
Møteinnkalling

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen
Møtedato: 31.03.2016
Tid: 12:00

Forfall meldes til servicetorg i Rissa/Leksvik som sørger for innkalling av varamedlemmer. 
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

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
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
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

Drøftingssak:
- Innspill på formen/opplegget i fellesnemnda (evaluering av arbeidet i fellesnemnda så 

langt)

Orienteringssaker:
- Rapportering arbeidsgruppene v/ledere i de politiske gruppene og v/ prosjektleder
- Rapportering budsjett v/ 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 7/16 Omstillingsprogram - prosjektmandat for strategi og 
forankring

PS 8/16 Kommunikasjonsplan - utvikling av Indre Fosen kommune
PS 9/16 Omdømmeprosjekt
PS 10/16 Felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner
PS 11/16 Søknad om samferdselsstøtte
PS 12/16 Videregående skole i Vanvikan - innspill til profil
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   22.03.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

7/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 31.03.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

OMSTILLINGSPROGRAM - PROSJEKTMANDAT FOR STRATEGI OG FORANKRING

Vedlegg

1 Prosjektmandat - Strategi- og forankringsfasen - Omstillingsplan for Indre Fosen kommune

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til sak i fellesnemnda 25.02.2016, sak 6/16, der vedtaket ble:

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: 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.

Det har etter møtet i fellesnemnda 25.02.2016 vært en diskusjon om det er mulig å utvide omstillingsprosjektet 
som ble vedtatt, til et omstillingsprogram som omfatter mer enn omstillingsprosjektet og som gjelder for Indre 
Fosen kommune i noen år framover. Et omstillingsprogram inneholder fire faser www.regionalomstilling.no:

1. Avklaringsfasen
2. Strategi- og forankringsfasen
3. Gjennomføringsfasen
4. Avslutningsfasen

Den 14. og 15. mars deltok politisk og administrativ ledelse i Leksvik og Rissa kommuner på et 
introduksjonskurs om strategi- og forankringsfase i omstillingsarbeid. Gjennomføring av introduksjonskurset 
var et krav fra Innovasjon Norge og fylkeskommunene for at det skal tildeles omstillingsmidler til Leksvik og 
Rissa kommuner / Indre Fosen kommune. Fosen Innovasjon og Rissa Utvikling deltok også på kurset. I løpet av 
de to dagene ble prosjektmandat og prosjektplan for strategi- og forankringsfasen i et omstillingsprogram for 
Indre Fosen kommune utviklet.

Vurdering:

Næringslivet i Rissa og Leksvik samarbeider godt, er komplementære og har felles utfordringer. Det er stor 
aktivitet i begge kommuner, men næringslivet er sårbart. Det har i felleskap vært jobbet over tid med 
rammebetingelser som arbeidsgiveravgift og transportkostnader. Innovasjon Norge, fylkeskommunene og 
ledelsen i begge kommunene, har i løpet av det nevnte kurset felles forståelse for at det er fornuftig å gå i lag om 
en satsing gjennom et omstillingsprogram. Det er også viktig at dette arbeidet struktureres godt, og det er 
nødvendig å gjennomføre ulike faser. Det antydes at programmet kan, og bør, vare i 6 år. Det vil si at 
muligheten for omstillingsmidler over en seksårsperiode er til stede. Styringsgruppen må utvides slik at den har 
representanter fra både Leksvik og Rissa kommuner. Det legges opp til at fellesnemnda for Indre Fosen 
kommune er oppdragsgiver for omstillingsprogrammet inntil at kommunestyret i Indre Fosen kommune er 
konstituert høsten 2017. Prosjektmandatet er gjennomarbeidet sammen med fylkeskommunene etter mal fra 
Innovasjon Norge.
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Prosjektleders innstilling:

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

Strategi- og forankringsfasen

Omstillingsplan 
for

Indre Fosen kommune

                             

-�8�-



Kort beskrivelse av prosjektet.

Indre Fosen, 14. mars2016

Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig:

Fellesnemnda Ove Vollan 
Indre Fosen kommune

Prosjektet skal dekke fase 2 (strategi- og forankringsfasen) i arbeidet 
med å etablere en statlig og regionalt finansiert omstillingsplan for 

Indre Fosenkommune.

-�9�-



1. Status
Næringslivet i Indre Fosen er hardt rammet av oppdragssvikt, nedleggelser, reduksjoner og 
arbeidsledigheten er høy. Når en stor andel av arbeidsplassene i kommunene går tapt, oppstår
det et ekstra stort behov for omstilling. Staten, ved Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), har faste prosedyrer for slike situasjoner. 
Omstillingsprosessen består av fire faser, og dette prosjektmandatetgjelderfase2;strategiog
forankringsfasenwww.regionalomstilling.no

2. Mål og rammer 

Foreløpig effektmål:

Indre Fosener en attraktiv og utviklingsorientert kommunemed et solid og variert
næringsgrunnlag og befolkningsvekst.

Resultatmål:
Prosjektet skal levere til fellesnemnda forslag til foreløpig og endelig søknad om 
omstillingsstatus.Tilendeligsøknadskaldetforeliggefølgendegrunnlagsdokumentasjon:

• Utviklingsanalyse

• Omstillingsplan 2016 - 2022
o Visjonogmål foromstillingsarbeidet

o 3-5 prioriterte innsatsområder

o Hovedaktiviteter innenfor hvert innsatsområde
o Budsjett og finansieringsplan
o Organisasjonsmodell

• Handlingsplan, inkl kommunikasjonsplanfor første år

3. Organisering

Indre Fosenkommuneerprosjekteier,fellesnemndaeroppdragsgiverogOve Vollaner

prosjektansvarlig(PA).Styringsgruppaledesavprosjektansvarlig.

