, samtidig som politisk 
organisering er klar. Vi kan ikke svare nøyaktig på hvor mange stillinger det handler om før da.

Line Marie Rosvold Abel (LE-V): 
Det er stor forskjell på organisering i Leksvik og Rissa, for eksempel innen helse, så dette vil 
berøre mange. Jeg forstår det at tillitsvalgte har vært med i forarbeidet. Ser man på hva andre 
kommuner har gjort?
Ola Andreas Stavne: 
Prinsippene ble diskutert i møte for hovedtillitsvalgte og fellestillitsvalgte i Leksvik 3. juni.
Leksvik og Rissa blir ansett som to likeverdige kommuner, så prinsippet om rettskrav er tonet 
ned på grunn av dette. Dette blir brukt der det er stor ulikhet mellom kommunene.

Sigurd Saue (LE-SV) fremmet følgende tillegg til punkt 1:
Det understrekes at dette kun gjelder stillinger som direkte berøres av kommunesammenslåing. 

Votering:

Punkt 1 med tillegg:
Enstemmig vedtatt.

Punkt 2:
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Arbeidet med rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune følger i hovedsak prinsippene 
i punkt 1-5. Det understrekes at dette kun gjelder stillinger som direkte berøres av 
kommunesammenslåing. I særlige situasjoner kan administrasjonen ved prosjektleder 
videreutvikle eller justere anvendelsen av prinsippene.

2. Rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune er forankret i administrativ styringsgruppe 
og partssammensatt utvalg. Administrativ styringsgruppe behandler prinsipielle utfordringer. 
Partssammensatt utvalg drøfter hver enkelt tilsetting.



PS 25/16 Kultursektoren i Indre Fosen kommune - Budsjett

Prosjektleders innstilling:

1. Når regnskapsrapport pr 31.07.2016 foreligger, må budsjett 01.08. – 31.12.2016 for 
kultursektoren Indre Fosen kommune behandles som sak i september i 2016 i begge 
kommunestyrene og deretter i fellesnemnda. 

2. Etter behandling av begge kommunestyrene og fellesnemnda, overføres budsjettet for 
kultursektoren 01.08. – 31.12.2016 til Kultur, Indre Fosen kommune. 

3. Dersom budsjettet skal korrigeres, skal det behandles av kommunestyrene i begge 

kommuner og i fellesnemnda.

4. Budsjettet 2017 for felles kultursektor behandles i begge kommunestyrene som en del av de 

kommunale budsjettene. Budsjettet for kultursektoren behandles videre i fellesnemnda og 

overføres til Indre Fosen kommune.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Når regnskapsrapport pr 31.07.2016 foreligger, må budsjett 01.08. – 31.12.2016 for 
kultursektoren Indre Fosen kommune behandles som sak i september i 2016 i begge 
kommunestyrene og deretter i fellesnemnda. 

2. Etter behandling av begge kommunestyrene og fellesnemnda, overføres budsjettet for 
kultursektoren 01.08. – 31.12.2016 til Kultur, Indre Fosen kommune. 

3. Dersom budsjettet skal korrigeres, skal det behandles av kommunestyrene i begge 

kommuner og i fellesnemnda.

4. Budsjettet 2017 for felles kultursektor behandles i begge kommunestyrene som en del av de 

kommunale budsjettene. Budsjettet for kultursektoren behandles videre i fellesnemnda og 

overføres til Indre Fosen kommune.

PS 26/16 Kultursektoren - Politisk komite/utvalg for Indre Fosen kommune i perioden 
2016 - 2017

Prosjektleders innstilling:

1. Den tverrkommunale kulturkomiteen/-utvalget i Indre Fosen kommune skal fra 

01.08.2016 og fram mot 01.01.2018 bestå av komite for oppvekst og kultur i Leksvik 

kommune og hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rissa kommune.



2. Kulturkomiteen/-utvalget konstituerer seg selv. 

3. Kulturkomiteen/-utvalget utarbeider mandat og arbeidsform som legges fram for 

behandling i fellesnemnda i september 2016.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016

Behandling:

Knut Ola Vang (LE-AP) fremmet følgende tillegg i punkt 2:
Leder og nestleder skal representere de to kommunene.

Votering:
Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Den tverrkommunale kulturkomiteen/-utvalget i Indre Fosen kommune skal fra 01.08.2016 

og fram mot 01.01.2018 bestå av komite for oppvekst og kultur i Leksvik kommune og 

hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rissa kommune.

2. Kulturkomiteen/-utvalget konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal representere de to 

kommunene.

3. Kulturkomiteen/-utvalget utarbeider mandat og arbeidsform som legges fram for behandling 

i fellesnemnda i september 2016.

PS 27/16 Doktorgradsprosjekt - Ansattes opplevelse av å bygge en ny kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 30.06.2016

Behandling:

Sigurd Saue (LE-SV) stilte spørsmål rundt økonomien i dette prosjektet, og ønsket at 
prosjektleder ser på muligheten til å hente ekstern finansiering. 

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Fellesnemnda for Indre Fosen kommune stiller seg positiv til gjennomføring av 
doktorgradsprosjektet «Ansattes opplevelse av å bygge en ny kommune».


