
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus
Dato: 26.05.2016
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP
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
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

Faste medlemmer som ikke møtte:

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

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arvid Penna Steen Linda Renate Lutdal LE-H
Torkil Berg Merethe Kopreitan Dahl LE-AP
Einar Lyshaug Marthe Helen Småvik RI-FRP

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
Sissel Blix Aaknes Kommunalsjef Oppvekst og Kultur Leksvik
Karsten Bergersen Økonomisjef Leksvik
Antonios Markakis Bruheim Plankonsulent Leksvik
Kjersti Lerstad Utvalgssekretær/Prosjektmedarbeider Leksvik
Ola Andreas Stavne Personalsjef Rissa

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.

Ny sak på sakskartet «21/16 Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune».

Møtestart kl. 12:15.

Fellesnemnda bestod av 19 personer, mot 21 personer til vanlig. 

En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet.

Gruppearbeid med tema «Mulighetskommunen Indre Fosen» ved Kine Larsen Kimo og 
Sissel Blix Aaknes.
Fellesnemnda er testpiloter for dette opplegget, som også er tenkt brukt i andre fora som 
folkemøter, arbeidsgrupper m.m.
Mål: Ny visjon og verdier for den nye kommunen.
En oppsummering av gruppearbeidet vil bli kommunisert.

Planstrategi ved plankonsulent, Antonios Bruheim Markakis:
Stort arbeide i begge kommuner med kommuneplanens arealdel.
Vurderer å flytte folkemøter til høsten. 
1. del av Planstrategien vil være klar før 7. juni.
2. del av Planstrategien vil være klar utover høsten. 

Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv Indre Fosen kommune v/ prosjektleder 
Torun Skjærvø Bakken:
Bedriftsbesøk hos CNC Produkter, Hysnes Helsefort, Fosen Yard.
Jobbet mye med strategi- og forankringsfasen.
Workshop med bedrifter i Indre Fosen kommune på LIV-bygget, som er viktig for analysene 
som vil være avgjørende for innsats og veien videre. Godt oppmøte

Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås:
Budsjettet til «Utvikling av Indre Fosen kommune» er nå på kr.17.250.000 
Det er pr. dags dato ført kr. 275.000.
Budsjettet til «Omstillingsprogram Nærings- og Arbeidsliv» er på 3 millioner kr. 
Brukt 210.000 kr.

Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder:
Frist fase 2 er 27.05.2016. Planlegging, prioritering, organisering fremover. 

Politisk organisering:
3 møter
Neste møte er 8. juni: Orientering fra Rissa Utvikling



Skal tegne organisasjonskart. 

Videregående skole:
Neste møte er mandag 30.05. kl. 18.
Innstilling fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – om plassering Vanvikan. Skolen skal være 
ferdig høsten 2021.
Midt i juni: Politisk vedtak i fylkene.
Gruppa må jobbe med tomtevalg.

Avgifter, gebyrer og eiendomsskatt:
Vannverkene må sees nærmere på, spesielt Vanvikan, Verrabotn.
Sett på inndeling av avgifter. Frivilligheten bør slippe lettere. 

Kroa Produkter og NORIS:
3 møter og innspill fra NAV underveis.
Har tegnet et mulighetsbilde for to separate bedrifter med felles kompetansesenter.

Vekstbedriftenes 4 bein:
1. NAV er den viktigste premissleverandøren
2. Kommunen må være en viktig samarbeidspartner, gjennom forutstigbare og langsiktige 
avtaler, og bevisst velge egne vekstbedrifter som tjenesteleverandør. 
3. Tjenesteleverandør til fylkeskommunen, i all hovedsak knyttet til videregående opplæring. 
4. Produksjon og salg av tjenester til næringslivet og privatpersoner. Dette endres fort, og det er 
derfor viktig å ha flere arenaer innen privatmarkedet.

Info leder og nestleder:

- Møte med Departementet vedrørende Distriktsindeksen

Møtet ble avsluttet kl. 14:40.

Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 18/16 Kultursektoren - Sammenslåing med virkning fra 01.08.2016
PS 19/16 Høringssvar - Grensejustering i Verrabotn
PS 20/16 Omstillingsprogram Indre Fosen - prosjektplan for strategi- og 

forankringsfasen
PS 21/16 Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune



Saker til behandling i Fellesnemda

PS 18/16 Kultursektoren - Sammenslåing med virkning fra 01.08.2016

Prosjektleders innstilling:

1. Kultursektoren i Leksvik kommune og Rissa kommune, i sin helhet, slås sammen med 

virkning fra 01.08.2016. Det tas forbehold om godkjenning av søknad i Kongelig 

resolusjon. 

2. Kultursjef for Indre Fosen kommune rekrutteres så snart som råd gjennom intern 

utlysning i Leksvik kommune og Rissa kommune, og får ansvar for den videre 

prosessen. 

