
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus
Dato: 27.10.2016
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
Liv Darell Medlem RI-SP
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Maria Husby Gjølgali Medlem RI-AP
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP
Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V
Reidar Gullesen Medlem RI-V
Harald Fagervold Medlem RI-PP
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Vegard Heide Medlem RI-MDG
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Rannveig Skansen Medlem LE-SV

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jon Normann Tviberg MEDL LE-KRF
Per Brovold MEDL RI-SV
Tormod Overland MEDL RI-FRP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ragnar Bliksås Jon Normann Tviberg LE-KRF
Anne Kirkeby Per Brovold RI-SV

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Rådmann
Hilde Anhanger Karlsen Assisterende rådmann / Helse- og omsorgssjef 
Siri Vannebo Plansjef i Rissa
Robert Karlsen Leder Fosen IKT AS



Bjørn Ståle Aalberg Assisterende rådmann / Kommunalsjef helse og omsorg
Kjersti Lerstad Utvalgssekretær

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.

En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet

Orienteringer:

- «Høringssvar på «Skolebruksplan 4 – fase 3» fra fellesnemnda Indre Fosen.
Høringsnotat fra Sør-Trøndelag fylkeskommune av 3.10.2016.

Fellesnemda Indre Fosen behandlet høringssvar på «Høringsnotat – Felles videregående skole 
for Leksvik og Rissa» 26. april 2016. Innholdet dreide seg om viktige faktorer i den 
foreliggende utredningen, forslag til plassering av skolen, med vektlegging og begrunnelse.

Fellesnemda bør nå sende høringssvar på «Skolebruksplan 4 – Fase 3, Høringsnotat – 3. oktober 
2016». Dette fordi notatet informerer om mulige endringer i elevtall/demografi, skolestruktur, 
linjeprogram og arbeidsliv.

I Trondheim kan blant annet nærskole-prinsippet, og prinsippet om at opplæringstilbud skal 
finnes i flere bydeler, bli justert.

På Fosen kan endringen blant annet bestå i at det blir en videregående skole i ytre og en i Indre 
Fosen. 

Neste år legges det opp til drøfting om tilbudsstrukturen med skolene. Det blir ytterligere 
utredning om elevtall og opplæringstilbud, kostnader til skoleskyss, tomt, infrastruktur, inntekter 
ved tomtesalg. I tillegg vil det bli fremmet ny sak om mulig sammenslåing av Leksvik og Rissa 
videregående skole, for Fylkestinget og Fellesnemda Trøndelag i 2017.

Fellesnemnda Indre Fosen vedtar følgende høringssvar 27.10.2016:

1. Viser til vedtaket fra fellesnemnda 26.04.16, spesielt punkt 2 som lyder: 
Fellesnemda 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

2. Det er positivt at Rissa og Leksvik blir sett under ett.
3. Forslaget til todeling med Fosen vg / Åfjord vg og Rissa vg / Leksvik vg støttes.
4. Det henstilles til at felles videregående skole Rissa / Leksvik behandles i Fellesnemnda 

Trøndelag våren 2017.
5. Fellesnemnda Indre Fosen vil arbeide videre med utredning angående videregående skole i 

Vanvikan ut fra vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni 2016. Begge fylkeskommuner 
inviteres til samarbeid om dette.



Votering:
Vedtatt mot én stemme. 
Vegard Heide (RI-MDG) stemte imot.

- Ansettelse av ledergruppe for Indre Fosen kommune 

I tråd med framdriftsplanen er det gjennomført rekruttering av ledere til ledergruppen i Indre 
Fosen kommune. I denne omgang er det snakk om de lederne som skal ha rådmann som 
nærmeste overordnet. 

Arbeidet har fulgt prinsippene for rekruttering av ledere, som fellesnemnda vedtok i juni. 
Administrativ organisering ble vedtatt i slutten av september, og i denne omgang var følgende 
lederstillinger berørt; arealsjef, helse- og omsorgssjef, kommuneadvokat, leder Fosen IKT, 
oppvekstsjef, personal- og kommunikasjonssjef og økonomisjef. Kultursektoren ble samlet fra 
1. august og da ble Kine Larsen Kimo ansatt som kultursjef. Næringsområdet skal vurderes og 
besluttes senere.