Styringsgruppe:

• Ove Vollan, leder, prosjektansvarlig

• Steinar Saghaug

• Knut Ola Vang

• Rissa Utvikling, Olbert Aasan

• Fosen Innovasjon, Bjørn Damhaug

• Kai Terje Dretvik

• Vigdis Bolås

Prosjektgruppe
Prosjektleder (PL)er Torun Skjærvø Bakken.Prosjektlederoppretteri samråd med
prosjektansvarlig prosjektgrupper ut fra vurdering av behov, men fellesnemnda forutsetter 
at kommuneadministrasjonen og lokaltnæringsliv involveresaktivt i prosjektgruppenes
operativearbeid. Prosjektleder har møteplikt i styringsgruppa.

Referansegruppe / arbeidsgruppe
   Denne oppnevnes evt. på et senere tidspunkt med representasjon fra næringslivet
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4. Fremdrift og rapportering
Utkast til prosjektplan for strategi- og forankringsfasenskal foreligge til behandling i fellesnemnda 
31. mars 2016. Forslag til omstillingsplan og første års handlingsplan skal foreligge til behandlingi
fellesnemnda23. juni2016. Det skal utarbeidesstatusrapport til møtene i fellesnemndai april og

mai 2016.

5. Ressursbruk

Anskaffelsens anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr 500 000 eksklusiv 

merverdiavgift,og er fritatt fra kunngjøringsplikten.Endelig budsjett vil fremgå av ferdigstilt 

prosjektplanog når avtalemed prosjektlederer inngått.

ProsjektkostnadenedekkesavKommunal-ogmoderniseringsdepartementetsbevilgningfra 
desember2015 på 3 millioner kroner til oppstart av omstillingsarbeidet i Indre Fosen 
kommune.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   22.03.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

8/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 31.03.2016

Saksbehandler: Kari Klepp

KOMMUNIKASJONSPLAN - UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE

Vedlegg

1 Kommunikasjonsplan for Indre Fosen kommune 2016-2018

Sakens bakgrunn og innhold:

God kommunikasjon internt og eksternt er særdeles viktig for å lykkes med utvikling av Indre Fosen kommune. 
Fellesnemnda har vært opptatt av dette, og administrasjonen har laget et forslag til en kommunikasjonsplan.

Vurdering:

Kommunikasjonsplanen omfatter viktige elementer slik den foreligger. Planen kan revideres etter hvert som nye 
behov, eller behov for endringer, oppstår.

Prosjektleders innstilling:

Kommunikasjonsplanen vedtas som framlagt.
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1

Kommunikasjonsplan

for

utviklingen av Indre Fosen kommune

For perioden 01.04.2016 – 31.12.2017
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Innledning

Leksvik og Rissa kommuner er nå i gang med å utvikle Indre Fosen kommune. Prosessen er kompleks, 
med mange aktører som skal samarbeide mot felles målsetninger. Ansatte, politikere og tillitsvalgte 
som skal utvikle den nye kommunen, kommer fra ulike fagmiljøer og har alle forskjellige 
fokusområder. Prosjektet kan derfor fort bli uoversiktlig både for de som gjennomfører prosjektet og 
for interessenter som følger prosessen utenifra. 

Ved å velge felles rutiner og verdier for kommunikasjonen i prosjektet, kan Leksvik kommune og 
Rissa kommune forebygge noen av de problemene som kan oppstå underveis i utviklingen av Indre 
Fosen kommune. Et pågående arbeid med kommunikasjon og relasjonsbygging, kan også bidra til å 
skape entusiasme og eierskap til den nye kommunen som skal tre i kraft.

Utfordringer i Indre Fosen-prosjektet før kommunikasjonsplanen settes i gang:

 Arbeidet i fellesnemnda er ikke så kjent blant innbyggerne.

 Arbeidsgruppene er ikke så kjent blant innbyggerne.

 Det har vært begrenset informasjon ut til ansatte og innbyggere.

 Informasjonen oppfattes ikke alltid som objektiv.

 Motstand mot sammenslåing blant mange innbyggere.

 Motstand mot kommunesammenslåing ellers i landet.

 Uavklarte spørsmål i prosessen.

 Fordommer mellom ansatte og innbyggere i kommuner og bygder.

 Kommunene bruker ulike kanaler til å informere innbyggerne. Ingen tydelig, felles strategi og 

valg av kanal.

Hvordan kan kommunikasjon løse utfordringene?

 Oppklare misforståelser som fører til usikkerhet.

 Gjøre arbeidet i fellesnemnda og i kommunene mer oversiktlig

 Skape optimisme og et felles mål for befolkning og ansatte.

 Redusere avstanden mellom beslutningstakere og befolkning.

 Ny giv i folket og blant ansatte.

Kommunikasjon kan planlegges, men utfallet er forutsigbart. Planen må derfor kunne revideres 
underveis, hvis det er behov for det. 
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1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for
April 2016 t.o.m 31. desember 2017.