3. Kommunalsjef oppvekst og kultur i Leksvik bidrar med oppgaver inn under 

kultursektorens ledelse inntil at alle sektorene er klare når det gjelder organisering. 

4. Budsjett for 2016 og 2017 innenfor kultursektorene i begge kommuner, overføres til 

prosjekt «Utvikling av Indre Fosen kommune» med eget prosjektnummer og med tittel 

kultur. Budsjettet for kultursektoren legges fram for fellesnemnda i junimøtet. 

5. Fellesnemnda får det politiske ansvaret for kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 

01.08.2016.

6. Aktuell komite og hovedutvalg i henholdsvis Leksvik kommune og Rissa kommune får 

mulighet til å komme med innspill til felles kultursektor, og blir i tillegg orientert om 

status, framdrift og utvikling innen kultursektoren i henholdsvis Leksvik kommune og 

Rissa kommune fram mot 01.01.2018.  

7. Prosjektleder Indre Fosen kommune får det administrative arbeidsgiveransvaret for 

kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 01.08.2016. 

8. Tilstandsrapport for kultursektoren Indre Fosen legges fram for fellesnemnda i løpet av 

høsten 2016.  

9. Prinsipper for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune legges fram for 

fellesnemnda i junimøtet. 

10. Det må utredes hvilken form og rolle KulturCompagniet KF Rissa skal ha i Indre Fosen 

kommune i god tid før 01.01.18.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.05.2016

Behandling:

Sigurd Saue (LE-SV) stilte spørsmål om Leksvik kommune er låst til den ressursen som er i 
dag. Steinar Saghaug, leder i Fellesnemnda, mente at kommunestyrene og Fellesnemnda får 
komme med innspill fremover til dette.

Per Brovold (RI-SV) kommenterte punkt 9:
Hvilke prinsipper skal vi ha for ansettelser? Tidsfrister og ekstern utlysning.
Ola Andreas Stavne, Personalsjef Rissa, orienterte om at rekruttering av ledere til Indre Fosen 
kommune vil skje iht. arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, intensjonsavtalen og øvrige 
arbeidsrettslige forhold ved kommunesammenslåing.

Knut Ola Vang (AP) fremmet skriftlig tillegg til punkt 5:
Det oppnevnes i tillegg en tverrkommunal kulturkomite som jobber for å fremme det
helhetlige kulturarbeidet i begge de to kommunene fra 01.08.2016 til 01.01.2018.
Fellesnemnda utnevner medlemmer i den nye kulturkomiteen.



Votering prosjektleders innstilling med tilleggsforslag: 
Enstemmig vedtatt. 

Dette må derfor opp som sak neste gang.

Endelig vedtak:

1. Kultursektoren i Leksvik kommune og Rissa kommune, i sin helhet, slås sammen med 

virkning fra 01.08.2016. Det tas forbehold om godkjenning av søknad i Kongelig 

resolusjon. 

2. Kultursjef for Indre Fosen kommune rekrutteres så snart som råd gjennom intern 

utlysning i Leksvik kommune og Rissa kommune, og får ansvar for den videre 

prosessen. 

3. Kommunalsjef oppvekst og kultur i Leksvik bidrar med oppgaver inn under 

kultursektorens ledelse inntil at alle sektorene er klare når det gjelder organisering. 

4. Budsjett for 2016 og 2017 innenfor kultursektorene i begge kommuner, overføres til 

prosjekt «Utvikling av Indre Fosen kommune» med eget prosjektnummer og med tittel 

kultur. Budsjettet for kultursektoren legges fram for fellesnemnda i junimøtet. 

5. Fellesnemnda får det politiske ansvaret for kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 

01.08.2016. Det oppnevnes i tillegg en tverrkommunal kulturkomite som jobber for å 

fremme det helhetlige kulturarbeidet i begge de to kommunene fra 01.08.2016 til

01.01.2018. Fellesnemnda utnevner medlemmer i den nye kulturkomiteen.

6. Aktuell komite og hovedutvalg i henholdsvis Leksvik kommune og Rissa kommune får 

mulighet til å komme med innspill til felles kultursektor, og blir i tillegg orientert om 

status, framdrift og utvikling innen kultursektoren i henholdsvis Leksvik kommune og 

Rissa kommune fram mot 01.01.2018.  

7. Prosjektleder Indre Fosen kommune får det administrative arbeidsgiveransvaret for 

kultursektoren i Indre Fosen kommune fra 01.08.2016. 

8. Tilstandsrapport for kultursektoren Indre Fosen legges fram for fellesnemnda i løpet av 

høsten 2016.  

9. Prinsipper for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune legges fram for 

fellesnemnda i junimøtet. 

10. Det må utredes hvilken form og rolle KulturCompagniet KF Rissa skal ha i Indre Fosen 

kommune i god tid før 01.01.18.

