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Svar fra ordfører Steinar Saghaug, kommunestyret 08.02.18. 
 

Jeg er enig i at et godt samferdselstilbud er en av de viktigste faktorene for utvikling og vekst 

i Indre Fosen kommune. Dette gjelder internt i kommunen, men også til og fra de områdene 

vi har felles bo- og arbeidsmarked med. 

 

Etter at Unicare etablerte seg på Hysnes med 40 arbeidsplasser er det derfor viktig med et 

godt samband mellom Brekstad og Hysnes. I møte i Fosen Regionrådet den 15. desember 

2017 drøftet ordføreren behovet for flere avganger mellom Hysnes og Brekstad med de 

øvrige kommunene. På bakgrunn av denne drøftingen vil arbeidsutvalget i Fosen Regionråd 

behandle saken 13. februar 2018, med tanke på en felles uttalelse fra Regionrådet. 

 

Like før jul reiste også en fylkestingsrepresentant spørsmål til fylkesrådmannen om 

arbeidspendling mellom Brekstad og Hysnes i forbindelse med etableringen på Hysnes og 

med henvisning til at det er flere arbeidstakere som er bosatt på Ørland og i Bjugn. I sitt svar 

datert 19. desember 2017 skriver fylkesrådmannen at reisetid er en viktig premiss når 

eventuelle flere avganger fra Hysnes skal vurderes. 

 

Videre viser fylkesrådmannen til saksframlegg til fylkesutvalgets behandling av sak 104/12 

der det bl.a. står følgende: 

«Fra politisk hold er det blitt kommunisert i forbindelse med Ørland som kampflybase, at 

reisetid mellom Brekstad og Trondheim skal ned fra dagens 1 time og 10 min til 45-50 min». 

 

I svaret sier fylkesrådmannen også at «Et anløp på Hysnes vil medføre lengre reisetid mellom 

Trondheim og Brekstad på ettermiddagen, og vil i utgangspunktet være uforenlig med 

reisetidskravet. Kostnadene med å innføre ett ekstra anløp vil utgjøre ca 500.000,- pr. år. 

Økonomisk sett er dermed ønsket om en ettermiddagsavgang som betjener Hysnes på vei til 

Brekstad realiserbart.» 

 

Jeg legger til grunn at den politiske føringen knyttet til reisetid mellom Trondheim og 

Brekstad vurderes på nytt. Jeg har også forventninger til at både Fosen Regionråd og 

fylkespolitikerne vil følge opp saken på en positiv måte slik at tilbudet bedres. 

 