 2016: Involvering

 2017: Implementering

Innbyggerne må få tid og mulighet til å ta del i det som skjer. Vi legger derfor opp til 
involveringsarbeid med kampanjer og folkemøter i 2016 for å få innspill til en felles visjon og profil 
for Indre Fosen kommune. 2016 vil også bli et år der vi prøver å skape oppmerksomhet rundt 
prosessen med å utvikle en ny kommune. 

Vi tar sikte på at fellesnemnda skal ha vedtatt den nye visjonen rundt årsskiftet 2016/2017, slik at vi 
kan bruke hele 2017 på å gjøre visjonen kjent fram til sammenslåingen i 2018. I 2017 vil 
kommunikasjonsarbeidet også fokusere på å gjøre veien fram mot 1.1.2018 mest mulig forutsigbar og 
forsøke å skape entusiasme for oppstarten av den nye kommunen.

2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet 2016-2018
 Åpen – Prosessen skal være gjennomsiktig. Befolkning, ansatte og medier skal ha mulighet til 

å følge med på hva som skjer.

 Tilgjengelig – Viktig informasjon om utviklingen av Indre Fosen kommune, skal være lett 

tilgjengelig. Vi skal etterstrebe å presentere informasjonen i klarspråk og i kanaler som er 

universelt utformet. 

Verdiene er basert på Statens kommunikasjonspolitikk, kommunenes samfunnsplaner og lovverk 
om bl.a. universell utforming.

3. Mål for kommunikasjonen
 Gjøre prosessen med å etablere en ny kommune mest mulig forutsigbar for 

ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Tidslinje og viktig informasjon om endringer, skal oppdateres kontinuerlig på 
indrefosenkommune.no og minst fire ganger i året i papirutsendelser.

 Involvere og engasjere befolkningen i utformingen av en felles 

kommuneidentitet for Indre Fosen.

Befolkningen skal få muligheten til å bidra i kulturbygging gjennom flere mulige kanaler: sosiale 
medier som Facebook, Instagram, folkemøter og postutsendelser.
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4. Prioriterte målgrupper
 Ansatte i begge kommuner – ledere, mellomledere, tillitsvalgte, ansatte

 Styrer, råd og utvalg i begge kommuner

 Befolkning i begge kommuner

 Næringsliv i begge kommuner

 Eksterne samarbeidspartnere

 Media

5. Strategivalg
Med begrenset tid og ressurser til kommunikasjonsarbeidet, må vi velge noen kanaler og tiltak som vi 
vurderer vil ha mest effekt ut ifra målene i kommunikasjonsplanen. Vi har delt kommunikasjonen inn i 
tre kategorier med prioriterte kanaler:

5.1 Dokumentasjon §
Dette er lovpålagt informasjon og annen dokumentasjon som skal offentliggjøres. Dette er 
ikke nødvendigvis informasjon vi trenger å nå ut med til alle målgrupper, men de som søker 
denne informasjonen skal enkelt kunne finne den.

Leder av hver arbeidsgruppe er ansvarlig for å gi viktig informasjon til 
kommunikasjonsgruppa.

5.1.1 Eksempler på innhold:
 Møtedokumenter: Sakspapirer og protokoller fra fellesnemnda må følge samme lovverk som 

kommunestyrene når det gjelder dokumentasjon og tilgjengelighet. I januar 2016 fikk vi 

opprettet et eget arkivområde der vi kan laste inn møtedokumenter som gjøres tilgjengelig for 

innbyggerne via indrefosenkommune.no. 

 Film: Vi vil, så langt det praktisk lar seg gjøre, filme møtene i fellesnemnda og gjøre disse 

tilgjengelig for innbyggerne via filmdelingstjenesten Vimeo og indrefosenkommune.no.

 Referater: Lederne for de 26 arbeidsgruppene i Indre Fosen-prosjektet, oppfordres til å dele 

møtereferater og informasjon om arbeidet i sine grupper, slik at kommunikasjonsgruppa kan 

gjøre dette tilgjengelig for ansatte og innbyggere via indrefosenkommune.no.
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5.1.2 Viktigste kanaler: 
 I februar 2016 begynte kommunikasjonsgruppa å jobb med et felles nettsted for Indre 

Fosen-prosjektet. Fram til nå har de to kommunene informert via hver sine 

hjemmesider og det er lite effektivt og hensiktsmessig i tiden framover. 

Indrefosenkommune.no vil være det offisielle nettstedet for prosjektet med å etablere 

ny kommune. Portalen for den nye kommunen og tjenestene her, vil publiseres på et 

senere tidspunkt. Indrefosenkommune.no (med lenke fra rissa.kommune.no og 

leksvik.kommune.no), vil være nyhetsarkivet for alle saker som omhandler 

utviklingen av Indre Fosen kommune.

 E-post-påminnelse til fellesnemndas medlemmer, kommunestyrer i begge kommuner, 

ledere i begge kommuner og journalister i NRK Trøndelag, Fosna-Folket, 

Trønderavisa og P5 Fosen hver gang innkalling og protokoll publiseres.

5.1.3 Hyppighet: 
Før og etter møter i fellesnemnda, evt. andre viktige vedtak og avgjørelser.

5.2 Viktig informasjon og nyheter!
Dette er vedtak, hendelser og endringer som en eller flere av hovedmålgruppene bør 
informeres om. Her er det ikke tilstrekkelig at informasjonen ligger tilgjengelig på ei nettside. 
Vi må også aktivt gå ut for å opplyse målgruppene. Vi vil bruke film, animasjon og andre 
virkemidler for å få oppmerksomhet rundt nyhetene.

