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Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
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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
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
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
Sigurd Saue MEDL LE-SV
Merethe Kopreitan Dahl MEDL LE-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rannveig Skansen Sigurd Saue LE-SV
Viggo Lian Merethe Kopreitan Dahl LE-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Prosjektleder og rådmann Rissa 
Kai Terje Dretvik
Bjørn Ståle Aalberg
Eirin Folde

Rådmann Leksvik 
Kommunalsjef helse, Leksvik 
Fungerende oppvekstsjef Rissa 



Siri Vannebo
Sissel Grimsrud
Antonios Bruheim Markakis
Kristoffer Fjeldvær
Kari Klepp

Plansjef Rissa 
Prosjektmedarbeider 
Plankonsulent Leksvik
Økonomisjef Rissa
Kommunikasjonsrådgiver Rissa

Merknader: Innkalling og saksliste godkjent.

Drøftingssaker

 Innspill på formen i fellesnemnda
Steinar Saghaug (Leksvik H): Fellesnemnda er ei nemd på linje med kommunestyret når det gjelder 
formen. Det skal foregå i sømmelige former, men er det for stivt at vi bruker talerstol? Er det noen 
forslag til at møteformen skal endres?
Line Abel (Leksvik V): Jeg synes det er greit at dette forumet har et formelt krav til form, siden det er et 
folkevalgt organ. Det er også bra at vi har formannskapsmøter før fellesnemndmøtene. Jeg håper vi kan 
fortsette med det.

 Rapport fra arbeidsgruppene: 
Politisk organisering v/ Steinar Saghaug: Vi har hatt ett møte der vi har gått gjennom hvordan 
styrene er organisert i de to kommunene. Skal ha møte med fylkesmennene mtp hvordan andre 
kommuner er organisert og om det finnes evt noen andre modeller vi kan bruke. Karen Espeland 
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune skal ha en orientering for oss. Vi skal også gå nøye gjennom 
delegasjonsreglementet for de to kommunene. Skal ha innlegg fra Fosen Innovasjon og Rissa 
Utvikling om hvordan de er organisert. Vi har avsatt tid til at de skal presentere seg i møtet.

Gruppa for eiendomsskatt, avgifter og gebyrer v/ Harald Fagervold (Rissa PP):
Vi hadde et møte 29.3 i Vanvikan der vi tok for oss grovarbeidet med gebyrer og avgifter i de to 
kommunene. Vi gjennomgikk dette med Kristoffer Fjeldvær. Vi skal lage et referat som 
prosjektleder skal få i dag. Vi har ikke satt prisen på alle avgifter, men det viktigste er at vi 
jobber mye med de avgiftene alle får i posten: Vann, søppel, slamtømming osv. 

Gruppa for Kroa produkter AS og Noris AS ved Vegard Heide (Rissa MDG): Vi har hatt to 
møter og fått oversikt over hva de bedriftene har til felles og hva som er ulikt. Vi har også 
diskutert strategier framover, men har ikke noe mer konkret foreløpig.

Gruppa for videregående skole v/ Ove Vollan (Rissa H): Fosen-strategien er satt på hold til 
andre halvdel av dette året mens vi skal jobbe fram til sommeren med begge fylkesting. 
Kommer mange tidsfrister framover. Vi samarbeider godt med rektorene. Vi må jobbe med tomt 
og vi har jobbet mye med profil fram til nå. Det er viktig at vi lykkes med dette.

Administrative arbeidsgrupper v/prosjektleder Vigdis Bolås: De administrative arbeidsgruppene 
har en frist til i morgen med å rapportere Fase 1. Det handler om status og litt om muligheter og 
utfordringer i en ny kommune. Lederne i arbeidsgruppene skal møtes 7. april og diskutere på 
tvers av sektorene, så i neste fellesnemndmøte kommer det mer info om dette.

 Rapportering prosjektbudsjett v/ Vigdis Bolås:
Budsjett: Det er få utgifter som føres foreløpig. Gruppene jobber, så det er bare noen få 
tusenlapper som er ført i regnskapet. 
Kirkelige fellesråd: Jeg har hatt møter med lederne i fellesrådene. Kirkeloven og 
inndelingsloven regulerer fellesråd og kirkene i forbindelse med ny kommune. Det skal ifølge 
loven være kun ett råd i en kommune, så dette må slås sammen. Utgiftene for dette må inn i 
budsjettene som en post. Vi vil legge fram en sak på dette i neste fellesnemndmøte.