PS 19/16 Høringssvar - Grensejustering i Verrabotn

Prosjektleders innstilling:

1. Utredningen om grensejustering som er utført av Verran kommune er grundig og belyser 
viktige faktorer.

2. Fellesnemnda mener at Verrabotn naturlig sokner til Indre Fosen kommune og mener at 
det ligger til rette for å ønske alle innbyggere i Verrabotn hjertelig velkommen til Indre 
Fosen kommune.



3. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune støtter innbyggerinitiativets forslag til 
grensejustering ut fra argumentene som belyses. Hele saksframlegget oversendes som 
høringssvar.

4. Fellesnemnda gir fullmakt til leder, nestleder og prosjektleder til å forhandle med Verran 
kommune om nedslagsfelt / fallrettigheter til Ormsetfoss kraftverk og om 
industriområdet i Verrabotn. 

5. Indre Fosen kommune skal overta forpliktelsene som Verran kommune har i dag når det 
gjelder drift og vedlikehold av forsamlingshuset/skolen, samt snøbrøyting og vannverk i 
Verrabotn. Fines kirke vil få tilskudd fra Indre Fosen kommune, på lik linje med andre 
kirker i Indre Fosen kommune, via Fellesrådet i Indre Fosen. Innbyggerne vil få de 
tjenestene de har krav på når det gjelder bl.a. barnehage, skole, helse- og 
omsorgstjenester.

6. Fellesnemnda ber om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag anbefaler overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at ny grense 
settes der arbeidsgruppen for innbyggerinitiativet foreslår, til det beste for folket som har 
tilhørighet til, og som bor i Verrabotn. 

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.05.2016

Behandling:

Vegard Heide (RI-MDG) foreslo at punkt 5 strykes.

Votering:
Falt mot 1 stemme. 
Vegard Heide (RI-MDG).

Prosjektleders innstilling: 
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Utredningen om grensejustering som er utført av Verran kommune er grundig og belyser 
viktige faktorer.

2. Fellesnemnda mener at Verrabotn naturlig sokner til Indre Fosen kommune og mener at 
det ligger til rette for å ønske alle innbyggere i Verrabotn hjertelig velkommen til Indre 
Fosen kommune.

3. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune støtter innbyggerinitiativets forslag til 
grensejustering ut fra argumentene som belyses. Hele saksframlegget oversendes som 
høringssvar.

4. Fellesnemnda gir fullmakt til leder, nestleder og prosjektleder til å forhandle med Verran 
kommune om nedslagsfelt / fallrettigheter til Ormsetfoss kraftverk og om 
industriområdet i Verrabotn. 

5. Indre Fosen kommune skal overta forpliktelsene som Verran kommune har i dag når det 
gjelder drift og vedlikehold av forsamlingshuset/skolen, samt snøbrøyting og vannverk i 
Verrabotn. Fines kirke vil få tilskudd fra Indre Fosen kommune, på lik linje med andre 
kirker i Indre Fosen kommune, via Fellesrådet i Indre Fosen. Innbyggerne vil få de 
tjenestene de har krav på når det gjelder bl.a. barnehage, skole, helse- og 
omsorgstjenester.



6. Fellesnemnda ber om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag anbefaler overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at ny grense 
settes der arbeidsgruppen for innbyggerinitiativet foreslår, til det beste for folket som har 
tilhørighet til, og som bor i Verrabotn. 

PS 20/16 Omstillingsprogram Indre Fosen - prosjektplan for strategi- og forankringsfasen

Prosjektleders innstilling:

1. Prosjektplan for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for nærings- og 
arbeidsliv i Indre Fosen kommune vedtas som framlagt.

2. Kr 200.000 belastes prosjektbudsjettet for utvikling av Indre Fosen kommune.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.05.2016

Behandling:

Torun Skjervø Bakken (RI-AP) redegjorde for de 200.000 kr som belastes av prosjektbudsjettet. 
Vi bidrar med egenandel som utløser finansiering fra Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
etter fastsatt modell.

Det vil bli lagt fram en arbeidsskisse for Fellesnemnda i møte i juni.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Prosjektplan for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for nærings- og 
arbeidsliv i Indre Fosen kommune vedtas som framlagt.

2. Kr 200.000 belastes prosjektbudsjettet for utvikling av Indre Fosen kommune.

PS 21/16 Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune

Prosjektleders innstilling:

Kommunestyret i Indre Fosen kommune skal bestå av 48 representanter. Leksvik kommune sin 
andel blir 25 representanter, og Rissa kommune sin andel blir 23 representanter.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 26.05.2016

Behandling:

Prosjektleder påpekte skrivefeil i saksframlegget i avsnitt 3 i saksframlegget.
Det skal være pkt 2. i stedet for pkt 1.:
«…. men de kan gjøre unntak fra kommunelovens § 7, pkt 2.»



Ove Vollan (RI-H) fremmet et utsettelsesforslag. 
Saken tas opp igjen i nytt møte før kommunestyremøtet 9. juni.

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak:

Saken utsettes og tas opp igjen før kommunestyremøtet 9. juni.