5.2.1 Eksempler på innhold
 Endringer i organisasjonen(e)

 Viktige politiske vedtak som får direkte betydning for noen av hovedmålgruppene

 Eksterne vedtak som får betydning for prosessen

5.2.2 Viktigste kanaler: 
 Muntlig informasjon fra ledere-mellomledere-ansatte. 

 Rissa kommune og Leksvik kommune sine facebooksider. 

 Indrefosenkommune.no

 Pressemeldinger

 Oppsummeringer i veggavis* og postutsendelse** (kulturkalender)

*Rissa kommune sendte i februar 2016 ut en uadressert kulturkalender/nyhetsbrev til alle 
husstander i kommunen (de som ikke har reservert seg mot reklame). F.o.m mai 2016 går 
kommunene Rissa og Leksvik sammen om denne utsendelsen med info om kulturtilbud + info om 
Indre Fosen-prosjektet. Sendes ut fire ganger i året.

**For ansatte planlegger kommunikasjonsgruppa i Indre Fosen å produsere en veggavis som 
henges opp på de kommunale arbeidsplassene i Rissa og Leksvik. Den vil inneholde informasjon 
om prosessen mm.
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5.2.3 Hyppighet: 

 Minst én nyhet per uke på indrefosenkommune.no. 

 Oppdateringer fire ganger i året på postutsendelse (kulturkalender) og veggavis 5-

10 ganger i året ut i fra behov og kapasitet.

5.3 Relasjons- og identitetsbygging
Når to kommuner skal slå seg sammen, er det ikke bare organisasjoner som skal endres. Det er også 
nye relasjoner og en ny, felles identitet som skal bygges på tvers av dagens kommunegrense. Dette er 
arbeid som tar tid og det er ikke en prosess som kommunene kan eller skal ha full kontroll over. Men 
Leksvik og Rissa kommuner kan tilrettelegge for tett innbyggerdialog- og involvering gjennom de 
kanalene som er tilgjengelig, slik at visjonen og profilen for den nye kommunen forankres bredt. 
Kommunene kan også være pådrivere for å skape entusiasme og stolthet rundt Indre Fosen. Se plan for 
relasjons- og identitetsbygging i punkt 7.

6. Kampanje: Folkets Indre Fosen

6.1 Første steg:
Bygdestafett via sosiale medier, april-august 2016
Rissa kommune har i dag en brukerprofil på bildedelingstjenesten Instagram. 
Instagramprofilen har bl.a. blitt brukt til å gi folk innblikk i arbeidsplasser og foreningsliv i 
Rissa kommune. Nå ønsker vi å koble Leksvik kommune på samme profil. Dette er en kanal 
vi sammen kan bruke for å la innbyggere og ansatte blir kjent med bygdene i Indre Fosen.

Kommunikasjonsgruppa peker ut én ambassadør for hver bygd i Leksvik og Rissa kommuner 
som får én dag til å profilere bygda si via Rissa og Leksviks instagramkonto. Samtidig 
inviterer Rissa og Leksviks redaktører i sosiale medier alle som vil, til å bidra med sine bilder 
fra den aktuelle bygda via en bestemt emneknagg. Innbyggere, kommunale tjenester, 
næringsliv, turister og andre som har tilknytning til stedet får muligheten til å delta. 
Oppfordringen vil også publiseres i kulturkalender-utsendelsene der dette lar seg gjøre mtp 
dato for publisering. Kampanjen varer i ei uke for hver bygd.

Bildene settes sammen i en enkel presentasjon som legges på Rissa kommune og Leksvik 
kommunes facebooksider, på Vimeo-kanalen til Indre Fosen og på indrefosenkommune.no.
Vi sender også ut pressemeldinger til lokale medier der det er naturlig.

Alle bilder og bildetekster lagres til eventuell presentasjon i bokform (se pkt 7.5 Femte steg).

(Illustrasjon fra Rissa kommunes instagramprofil, vinteren 2015/16: Mælan skole, 
Klatreklubben, Bygg og Eiendom, Stadsbygd eldresenter og Skaugdal songlag)
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6.2 Andre steg:

Innsamling av tekst og bilder til ei bok, april-desember 2016

Kommunikasjonsgruppa m.fl. tar bilder fra hver bygd og intervjuer utvalgte personer der. 
Innbyggerne involveres i arbeidet ved å tipse om passende intervjuobjekter. Vi vil intervjue 
seniorer og unge personer fra bygdene omkring ulike tema. Dette er tema som skal fortelle 
noe om Indre Fosens nyere historie, sett fra folkets perspektiv. Innbyggerne oppfordres også 
til å dele sine historiske bilder innenfor de gitte temaene. Bilder og tekstutdrag fra intervjuer 
legges inntil videre ut på indrefosenkommune.no. 

Alle bilder, intervjuer og bildetekster lagres til eventuell presentasjon i bokform (se pkt 7.4 
Femte steg).

(Illustrasjon: Fjæraliv i Leksvik 1980-tallet av Kjersti Lerstad. Innbyggerne oppfordres til å dele sine 

bilder fra Indre Fosens bygder 1960-2016)

6.3 Tredje steg:

Folkemøter og utvikling av felles visjon, september-november 2016

Bildene som kommunikasjonsgruppa har produsert, klippes sammen til en film i kombinasjon med et 
utvalg av innbyggernes egne bilder fra bygdene. Filmen kan brukes som utgangspunkt til folkemøter 
med workshops høsten 2016, i bygdene og på enhetene i kommunen. Målet er å få folk til å bidra med 
bilder og assosiasjoner som til slutt blir til en felles visjon og profil. Filmen skal også gi folk innblikk i 
hva som finnes i den nye kommunen og skape felles stolthet over området.

