
 

 

 

INNBYGGERMØTE I INDRE FOSEN KOMMUNE – VANVIKAN             

Møtereferat 20.11.2017 

 

Deltakere: Om lag 33 innbyggere 

Arrangører fra kommunen: 

Ordfører i Indre Fosen, varaordfører i Rissa, rådmann i Leksvik og Rissa, helse- og omsorgssjef, personalsjefer, arealsjef,  

kommunalteknisk leder, arealplanlegger og prosessleder (10)  

 

DIALOGMØTE OM FLERE TEMA 

 

Rådmann i Leksvik og Rissa, Vigdis Bolås, ønsket velkommen til informasjon og refleksjon om flere 
interessante og spennende tema. Snart er vi sammen i en ny kommune, sa hun! 

 
 

Utvikling av Indre Fosen kommune ved Steinar Saghaug  

 Det blir ny grafisk profil. 

 På Fosen blir det om lag 3-4 kommuner istedenfor 7. 

 Indre Fosen blir en typisk landbruks- og industrikommune med 10 200 innbyggere. 

 Det blir politisk styring via oppvekst-, kultur- helse og omsorgsutvalg, arealutvalg og næringsråd. 

 Den administrative ledelsen skjer ved oppvekst-, kultur-, helse- og omsorgssjef, areal- og 
utviklingssjef. 

 Regionrådet ledes nå fra Bjugn, og flere fellestjenester driftes av medlemskommunene som før. 

 Formannskapet er meget opptatt av samfunnsutvikling. 

 Den nye Utviklingsenheten og Omstillingsprosjektet vil få solid betydning for næringslivet. 

 Det arbeides godt med bru over Trondheimsfjorden. 

 De kommunale veiene skal vedlikeholdes. Vi forsøker å lage en asfaltplan for hele kommunen. 

 Kollektivtrafikken må lobbes, slik at det blir fine forbindelser mellom tettsteder samt ferge- og 
hurtigbåt. 

 Det arbeides med flere arealplaner, blant annet kommunedelplanen for Vanvikan. 

 Det er totalt 637 000 Mill til rådighet i Indre Fosen, det meste går til helse- og omsorgsfeltet,  



 

skole, osv. 

 Det er høy byggeaktivitet og mange investeringer. 

 Videregående skole jobber vi med - sammen med fylkeskommunen og de to videregående 
skolene. Plasseringen avgjøres av fylkestinget for Trøndelag i april 2018. 

 Kulturlivet kjennetegnes av mange aktiviteter, miljøer, bygninger og ildsjeler. 

 Spørreundersøkelsen HUNT4 er i perioden 15. januar-1. mars. Den må vi slutte opp om. 
 

Innspill: 

- Ingen 
 

 

 
 

Helse- og omsorgstjenester ved Hilde Anhanger Karlsen 

 Folkemøter er artig og jeg er glad for å være her. 

 De fleste innbyggere er på et eller annet tidspunkt i kontakt med helse- og omsorgstjenester. Det 
blir om lag 7 enheter med Koordinerende tjeneste (ny fellestjeneste for forvaltning- og 
saksbehandling), NAV, Bo- og aktivitetstjeneste, Fosen barneverntjeneste (som blir lite berørt av 
sammenslåingen), Sykehjem (for de «sykest syke» som trenger behandling, Hjemmetjenester 
(med 4 soner), Bo- og aktivitetstjenester (for funksjonshemmede), Helsetjenester (det blir blant 
annet bemannet legevakt hele døgnet i Vanvikan) med kommuneoverlege. 

 Organiseringen som vi lager nå blir forsvarlig. Vi trenger imidlertid en skikkelig oversikt over 
utfordringsbildet med vekst blant eldre. Vi trenger nye planer og samkjøring av planer. 

 
Innspill:  

- Er det en løsning på felles jordmortjeneste? Svar: Dessverre er svaret «nei» fra Nord. Leit fordi  
 vi bør gi innbyggerne en felles tjeneste.  

- Dumt at vi ikke kan velge sykehus. Svar: Det er legen som avgjør til hvilket sykehus du sendes til 
på legevakten. Vurderingen er avhengig av hvor akutt og alvorlig tilstanden er.  

- Har vaktlegen en bakvakt? Nei, det har vi ikke ressurser til. 
- Kan en stadværing flytte inn på sykehjemmet i Leksvik? Svar: Det spørs hvor det er ledig plass, 

men vi hører jo på folk. Dette handler mye om pårørende. Pasientene er utrolig takknemlige, 
nesten uansett hvor de kommer. 

- Er lokalet bra nok ved legevakta i Vanvikan? Svar: Utfordringen er at vi ikke eier lokalene, men 
eierne er velvillige. Vi må ha landingsplass for helikopter – så nært som mulig. 

 

 



 
 

Visjon og verdier ved Ola Andreas Stavne og Merethe Kopreitan Dahl 

 Vi arbeider med personal-spørsmål i ny kommune. Nå skal dere få reflektere i grupper. 

 Oppgave 1: Kom med forslag til en god visjon/fremtidsdrøm som vi kan jobbe for 

 Oppgave 2: Kom med forslag til gode verdier som sier noe om kvaliteten ved ting rundt oss 
 
Innspill:  
Forslag til visjon: 

- Barna først i alt vi gjør! 
- Behold arbeidsplasser og skap nye! 
- Det er for dyrt med transport, det dreper arbeidsplassene. Dette må det jobbes med. 
- Ivareta alle 0-100! 