 Info leder fellesnemnda v/ Steinar Saghaug:
I Leksvik kommune jobber vi nå med basseng ved hallen og vi skal konkretisere finansiering og 
kostand rundt dette, samt beliggenhet. Vi har arbeidet med bredbånd, og ønsker kabel mellom 
Leksvik og Vanvikan. Det er en del formaliteter som må på plass før vi kan sende ut dette på 
anbud. Arealplanen står for tur som det vil jobbes med framover og her må vi kanskje samkjøre 
oss med Rissa.

 Info nestleder fellesnemnda v/ Ove Vollan: 
I Rissa jobber vi med arbeidsgiveravgifter og distriktsindeks. Skal i møte med Jan Tore Sanner 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og da har vi mange spørsmål omkring dette. 
Ønsker at vi sender inn spørsmål til regionrådet når det gjelder samferdselsstrategi. Hva mener 
Bjugn og Ørland med den nye strategien de lanserer i Fosna-Folket i dag? 
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Saker til behandling i Fellesnemda

PS 7/16 Omstillingsprogram - prosjektmandat for strategi og forankring

Prosjektleders innstilling:
Prosjektmandatet for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for Indre Fosen 
kommune vedtas som framlagt.
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Prosjektleders innstilling:
Prosjektmandatet for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for Indre Fosen 
kommune vedtas som framlagt.

Behandling:

Merknad: Det var en feil i innkallingen. Det skal stå «Fellesnemnda vedtar at følgende tre 
representanter fra næringslivet i Leksvik kommune, går inn i prosjektgruppa i innsatsområde 3: 
Bjørn Damhaug, Kjetil Myran og Arvid Penna Steen» (det sto to i saksframlegget).

Innspill fra Vegard Heide, Rissa MDG: Kan navnet endres til omstillingsprogram for 
næringslivet, for å være mer tydelig på hva det handler om? Mange tror kanskje det handler om 
kommunale tjenester.
Svar Steinar Saghaug (Leksvik H): Jeg foreslår Omstillingsprogram nærings- og arbeidsliv som 
tittel på saken. 

Spørsmål fra Line Abel (Leksvik V): Kan vi bruke navnet Indre Fosen allerede nå rent juridisk? 
Svar fra Ove Vollan (Rissa H): Omstillingsprosjektet går over seks år. I planer som varer fram 
til 1.1.2018, må kommunestyrene ta stilling til navn.

Avstemning
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak
Prosjektmandatet for strategi- og forankringsfasen i omstillingsprogrammet for nærings- og 
arbeidsliv i Indre Fosen kommune vedtas som framlagt.

PS 8/16 Kommunikasjonsplan - utvikling av Indre Fosen kommune

Prosjektleders innstilling:
Kommunikasjonsplanen vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 31.03.2016

Prosjektleders innstilling:
Kommunikasjonsplanen vedtas som framlagt.



Behandling:
Kommunikasjonsrådgiver Kari Klepp orienterte om planen.

Avstemning: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Kommunikasjonsplanen vedtas som framlagt.

PS 9/16 Omdømmeprosjekt

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.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 31.03.2016 

Prosjektleders innstilling:
6. Det opprettes et omdømmeprosjekt med en styringsgruppe bestående av ordførere og 

rådmenn i Leksvik kommune og Rissa kommune. 
7. Styringsgruppen oppnevner en administrativ prosjektgruppe. 
8. 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. 

9. Det skal søkes ekstern finansiering til prosjektet.
10. Fellesnemnda holdes løpende orientert om status og framdrift.

Behandling:

Avstemning:
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
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.



PS 10/16 Felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner

Prosjektleders innstilling:
1. Leksvik og Rissa kommuner utarbeider felles planstrategi for perioden2016-19.
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Prosjektleders innstilling:
Leksvik og Rissa kommuner utarbeider felles planstrategi for perioden 2016-19.