I folkemøtene vil vi også informere om prosessen med utviklingen av Indre Fosen kommune.

De som ikke har muligheten til å delta i folkemøtet, skal få muligheten til å bidra via sosiale medier.

Bilder og innspill fra møtene lagres til evt. bruk i boka (se pkt 7.5 Femte steg)
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6.4 Fjerde steg

Ny visjon og profil for Indre Fosen kommune implementeres, januar-desember 
2017

På bakgrunn av bidrag fra ansatte og innbyggere, vedtar fellesnemnda en visjon for Indre Fosen. Det 
utarbeides også en grafisk profil basert på involveringen. Dette tar vi i bruk så tidlig som mulig i 2017. 
Rissa og Leksvik kommuner slår da samtidig sammen sine sider på Facebook.

6.5 Femte steg

Boka om Indre Fosen, januar-november 2017

Det lages ei bok med alle bildene og intervjuene fra bygdene. Dette blir boka om Indre Fosen. Boka 
kan vi bruke som gaveartikkel i Indre Fosen kommune. Boka lanseres høsten 2017.

7. Grafisk profil
Kommunikasjonsgruppa har fått utarbeidet en midlertidig logo for Indre Fosen-prosjektet. Dette er for 
å skille den felles informasjonsportalen indrefosenkommune.no fra leksvik.kommune.no og 
rissa.kommune.no. Det er en nøytral logo og fargene er hentet fra Fosen regionråds fargepalett. 
Logoen skal kun brukes på dokumenter som handler om Indre Fosen-prosjektet. Det er altså ikke 
logoen til den nye kommunen når den trer i kraft.

Primo 2017, skal vi utarbeide en ny grafisk profil som skal gjelde for Indre Fosen kommune. Dette 
gjøres i forbindelse med vedtaket om ny visjon. 

Dette er den foretrukne logoen for prosjektet fram til januar 2017.
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Denne kan brukes i formater der horisontal logo ikke egner seg som format.

Denne kan brukes i tilfeller der vi ønsker en illustrasjon (bruken bør begrenses).

Denne kan brukes internt blant arbeidsgruppene i Indre Fosen-prosjektet.

8. Evaluering
Kommunikasjonsplanen vil bli vurdert fortløpende ved at kommunikasjonsgruppa lagrer og 
oppsummerer bidrag og henvendelser for hvert tiltak. Kommentarer, ris/ros vil også gjennomgås og 
tas til etterretning. Det tas forbehold om at kommunikasjonsplanen endres underveis, ut i fra responsen 
fra målgruppene og ut i fra ressursene i kommunikasjonsgruppa for Indre Fosen. Planen må kanskje 
også justeres i forhold til andre planverk som utarbeides i Indre Fosen-prosjektet. 
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Saksbehandler: Kine Larsen Kimo

OMDØMMEPROSJEKT

Sakens bakgrunn og innhold:

Alle har et omdømme – både stater, bedrifter, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner.
Omdømmet vårt representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men det 
representerer summen av hvordan omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er et omdømme 
vel så avhengig av hva vi faktisk gjør, som hva vi klarer å nå fram med gjennom slagord og
symboler.

Omdømme er likevel noe en organisasjon kan jobbe med systematisk. Når Leksvik og Rissa 
sammen skal etablere Indre Fosen kommune, vil tidlig innsats i omdømmearbeidet være 
viktig. Med bred involvering av ansatte og innbyggere for å bygge felles identitet og gode 
relasjoner, kan Indre Fosen kommune stå bedre rustet til å nå hovedmålene i
intensjonsavtalen:

 Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.

 Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 

 Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati. 

 Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte. 

 Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig 
med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregion for øvrig.

Vurdering:

Det er viktig å møte disse utfordringene offensivt ved å gjennomføre et prosjekt for å sette 
nødvendig fokus på omdømmearbeidet for Indre Fosen kommune.

Å skape en felles forståelse blant ansatte og innbyggere for organisasjonens formål, visjon og 
verdier vil stå sentralt i arbeidet med å bygge et godt omdømme. Med dette skapes et godt 
grunnlagt for å utvikle en sterk felles identitet, samt god kommunikasjon og gode 
beslutningsprosesser.
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En visjon uttrykker hvordan vi ønsker at framtida skal være og se ut. Verdiordene står for det
vi ønsker å være for hverandre og for de vi jobber for. Verdiordene er styringshjelp som 
hjelper oss med å ta valg og jobbe i riktig retning. 

Før Indre Fosen kommune kan jobbe aktivt med å skape sitt omdømme er det nødvendig å 
vite hvordan vi ønsker å framstå, hvilke verdier som skal kjennetegne oss og hva som er våre 
styrker. 

I dette arbeidet er det viktig å vurdere:
 Unikhet - hva skiller oss fra de andre?
 Troverdighet - vil vi bli trodd, og tror vi på det selv?
 Relevans - er det dette vi vil?
 Attraktivitet – framkaller dette positive følelser?

Dette er en prosess som må gjennomføres i administrativ og politisk ledelse. I etterkant må 
dette forankres blant ansatte i organisasjonen.