Personalsjefene har sammen hatt samtaler med hver enkelt i ledergruppene i Leksvik og Rissa. I 
disse samtalene ble det kartlagt hva hver enkelt leder ønsket av stilling og rolle i Indre Fosen. 
Samtidig ble deres CV-er oppdatert. Det viste seg at det ble konkurranse om to av totalt åtte 
stillinger.

For å få en ryddig og profesjonell prosess på rekrutteringa til de to stillingene ble to konsulenter 
fra Assessit bedt om å bistå. Disse bistår blant andre NTNU i lignende prosesser og har ikke hatt 
oppdrag for Leksvik eller Rissa tidligere. Kravspesifikasjon for de to stillingene ble på forhånd 
lagt fram for hovedtillitsvalgte i begge kommunene, kandidatene og Assessit. For å kunne gi 
administrativ bistand i prosessen ble Ola Andreas Stavne, etter drøfting i partssammensatt utvalg 
19. oktober, ansatt som personal- og kommunikasjonssjef for Indre Fosen. 

De fire kandidatene har gjennomført personlighetstest, dybdeintervju og jobbsimulering med 
intervju. Med dette som utgangspunkt fikk prosjektleder et beslutningsgrunnlag fra Assessit på 
mandag. Samme dag gjennomførte personal- og kommunikasjonssjef drøfting med de 
tillitsvalgte som var involvert i prosessen. Tirsdag la prosjektleder fram sin innstilling for 
drøfting i partssammensatt utvalg, hvor begge ordførerne, to tillitsvalgte fra Leksvik og en 
tillitsvalgt fra Rissa deltok. Alle parter ga uttrykk for at det har vært en ryddig og god prosess.

Disse lederne har fått de ulike stillingene i ledergruppen i Indre Fosen kommune:

 Arealsjef, Siri Vannebo
 Helse- og omsorgssjef, Hilde Anhanger Karlsen
 Kommuneadvokat, Kai Terje Dretvik
 Kultursjef, Kine Larsen Kimo
 Leder Fosen IKT, Robert Karlsen
 Oppvekstsjef, Finn Yngvar Benestad
 Personal- og kommunikasjonssjef, Ola Andreas Stavne
 Økonomisjef, Ørjan Dahl

- Primærsykehus, mulige samarbeidsformer v/ Bjørn Ståle Aalberg og Hilde Anhanger 
Karlsen





- IKT i Indre Fosen kommune v/ Bjørn Ståle Aalberg og Robert Karlsen.
Det undersøkes om å søke ekstern finansiering.









- Orienteringer ved plansjef Siri Vannebo

Gårds- og bruksnummer i Rissa blir beholdt på grunn av flere bruk.
Fra 1.1.2018 får Leksvik gårdsnummer fra 201-333 

Vi har tilfeller av like veinavn i kommunene. Noen må endres. 

Grunnkretsnummer, valgkretsnummer, skolekretser og kirkesogn

- Flere kommuner tar kontakt med prosjektleder for å lære om kommunesammenslåingen som 
Indre Fosen er i gang med. 

- Arealplanlegger – utlysning
Skal ha jobbintervju de neste 2 uker. Til sammen 13 søkere. 

- Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås

Utgiftsført: 722.000 kr
985.000. Totalt 1,7 mill. kr. 

- Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder

Bjørn Ståle Aalberg, ordførere og prosjektleder tar over ansvaret for gruppa «eksterne avtaler»

Kroa Produkter og NORIS AS
Møte 3.11 med styreledere, representa og arbeidsgruppa

Administrative arbeidsgrupper
Gjennomføringsplan skal behandles før jul 2016.



Videregående skole v/ Ove Vollan
Det er satt ned to grupper som skal jobbe videre med blant annet samferdsel, tomteplassering. 