Behandling:
Plansjef i Rissa kommune, Siri Vannebo, orienterte om saken.

Avstemning:
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Leksvik og Rissa kommuner utarbeider felles planstrategi for perioden 2016-19.

PS 11/16 Søknad om samferdselsstøtte

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

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

Totalt kr 6,0 mill.
7. Prosjektering nytt anløp for hurtigbåt, totalt kr 2,5 mill.
8. Prosjektering bru over Trondheimsfjorden, totalt kr 2,5 mill.

Behandling:
Spørsmål fra Bjørnar Buhaug (Leksvik SP): Hvor fritt står vi til å omdisponere midler? 
Line Abel (Leksvik V): Dette bør vi ha avklart før vi stemmer i saken.



Liv Darell (Rissa SP): Jeg sitter i Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag og vi får mange henvendelser 
fra kommuner om omdisponering av penger. Jeg tror dette kan gjøres ganske ofte.

Avstemning:
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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.

PS 12/16 Videregående skole i Vanvikan - innspill til profil

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

Behandling:
Politikerne ble delt inn i fire grupper som fikk i oppgave å drøfte profilen komme med innspill 
til Fellesnemnda.

Presentasjon fra gruppene:
Gruppe 1 v/ Ove Vollan (Rissa H)
Det er bra det som ligger her, men det bør spisses litt slik at det blir mer poengtert. Det ligger en 
del forklaringer der som fylkeskommunene ikke trenger (f.eks. hva IKT er). Teksten bør skrives 
som en reklamebrosjyre for en tiendeklassing fra Melhus som skal velge videregående skole.
Hva skal spydspissen være? Enten ren teknologi eller fornybar energi kan være hovedordet. 
Havbruksteknologi og velferdsteknologi bør også løftes fram i teksten. Ønsker kortere, mer 
poengtert tekst.

Gruppe 2 v/ Marthe Helen Småvik (Rissa FRP)
Et helhetlig utdanningsløp er viktig og skolen bør tilby hele løpet i yrkesfag, slik at elevene ikke 
må bytte skole underveis. Vi bør velge minst ett yrkesfag som passe til næringslivet i 
kommunen med grunnkurs VK1 og VK22 og kanskje også lærlingplasser. Vekslingsmodellen. 

Gruppe 3 v/ Liv Darell (Rissa SP)
Vi er enig om at premissene må spisses, for at vi skal klare å påvirke fylkespolitikerne og be 
dem om å prioritere oss med en ny skole i Vanvikan. Vi må finne linjer som er unike for fylket 



vårt (slik som Oppdal/alpinsport, Meråker/ski). Er det prioriterte rekkefølger på tallene? Da 
ønsker vi at tallet 7 skal være tallet 1, siden det virker mest spennende. 

Gruppe 4 v/ Knut Ola Vang (Leksvik SP)
Vi var enige om at teknologi som spydspiss er helt riktig. Vi diskuterte velferdsteknologi. 
Foreslår å bytte ut ordet hav med vann. Kanskje de som leser det tror at vi skal begynne med 
opprett også her? Vi må være tydelige. Det må være et bredt tilbud, slik at alle elevene i Leksvik 
og Rissa bruker denne skolen. Synes også layouten må spisses, da det er litt vanskelig å lese det, 
slik det foreligger nå.

Ove Vollan: Kan vi bruke vann- og havbruksteknologi? Vann kan også bli lite spisset.

Harald Fagervold (Rissa PP): Her er vi på et marked der vi skal konkurrere med andre. Vi må 
fatte oss i korthet og finne noen enkeltord som kan peke oss ut. Vi må spisse budskapet og heller 
komme med utheving lenger ned i teksten. Få et klart budskap som ingen andre har!

Torun Skjærvø Bakken (Rissa Ap): Hvordan skal vi gjøre oss synlig? Vi valgte å tenke vann 
istedenfor hav, siden hav er dekket av den videregående skolen på Frøya. Vi har særlig 
kompetanse på vann og vi har fakta på at det trengs rekruttering innen vann. Vi trenger mange 
mennesker innen VA-sektor i nærmeste framtid. Det kan sette oss i en særstilling. 