Det anbefales derfor å sette i gang et omdømmeprosjekt som gjennomføres i perioden 2016 -
2018. Målet med prosjektet er «å styrke innbyggernes og ansattes felles identitet ved å 
utarbeide forslag til visjon og kjerneverdier for Indre Fosen kommune, som vil danne
grunnlaget for det videre arbeidet med omdømmeprosjektet. Omdømmeprosjektet skal styrke 
nyrekruttering av kompetente ansatte og ikke minst bidra til å beholde de dyktige ansatte vi 
har i organisasjonen. Omdømmeprosjektet skal bidra til å skape engasjement i 
lokalbefolkningen og profilere kommunen i Trondheimsregionen og på Fosen.»

Organisering og oppstart:
Det opprettes en bredt sammensatt prosjektgruppe bestående av ansatte, enhetsledere, 
tillitsvalgte, verneombud og næringsselskap. 

Det legges opp til tett politisk oppfølging av prosjektet gjennom en styringsgruppe bestående 
av rådmenn og ordførere i de to kommunene. Rådmennene utarbeider forslag til medlemmer i 
prosjektgruppa som deretter vedtas av styringsgruppa. I tillegg anbefales en jevnlig 
orientering om status og framdrift i fellesnemnda.

Økonomi og ressurser:
Prosjektledelse og gjennomføring gjøres primært innenfor eksisterende stillingsressurser. Det 
må likevel påregnes en del kostnader tilknyttet tiltak i prosjektet. Prosjektbudsjettet for 
utvikling av Indre Fosen kommune kan vurderes i så måte. Det bør i tillegg søkes ekstern 
finansiering til alle aktiviteter som kvalifiserer for dette, bl.a. OU-midler 
(organisasjonsutviklingsmidler) i KS.

Prosjektleders innstilling:

1. Det opprettes et omdømmeprosjekt med en styringsgruppe bestående av ordførere og 
rådmenn i Leksvik kommune og Rissa kommune. 

2. Styringsgruppen oppnevner en administrativ prosjektgruppe. 
3. Ved utgangen av 2016 vil styringsgruppa og prosjektgruppa ha utarbeidet forslag til 

visjon og verdier for Indre Fosen kommune med grunnlag i bred involvering av 
ansatte og innbyggere. Dette utgjør plattformen for det videre arbeidet i prosjektet. 

4. Det skal søkes ekstern finansiering til prosjektet.
5. Fellesnemnda holdes løpende orientert om status og framdrift.
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FELLES PLANSTRATEGI FOR LEKSVIK OG RISSA KOMMUNER

Sakens bakgrunn og innhold:
Kommunestyret skal senest ett år etter konstituering vedta kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte: 

1. En drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling som langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, enhetenes virksomheter. 

2. En vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at planstrategiarbeidet ses i sammenheng med 
kommunereformen. Det gjelder særlig de kommunene som har kommunestyrevedtak i 2015 om sammenslåing.

Leksvik og Rissa har vedtak om sammenslåing, og det vil være hensiktsmessig å utarbeide felles planstrategi.

Leksviks gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 27.03.2014.
Rissas gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 02.10.2012.

Vurdering:
Leksvik og Rissa har de siste to årene delvis sammen, delvis hver for seg, gjennomført større prosesser knyttet 
til strategiske valg. Leksvik kommune har nettopp vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, mens Rissakommune 
vedtok sin i 2014. Kommunene har arbeidet over en lang periode i fellesskap og hver for seg, fram mot vedtak 
om kommunesammenslåing med påfølgende søknad om sammenslåing. Nå jobber kommunene sammen med 
utvikling av Indre Fosen kommune i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse. Rådmennene mener det ikke er 
nødvendig å starte ytterligere en prosess for å stake ut strategiske valg. Vi benytter resultater vi har fra arbeid 
med samfunnsdeler og kommunesammenslåing.

Plan- og bygningsloven krever at man vurderer kommunenes planbehov i valgperioden. Valgperioden strekker 
seg fram til 2019, dvs. to år etter at Indre Fosen kommune er en realitet. Samarbeid om planarbeid bør være 
hovedregelen i perioden fram mot 2018. Rådmannen tror at det i tillegg kan være hensiktsmessig å begynne 
arbeidet med å utmeisle Indre Fosen kommunes plansystem, og foreslår at dette inngår i arbeidet med 
planstrategien.

Et godt plansystem er viktig for å sikre gjennomføring av vedtatte målsettinger. Planer av ulik karakter og på 
ulikt nivå må inngå i en helhetlig struktur. Noen planer skal trekke opp overordnede målsettinger og strategier, 
mens andre planer skal vise hvordan målsettingene kan nås. Gjennom økonomi- og handlingsplanen tildeles 
årlig ressurser til gjennomføring. Det er en utfordring å sikre at planene henger sammen og at prioritering av 
ressurser skjer i samsvar med overordnede målsettinger.

Forslag til organisering av arbeidet:
Oppdragsgivere: Leksvik kommunestyre og Rissa kommunestyre.
Styringsgruppe: Fellesnemnda.
Prosjektansvarlig: Prosjektleder Indre Fosen.
Prosjektleder: Plansjef Rissa. Støtte fra planlegger Leksvik.
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Arbeidsgrupper: Rådmannens ledergruppe i begge kommuner.

Forslag til framdrift:
April – mai: Arbeidsmøter med ledergruppene.
Mai - juni: Utarbeide forslag til plansystem for Indre Fosen.
Juni: Politisk behandling i Fellesnemda av forslag til planstrategi.
Juli - august: Høring.
September – oktober: Behandling i Fellesnemda og vedtak i kommunestyrene.
Planstrategi blir fast drøftings-/orienteringssak på hvert møte i Fellesnemnda i perioden april fram mot vedtak.