Drøftingssaker:

- Politisk organisering i 2017

Liv Darell (RI-SP), Bjørn Vangen (RI-H) og Kurt Myrabakk (LE-FRP):
Vi ønsker å utfordre rådmannen om å komme med forslag på felles delegasjonsreglement.

Ove Vollan (RI-H): 
Jeg håper vi kan opprette de fem utvalgene så fort som mulig. 
Vi må begynne å ha møter på samme dag, og eventuelt ha fellesmøter deler av dagen. 

Fellesnemnda bør møtes før neste møte for å kartlegge hvilke politikere som kan gå inn i hvert 
utvalg. Foreslår at gruppelederne starter jobben med kartlegging. 

Reidar Gullesen (RI-V):
Jeg ønsker at de folkevalgte kommunestyrerepresentantene fortsatt skal være med å bestemme. 
Vi bør behandle saker i kommunestyret, i tillegg til fellesnemnda.

Vegard Heide (RI-MDG):
Leksvik og Rissa kommunestyrer bør ha flere fellesmøter. 

Kurt Myrabakk (LE-FRP):
Fellesnemnda må så raskt som mulig bestemme organiseringen av utvalg, da spesielt med tanke 
på kommunalt foretak (KF) eller utvalg innen næring. 

Line Marie Rosvold Abel (LE-V): 
Hva skal vi komme frem til, hva er bestillingen for å få fremdrift?

Fellesnemndas leder Steinar Saghaug (LE-H):
Fellesnemnda ber prosjektleder skrive sak om utredning politisk organisering 2017 til neste 
fellesnemndsmøte. 

- Hvordan bør Fosen Helse IKS utvikles? Strategiprosess. Innledning v/ daglig leder Leena 
Stenkløv



















































Orienteringer fra leder og nestleder i Fellesnemnda:

- Omstillingsprogrammet går sin gang. Bedriftene viser stor interesse. 
Bedriftsbesøk i begge kommuner. Programmet blir på 36 millioner. 
Møte 16.11. med tema næring i ny kommune

- Felles kommunestyremøte 1.11. kl. 18.00 ved LIV-bygget. Tema felles økonomi. 

- Legevaktordning med krav om bemanning utover selve legen. 

- RDA-midler

Møtet ble avsluttet kl. 15:20.



Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 36/16 Utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan
PS 37/16 Innspill til Trøndelag Politidistrikt sin tilråding om 

tjenestestruktur
PS 38/16 Fosenbrua AS - overkurs på aksjene
PS 39/16 Kultursektoren - valg av leder og nestleder i kulturutvalget for 

Indre Fosen kommune i perioden 2016 - 2017





Saker til behandling i Fellesnemda

PS 36/16 Utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan

Prosjektleders innstilling:

1. Utviklingsarbeidet for felles videregående skole organiseres som et prosjekt. 
Fellesnemdas prosjektleder utpeker medlemmene i en administrativ flerfaglig 
prosjektgruppe.

2. Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et 
realistisk scenario for felles/ny skole. I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering som 
bygger på dagens status og fremtidsscenariet. Rapporten skal også inneholde en 
anbefaling om hvilken stedlig plassering som totalt sett er best for fremtida i Indre 
Fosen. Resultatet skal foreligge innen 28.2.2017.

3. Styringsgruppe for prosjektet blir Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» pluss 
ordfører i Leksvik og varaordfører i Rissa.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 27.10.2016

Behandling:

Line Marie Rosvold Abel (LE-V) bemerket viktigheten av innstillingens punkt 3: 
Arbeidsgruppe 12 med ordfører i Leksvik og varaordfører i Rissa må jobbe ut ifra 
intensjonsavtalen som er klar på hvor denne videregående skolen skal ligge. 

Camilla Sollie Finsmyr (LE-SP) fremmet skriftlig endring av innstillingens punkt 2:
2. Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et realistisk 
scenario for felles/ny skole. I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering som bygger på dagens 
status og fremtidsscenariet. Rapporten skal også inneholde en anbefaling om hvilken stedlig 
plassering i Vanvikan som totalt sett er best for fremtida i Indre Fosen. Resultatet skal foreligge 
innen 28.02.2017.

