
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Storsalen, Rådhuset i Rissa
Dato: 26.04.2016
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Ove Vollan Ordfører RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Liv Darell Medlem RI-SP
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Sigurd Saue Medlem LE-SV
Torun Skjærvø Bakken Medlem RI-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
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
Knut Ola Vang MEDL LE-AP
Merethe Kopreitan Dahl MEDL LE-AP
Linda Renate Lutdal MEDL LE-H
Kurt Håvard Myrabakk MEDL LE-FRP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Dag-Jøran Ness Kurt Håvard Myrabakk LE-FRP
Aud Dagmar Ramdal Bjørnar Buhaug LE-SP
Rune Kristen Tveiten Merethe Kopreitan Dahl LE-AP
Barbro Hølaas Vang Knut Ola Vang LE-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Prosjektleder
Kai Terje Dretvik Rådmann Leksvik



Sissel Grimsrud Prosjektmedarbeider Rissa
Kine Kimo Larsen Kultursjef Rissa og leder arbeidsgruppe Ekstern kulturbygging
Svein Buan Kulturskolerektor Leksvik
Sissel Blix Aaknes Kommunalsjef Oppvekst og Kultur Leksvik
Karsten Bergersen Økonomisjef Leksvik
Siri Vannebo Plansjef Rissa
Eirin Folde Fungerende oppvekstsjef Rissa
Kjersti Lerstad Utvalgssekretær, prosjektmedarbeider Leksvik

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og saksliste, og dermed godkjent.

En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet.

Marvin Wiseth: Mulighetskommunen Indre Fosen.

Det kan bli en «ny tidsregning» hvis vi gjør tingene riktig. 
Ny identitet – skap bolyst, føle tilhørighet.

Å være folkevalgt er den høyeste betegnelse du kan få. Du er valgt av folket for 4 år. 

Politikere kommuniserer ofte på en gammeldags måte: 
Interessen for politikk er dessverre dalende:
- Mangel på langsiktighet og helhetstenking
- Man er ikke visjonær nok – hvilken morgendag ønsker vi oss? 
- Mange folkevalgte er mest opptatt av gårdagen. Dette gir ingen politisk gevinst. 
- Politikere har hatt en tendens til å bremse endringer

«Alt» har endret seg siden 1964, men det har nesten ikke kommunene. Bare det gir grunnlag til å 
stille spørsmål om vi er på riktig vei?

Å drive med politikk er å finne løsning for en bærekraftig framtid. 
Mer enn faglige ord, handler om å påvirke. Endring er viktig for å tilpasse seg samfunnet.
- Tenke nytt og stille spørsmål er helt avgjørende for å komme i mål. 
Prosjekt er en form for restart. Åpner seg nye muligheter.
Kan skape en begeistring og et engasjement og resultater vi ikke har trodd var mulig ved at vi 
slår sammen kommunene. Bruk skolene. Beste kanalen for å nå folk flest i Norge. 
Skap ringvirkninger ut over de to kommunene. 
Hvilket motto skal den nye kommunen ha? Hvilke verdier og kjennetegn?
Lansere kommunens felles historie med tettsteder. 
Aktiviser innbyggerne til å ta ansvar selv, slik at de har trua på å gjøre en innsats for 
fellesskapet.

Hadde jeg vært politiker i dag skulle jeg vært mye mer engasjert i framtida og satt av dager til å 
være kreativ og møte folk flest:
«Det er jo faktisk tegn til sivilisasjon og vettskap der ute!»



Innlegg fra salen med ideer og tanker rundt «Mulighetskommunen»:

- Vi skal greie å skape en merkevare som blir forbundet med den nye kommunen.
Ved for eksempel å ha arrangement 1 gang i året.
- Bli en god samfunnsutvikler: 
Bru over Trondheimsfjorden, samferdsel, fiber, godt samarbeid politisk og administrativt, bedre 
struktur over næringslivet, gode planer. 
- Spenning mellom det gamle og det nye, de grunnleggende, jordnære primærverdier versus det 
høyteknologiske, industrielle. Elektroniske varder. 
- Videregående skole i Vanvikan – langtidsperspektivet
- Skape gode opplevelser der alle innbyggere kan delta. Skape tilhørighet. Vi må ha som mål å 
komme på Dagsrevyen i en positiv setting. 
- Arbeidsgruppa ekstern kulturbygging har allerede kommet opp med spenstige forslag. Gruppa 
kan være en arena for å engasjere hele folket.
- God informasjonsflyt – ha humor, være folkelig. Det gjør kjedelige ting mye mer interessant. 
- Innbyggere i fokus. Ut å høre hva folk ønsker seg. Hva savner de?
- Folkemøter – litt info ut, og få mye info tilbake fra innbyggerne.
- Aktivere og arbeide for fellesskapet. Vi er fullstendig avhengig av frivilligheten som skaper 
trivsel og lagånd, og er kulturbyggende.

Planstrategi ved plansjef i Rissa, Siri Vannebo

Plankonsulent i Leksvik, Antonios Bruheim Markakis, og Plansjef i Rissa, Siri Vannebo, er i 
gang med samtaler med Kommunalsjefene vedrørende  økt planbehov knyttet til den nye 
kommunen. Legges trolig fram forslag til tiltak til hvordan man kan løse det økte planbehovet 
fram til Indre Fosen er en realitet. 

En statusrapport vil bli gitt i hvert fellesnemndsmøte.

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

Torun Skjervø Bakken er valgt som prosjektleder, og er ikke med som politiker i denne gruppen. 
Vi ønsker at de folkevalgte er ambassadører for omstillingsprogrammet. 