Det vises også til orienteringen Fellesnemnda fikk den 25. februar.

Oppsummering:
Leksvik og Rissa lager felles planstrategi for perioden 2016-19. Konklusjoner om strategiske valg hentes fra 
nylig gjennomført arbeid med samfunnsdeler og kommunesammenslåing. Planstrategien skal utvikle Indre 
Fosen kommunes plansystem. Planstrategien skal også konkludere med kommunenes planbehov i valgperioden.

Prosjektleders innstilling:
1. Leksvik og Rissa kommuner utarbeider felles planstrategi for perioden2016-19.
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SØKNAD OM SAMFERDSELSSTØTTE

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør nå at det er mulig å søke støtte til veier, bredbånd og 
andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er totalt 
satt av 50 millioner til ordningen i 2016. Fylkeskommunen og kommunen kan søke i samråd med hverandre.
Søknadsfrist er 11 april 2016.

Med veier menes for det første bilveier, gang- og sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre 
infrastruktur knyttet til disse veiene, som for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak mv. 
Med bredbånd menes støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes egen infrastruktur. 
Med andre digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester.

Søknaden må inneholde:

 En beskrivelse av tiltaket
 En kort plan for gjennomføringen av tiltaket
 Summen det søkes om og en finansieringsplan

Tildelingskriterier:

1. Tiltaket må befinne seg fysisk i en kommune som har fattet vedtak om å slå seg sammen.
2. Tiltaket må være planlagt iverksatt innen 31.12.2018

Vurdering:
Saken ble drøftet i fellesnemda den 25 februar, og det ble da konkludert med følgende:

Alternativ 1: a) Fylkesveien over Kråkmo. b) Bruselskapet. c) Anløp for hurtigbåt.
Alternativ 2: a) Trafikksikkerhet ved Leira og – skoler. b) Kollektivtrafikk.

I etterkant av at saken ble drøftet har det kommet en tydeliggjøring av kriteriene, som igjen tilsier at man også 
bør vurdere utbygging av bredbånd. Dette både med tanke på at antall søkere vil sannsynligvis medføre lavere 
beløp, samt at kravet om iverksettelse innen 31.12.2018 kan være utfordrende for de opprinnelig foreslåtte 
tiltakene.
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Prosjektleders innstilling:

Prosjektleder innstiller på at Rissa kommune og Leksvik kommune søker på følgende tiltak, i prioritert 
rekkefølge:

1. Fylkesveien over Kråkmo, kr 5,0 mill.
2. Bredbåndutbygging i Rissa kommune og Leksvik kommune, kr 3,0 mill. pr kommune. Totalt kr 6,0 

mill.
3. Prosjektering nytt anløp for hurtigbåt, totalt kr 2,5 mill.
4. Prosjektering bru over Trondheimsfjorden, totalt kr 2,5 mill.
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VIDEREGÅENDE SKOLE I VANVIKAN - INNSPILL TIL PROFIL

Vedlegg

1 Innspill til profil - videregående skole i Vanvikan

Sakens bakgrunn og innhold:

I intensjonsavtalen står følgende om videregående skole i Vanvikan:

«Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i 
Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur.   

Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen 
studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på 
forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet 
og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to 
skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. 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.» 

Fylkeskommunene utreder nå felles videregående skole med utgangspunkt i følgende vedtak:
Nord-Trøndelag fylkeskommune:

«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.» 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune:
«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 ettertid har Sør-Trøndelag fylkeskommune besluttet at forslag om lokalisering skal legges fram for 
fylkestinget samtidig som utredningen om felles videregående skole legges fram for fylkestinget.

Fellesnemnda har etablert en arbeidsgruppe som følger opp punktet i intensjonsavtalen om 
videregående skole. Administrasjonen i fylkeskommunene har invitert administrasjonen i Leksvik og 
Rissa kommuner til to møter for å få innspill til utredningsarbeidet. Til det ene møtet var næringsliv 
også invitert.

Administrasjonen i fylkeskommunene skal ferdigstille et høringsdokument med frist 12. april, og 
dette sendes ut på høring 13. april. Fylkeskommunene vil arrangere 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.

Vurdering:

Administrasjonen i fylkeskommunene har invitert kommunene til å komme med innspill til deres 
utredningsarbeid om felles videregående skole i Indre Fosen kommune. Fylkeskommunene har bedt 
om innspill når det gjelder profil og arbeidsmetodikk. Tomtespørsmålet har også vært tema. Leksvik 
og Rissa kommuner har i flere møter drøftet temaet med fylkeskommunene og med de to 
videregående skolene, og saken er drøftet på flere arenaer med næringslivet i de to kommunene. 
Forslaget til profil er en oppsummering av arbeidet som er gjennomført på ulike samarbeidsarenaer.

Prosjektleders innstilling:
1. Innspill til profil for ny videregående skole i Vanvikan vedtas som framlagt. 
2. Dette oversendes fylkeskommunene som innspill til deres utredningsarbeid.
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Innspill til profil videregående skole i Vanvikan

1) Premisser: 

 Må inneholde tilbud som majoriteten av elevene velger, som etterspørres av lokalt 

næringsliv. 