 
Verdier:  

- Bli tatt på alvor! 
- Vær en «ja» kommune. 
- Spill på samme lag (uavhengig av bosted i ny kommune). 

 
 

Boligpolitikk ved Sissel Grimsrud og Bjørn Vangen 

• Leksvik har i dag en boligsosial plan – med tiltak for utvalgte deler av befolkningen 
• Vi lager en bolig politisk plan som ivaretar alle innbyggeres boligbehov i Indre Fosen 
• Vi samler boligfakta for Leksvik kommune 
• Forskjellige boligtyper 
• Total boligkapasitet i årene som kommer 
• Tildeling av kommunale boliger – gjennomgangsboliger og omsorgsboliger 
• Medvirkning fra innbyggere, entreprenører, grunneiere, politikere og ansatte 
• Ekstra dialog med Pensjonistforening og Ungdomsråd 
• Vi sammenligner boligsituasjonene for Leksvik og Rissa 
• Den endelige planen vil ha en fakta-, visjons- og strategidel 

 



 

 
 
Det ble også vist historiske tall og prognoser: 

 Boligtypefordelingen viser 74 % eneboliger i Leksvik  

 Etablerte boligfelt har 37 ledige tomter. Disse er kanskje ikke attraktive nok? 

 Det er om lag 160 enheter som er godkjent for nye boliger. Hvor attraktive er de? 

 Boligpotensialet for de neste årene er på om lag 223. Hvor reelt er det? 
 

Vi ønsker dialog omkring følgende spørsmål: 

 Er det behov for flere enkle og rimelige, eide og leide, leiligheter i tettstedene Leksvik sentrum og 
Vanvikan? Svar: Vi bør ha nøkkelklare leide leiligheter. Svar: Ja, men det bør private 
entreprenører ta seg av. 

 Er antallet boligtomter tilstrekkelig for dagens innbyggere og nye tilflyttere? Svar: Det er jo 
avhengig av om det kommer 50 eller 200 nye innbyggere ila. de kommende åra. 

 Bør alle eksisterende og nye boligfelt vurderes med tanke på attraktivitet? Svar: Ja: Flere av 
boligfeltene er ikke attraktive nok. Enkelte mangler nærhet til sentrum, utsikt, lav pris, osv.  

 Hvor store bør tomtene være? Svar: Trolig veldig forskjellige behov. 
 
 

 
 

Kommunedelplan ved Tone Wikstrøm 

 Planområdet som er det samme som gjeldende arealplan. 

 Vi lager en overordnet plan med større linjer som veier, osv.  

 Forslaget til planprogram bli sendt på høring nå i høst. 



 I planen har vi tre problemstillinger; om boligutvikling, offentlige formål og møteplasser, samt 
natur- og havneområder. 

 Vi har valgt ut 11 tema med landskap, kulturminner, naturverdier, estetisk utforming, barnetråkk, 
kontakt med ungdomsrådet, osv. 

 Høstens digitale og fysiske spørreundersøkelse ble gjennomgått. De mest brukte møteplassene 
utenfor skole er jobb og barnehage. Hva savnes? Jo butikker, park, møtesteder og kafe, 
kollektivtransport, vei og infrastruktur. Kommunen kan understøtte mye av dette. Undersøkelsen 
viste også at mange kan sykle mer i hverdagen. Det er imidlertid flere utrygge trafikkplasser.  
Folk synes særlig at naturen, beliggenheten og menneskene er kvaliteter ved stedet Vanvikan. 
Alle svarene vil bli innlemmet i kommunedelplanen. Vi må blant annet ikke forstyrre eller 
ødelegge naturen. Dette fordi nye og eksisterende innbyggere vil ha kvaliteter ved stedet. Det vil 
vi selvsagt tilrettelegge for. Da kan vi få flere arbeidsplasser og innbyggere. 

 Vi arbeider i et 10 og 20 års perspektiv. 
 

 
 
Innspill: 

- Hvorfor tror Statistisk Sentralbyrå at vi bare får om lag 50 innbyggere i de neste årene. Svar: 
Fordi byrået ikke tar høyde for gode lokale tiltak som etablering av bru, videregående skole, 
elektrifisering av hurtigbåten, med videre. Vi må ta hensyn til befolkningsanslaget, selv om vi har 
andre forventninger og drømmer. 

- Vi bør bli ferdige med planen ila høsten 2018. Vi er åpne for innspill til planen. Kom igjen! 
- Flott at dere lager en langtidsplan! Svar: Vi ønsker ikke å ha mange revisjoner. Det er 

ressurskrevende 
- Planen må bli mer ambisiøs, Tenk mer enn 50 nye innbyggere! Svar: Ja det vil vi gjerne. 
- De nye takstene som foreslås på hurtigbåten kan ha uheldige konsekvenser. Svar: Ja, dette 

arbeider vi med. Vi bør opprettholde dagens ordning. 
- Vi må få bussforbindelser tur - retur Leksvik, Rissa og Stadsbygd. 

 
 

Avslutning ved Steinar Saghaug 

- Dere ser at det er mye spennende som skjer. 
- Vi vil utvikle Vanvikan, få flere arbeidsplasser, skape en inkluderende kommune. Håper dere har 

hatt utbytte av kvelden. 
 

 

 