En statusrapport vil bli gitt i hvert  fellesnemndsmøte.

Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås 

Kr. 83.000 er ført per i dag. 
Arbeidsgruppene har jobbet med fase 1, som har medført lite utgifter, men nå planlegges det 
flere studieturer og innhenting av ekstern kunnskap. 

Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder

Politisk organisering
Tema: Alternative former for organisering
Neste møte 2. mai. 



Gebyr og avgiftsgruppe:
Har hatt flere møter. Er i gang med å se hva andre kommuner gjør.

Kroa Produkter og NORIS:
Har hatt to møter, og skal ha møte 2. og 11. mai. NAV er også invitert. 
Inderøy eier 10 % av Kroa Produkter. 

Det ble etterspurt referat fra arbeidsgruppenes møter, og prosjektleder orienterte om arbeidet i 
de 3 fasene, og at det vil bli gitt korte oppsummeringer fra hver fase. 
Fellesnemnda har fått tilsendt en oppsummering fra alle administrative arbeidsgruppers arbeid i 
fase 1.

Info prosjektleder:

Møte med hovedtillitsvalgte i begge kommuner førstkommende torsdag.

Verrabotn – grensespørsmål
Folkeavstemming Verran kommune 23.05. og behandling av grensejustering og sammenslåing 
med Steinkjer og Snåsa 30. juni.

Info leder og nestleder:

Historisk vedtak på Stiklestad 27.04.2016: Fylkessammenslåing

Årsregnskapet til Leksvik kommune

Effektiviseringsgruppa i Rissa kommune (økonomi)

Møte med Jan Tore Sanner om distriktsindeksen. 

Folkemøter i begge kommuner i april og mai.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.



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



Saker til behandling i Fellesnemda

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

Prosjektleders innstilling:
Handlingsplan og kriterier vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.04.2016

Behandling:

Kort orientering ved leder Kine Larsen Kimo og nestleder Svein Buan i arbeidsgruppe Ekstern 
kulturbygging. 

Enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak:

Handlingsplan og kriterier vedtas som fremlagt.

PS 14/16 Høringssvar - felles videregående skole

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.04.2016

Behandling:

Høringssvaret ble delt ut i forkant av møtet. 

Grunnlaget for innstilling til prosjektleder ved Vigdis Bolås:

• Fellesnemndas nedsatte arbeidsgruppe om videregående skole har hatt flere møter. 
Rektorene ved de to videregående skolene har deltatt.

• Utredningsgruppen i fylkeskommunene har invitert administrasjonen i begge kommuner til 
flere møter om saken. 

• Høringskonferansen 19.04. i Vanvikan om felles videregående skole. 
• Flere involverte har drøftet hva som bør legges inn i innstillingen til fellesnemnda som et 

høringssvar fra fellesnemnda til fylkeskommunene.

Kommunalsjef for oppvekst i Leksvik kommune, Sissel Blix Aaknes, og Fungerende 
oppvekstsjef i Rissa kommune, Eirin Folde, la frem profilen for den nye videregående skolen og 
la vekt på plassering av denne i Vanvikan. 

Leder i arbeidsgruppa Videregående skole, Ove Vollan, orienterte om deres arbeid.  Det er 
viktig for gruppa at Sør-Trøndelag fylkeskommune også vedtar plassering.

Line Marie Rosvold Abel (LE-V):
Ba om gruppemøter kommunevis. 



Møtet ble stanset i 10 minutter for gruppemøter kommunevis.

Camilla Sollie Finsmyr (LE-SP) fremmet på vegne av Leksviks representanter følgende forslag 
til endrede punkter:
- Punkt 3A strykes
- Punkt 3D strykes.
- Punkt 3F endres: 
Overskrift: Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner
Tekst: I Intensjonsavtalen for en ny felles kommune er det avtalt at det skal arbeides for en ny 
felles videregående skole som legges til Vanvikan.

Liv Darell (RI-SP) fremmet endring av ordlyd i punkt G:
«Fellesnemnda for Indre fosen kommune ber om at felles videregående skole blir en sak for 

behandling i ny fellesnemnd for Trøndelag.».

Votering:

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

Pkt 1 og 2 vedtatt mot 1 stemme. Vegard Heide (RI-MDG) stemte mot.

3.
A strykes: Enstemmig vedtatt
B: Enstemmig vedtatt
C: Vedtatt mot 1 stemme. Liv Darell (RI-SP) stemte mot.
D strykes. Enstemmig vedtatt.
E: Enstemmig vedtatt.
F: Med overskrift og formulering som foreslått av Camilla Sollie Finsmyr (LE-SP). 
Enstemmig  vedtatt. 
G: Endring av «foreslår» til «ber om» som foreslått av Liv Darell (RI-SP): 
Vedtatt mot to stemmer. Torun Skjærvø Bakken (RI-AP) og Per Brovold (RI-SV) stemte mot.



Høringssvaret ble dermed slik:





Endelig vedtak:

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

3. Fellesnemnda ber fylkeskommunene vektlegge følgende:
A-E 

PS 15/16 Prosjektbudsjett Indre fosen fellesråd

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.04.2016

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

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.

PS 16/16 Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv – Regnskapsføring

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.04.2016

Behandling:

Enstemmig som innstillingen. 

Endelig vedtak:

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.



PS 17/16 Avlønning prosjektleder Indre Fosen kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.04.2016

Behandling:

Det ble diskutert om Rådmannen bør delegere noen oppgaver til andre. 

Innstilling vedtatt mot to stemmer. 
Line Marie Rosvold Abel (LE-V) og Vegard Heide (RI-MDG) stemte mot.

Endelig vedtak:

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.