Ove Vollan: Vi har et godt samarbeid med de andre rektorene, bl.a. på Frøya. Der har de fokus 
på biologi, men de ønsker å samarbeide med en skole som har teknologi til havbruk. 

Torun Skjærvø Bakken: Det må då da utdypes hva det er snakk om innen havbruk. 

Drøfting av tomtevalg:
Kai Terje Dretvik, rådmann i Leksvik kommune, og Antonios Bruheim Markakis, plankonsulent 
i Leksvik kommune, orienterte.

Kai Terje Dretvik: Det er fire alternative plasseringer på framtidig videregående skole i 
Vanvikan. Vi har sett på alternativene ut ifra nærhet til boligområder, idrettshall og 
transportmuligheter. 

 På begge endene av LIV-bygget er det klart til å sette opp en videregående skole. 
Fordelen her er at vi kommer tett på industrimiljøet. Ulempen er at det er cirka 800 meter 
fra havna i Vanvikan. Vi har ikke anbefalt den sterkt. 

 Ved Vanvikhallen er det idrettshall og annen infrastruktur i nærheten. Visuelt vil den 
ligge på et toppunkt. Ny vei må på plass i samband med bygging. Store nivåforskjeller. 

 (Alternativ A): I Vanvikan sentrum, 210 meter å gå fra hurtigbåten. Det mest 
sentrumsnære arealet og nære vei og andre relevante bygg.

 (Alternativ B): Ved veien som går opp mot Fv715. Kanskje litt bratt tomt, men det går an 
å bygge her. Området er regulert. Det må en omregulering til, men enkel sak 
sammenlignet med andre plasser. Det er 600 meter fra hurtigbåten. God beliggenhet for 
de som kommer landveien.

Det er mange alternativer for skoletomt i Vanvikan. Tidsperspektivet, reguleringsperspektivet 
og motstand er noe vi må ta i betraktning. Det er et ønske fra fylkeskommunen om at vi sender 
et forslag på tomt. Vi bør i alle fall kunne gi dem noen valgmuligheter. Vi trenger ikke ta stilling 
til det i dag, men kan drøfte det.

Bjørnar Buhaug (Leksvik SP): Det med gåavstand er viktig. Det utgjør tid der reiseveien
allerede er lang. Avstand til idrettsanlegg, kan jo også få betydning. 



Vegard Heide (Rissa MDG): Vi må tenke på at hvis det blir bru over fjorden, vil hurtigbåten til 
Vanvikan legges ned. Og vet vi noe om hvor mange ungdommer fra byen som pendler til 
videregående skoler i distriktene?

Rannveig Skansen (Leksvik SV): Videregående skole er viktig for lokalsamfunnet og 
stedsutvikling. Vi har snakket om nærhet til transport, teknologimiljø, arbeidsplasser, idrettshall, 
bosted. Med alternativ A kan skolen støtte opp under alle disse funksjonene. B-alternativet blir 
liggende litt i utkanten. 

Stefan Hansen (Rissa V): Barne- og ungdomsskolen i Vanvikan bør også tas med i 
betraktningen når man plasserer en videregående skole. Å ha idrettshallen i umiddelbart nærhet 
må jo også bare være positivt. 

Kurt Håvard Myrabakk (Leksvik FRP): Både alternativ A og B er høyst aktuelle lokaliseringer, 
men støtter Rannveig Skansen i argumentasjonen for alternativ A. Vi må legge skolen så nært 
hurtigbåten som mulig, slik at lærere kan komme seg kjapt over fra byen. Arkitekter vil legge 
fram en skisse som viser hvordan skolene vil vises i nærmiljøet. Kanskje det kan bygge opp 
under søknaden med ei skisse. 

Harald Fagervold (Rissa PP): Går det an å fylle ute i fjorden for å få til ei tomt?

Avstemning:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt (med de innspill som framkom i møtet).

Endelig vedtak:
1. Innspill til profil for ny videregående skole i Vanvikan vedtas som framlagt med de innspillene 

som kom fram i møtet. 
2. Dette oversendes fylkeskommunene som innspill til deres utredningsarbeid.