 Må ha tilbud for begge kjønn

 Må utnytte lokale fortrinn

 Må ha et unikt fylkestilbud med vekt på realfag

 Vi ønsker å tilby diverse forkurs, sommerskole: eksempel: ExPhil, forkurs 

ingeniørstudiet, forkurs språk. 

2) Profil/spydspiss: Teknologi for bærekraft og nytenking

3) Område unikt fylkestilbud: Hav og velferd

4) Arbeidsfokus: Innovasjon/entreprenørskap/forskning/kreativitet.

Produktutvikling sammen med kommuner og næringsliv. Tett på praksisfeltet. 

5) Læring: Dybdelæring skal gjennomsyre alle fag. For eksempel: Tverrfaglighet, metalæring, 

analyse, begrepsforståelse, IKT/digital ferdighet

6) Perspektiv: Fleksibel opplæringsarena, internasjonalisering, globalisering

7) Samarbeidspartnere: Privat og offentlig sektor. NTNU, SINTEF, Stipendiater. 

Vi ønsker å få status som universitetsskole.

Bakgrunnsinformasjon/begrepsavklaring:

TEKNOLOGI: Teknologiske løsninger skal være til det beste for mennesket og samfunnet.

Teknologi som prosess

De som står i den teknologiske prosessen, har et verdisett knyttet til at teknologien skal virke 

effektivt; designet møter kravene som er satt til produktet, produktet er markedsorientert og 

fungerer, prisen er konkurransedyktig osv. Teknologene (og vitenskapsmenneskene) bedriver 

det som kalles problemløsingsprosesser. Teknologiske problemer kan være mer eller mindre 

komplekse, og prosessen kan ha mer eller mindre klare mål. Dette gir fire typiske 

teknologiske prosesser: a) Feilsøking og -retting, b) produktutvikling, c) finne opp nye 

produkter, d) designe produkter

HAV:

 Verdens økte behov for energi gjør det nødvendig å investere mer i miljøvennlige 

løsninger for å holde den globale temperaturøkningen innenfor togradersmålet. 

Viktige satsingsområder for Norge er vannkraft, energieffektivisering, fleksible 

energisystemer, solceller, offshore vindkraft, bioenergi og CO2-håndtering. 

Forskningsbasert teknologiutvikling, økt kompetanse og rekruttering innenfor 

teknologifagene er nødvendig. Fornybare energiløsninger representerer store 

muligheter for fremtidens norske næringsliv, og for å gi drahjelp må det utvikles 

sterke kunnskapsmiljøer gjennom offentlig satsing.

 Fiskeri- og havbruksnæringene er sentrale i bioøkonomien og for et norsk biobasert 

samfunn. Med forskning og teknologiutvikling kan havnæringene produsere mer 

trygg og sunn sjømat og utnytte marine ressurser til flere formål enn i dag. Det er 

særlig viktig å styrke den marine forskningen på områder med et betydelig 

verdiskapingspotensial, samt å samarbeide tverrfaglig om teknologiutvikling. 
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Innsatsen må forsterkes både innenfor biologi og teknologi, miljø og marked. Det vil 

sikre bærekraftig havbruksproduksjon, høsting av ville ressurser, og gi mer 

miljøvennlig skipsfart.

VELFERD:

 Flere vil leve lenger, og flere vil dermed leve med aldersrelaterte og kroniske 

sykdommer. Det er nødvendig å styrke forskningsinnsatsen på forhold som blir 

avgjørende for å opprettholde gode helsetjenester og velferdstilbud. Vi trenger 

bedre forståelse av årsaker til og mekanismer for sykdom, helse og aldring. 

Forskningen skal bidra til et robust og innovativt kunnskapssystem for helse- og 

velferdssektoren, og økt kapasitet og kompetanse i framtidens arbeidsstyrke.

 Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til 

hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet. Disse løsningene 

skal muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

En tryggere hverdag: Velferdsteknologi kan blant annet være smarthusløsninger, 

hjelpe-, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for daglig husarbeid og pleie, 

systemer for overvåking av sykdommer, og tilpassede kommunikasjons- og 

servicesystemer. Brukerne får en enklere og sikrere hverdag. Bruk av 

velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke redusere 

den menneskelige kontakten mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke 

den. De velferdsteknologiske løsningene bidrar til å frigjøre helsepersonellets tid, ved 

å forenkle praktiske gjøremål. Slik får "de varme hendene" mer tid til direkte kontakt 

med brukerne.   

I enkelte sammenhenger blir slik teknologi også omtalt som omsorgsteknologi.

IKT: 

 IKT får stadig større betydning for verdiskaping og konkurranseevne i norsk 

næringsliv og for fornyelsen av offentlig sektor. IKT er avgjørende for å skape nye og 

effektive produkter og tjenester på alle samfunnsområder. Det foregår mye 

utviklingsarbeid innenfor IKT i norsk næringsliv, men innsatsen er svak på områder 

som krever langsiktig innsats. Samtidig er det et økende behov for mennesker med 

høy vitenskapelig IKT-kompetanse. Økt innsats må rettes mot grunnleggende 

forskning, rekruttering og IKT-kompetent arbeidskraft og styrket IKT-forskning for 

helse og omsorg og samfunnssikkerhet.

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.

I samarbeid med skoleeierne vil forskningen fra universitetsskolene bli delt med andre skoler og 

dermed styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele Trøndelag.

Forkurs: Forkurs er for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å 

komme inn på studier med særskilte kompetansekrav innen f.eks realfag eller språk.
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