Punktvis votering av innstillingens punkt 1, nytt punkt 2 og innstillingens punkt 3: 
Alle punkt ble vedtatt mot én stemme. 
Den som stemte imot var Vegard Heide (RI-MDG).

Endelig vedtak:

1. Utviklingsarbeidet for felles videregående skole organiseres som et prosjekt. 
Fellesnemdas prosjektleder utpeker medlemmene i en administrativ flerfaglig 
prosjektgruppe.

2. Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et 
realistisk scenario for felles/ny skole. I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering som 
bygger på dagens status og fremtidsscenariet. Rapporten skal også inneholde en 
anbefaling om hvilken stedlig plassering i Vanvikan som totalt sett er best for fremtida i 
Indre Fosen. Resultatet skal foreligge innen 28.2.2017.



3. Styringsgruppe for prosjektet blir Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» pluss 
ordfører i Leksvik og varaordfører i Rissa.

PS 37/16 Innspill til Trøndelag Politidistrikt sin tilråding om tjenestestruktur

Prosjektleders innstilling:

Innspill til Trøndelag politidistrikt sin tilråding om tjenestestruktur oversendes Trøndelag 
politidistrikt som framlagt.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 27.10.2016

Behandling:

Protokolltilførsel:
Det er bedt om fellesnemndas syn på tjenestestruktur på Fosen. Harald Fagervold (RI-PP) mener 
at det ikke er fellesnemndas oppgave å uttale seg om eventuelt andre tjenestesteder enn i «Indre 
Fosen».

Anne Kirkeby (RI-SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i innstillingen:
2. Fellesnemnda i Indre Fosen vil poengtere at tilgjengelighet og åpningstid er viktig i 
forbindelse med utlendingsforvaltningen.

Votering innstilling med nytt punkt: 
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Innspill til Trøndelag politidistrikt sin tilråding om tjenestestruktur oversendes Trøndelag 
politidistrikt som framlagt.

2. Fellesnemnda i Indre Fosen vil påpeke at tilgjengelighet og åpningstid er viktig i 
forbindelse med utlendingsforvaltningen.

PS 38/16 Fosenbrua AS - overkurs på aksjene

Prosjektleders innstilling:

1. Overkurs tilsvarende kr 20.000 overføres Fosenbrua AS.
2. Beløpet belastes prosjektbudsjettet for sammenslåingsprosessen.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 27.10.2016

Behandling:



Ove Vollan (RI-H) erklærte seg inhabil og fratrådte derfor møtet under behandlingen.

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Overkurs tilsvarende kr 20.000 overføres Fosenbrua AS.
2. Beløpet belastes prosjektbudsjettet for sammenslåingsprosessen.

PS 39/16 Kultursektoren - valg av leder og nestleder i kulturutvalget for Indre Fosen 
kommune i perioden 2016 - 2017

Det ble i sak 34/2016 vedtatt at det «tverrkommunale kulturutvalget i Indre Fosen kommune 
etableres som et utvalg i perioden 01.08.2016 og fram mot 01.01.2018, og tildeles 
beslutningsmyndighet på fagområdet for kultur. Fellesnemnda behandler faglige saksområder 
der dette er lovregulert». 

På grunn av en permisjonssøknad fra leder/ nestledervervets kandidat Sigurd Saue, ble punkt 3 
og 4 vedtatt utsatt til neste møte. I mellomtiden har komiteen for oppvekst og kultur i Leksvik 
oppnevnt Barbro Hølaas Vang som sin nye kandidat til leder/ nestledervervet i kulturutvalget. 

Etter drøfting i kulturutvalgets møte den 12.10.2016 ønsker kulturutvalgets medlemmer å 
innstille Barbro Hølaas Vang som leder i kulturutvalget, og Vegard Heide som nestleder i 
kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot 01.01.2018. 

Kulturutvalgets innstilling:

1. Barbro Hølaas Vang velges som leder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram 
mot 01.01.2018. 

2. Vegard Heide velges som nestleder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot 
01.01.2018.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 27.10.2016

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Barbro Hølaas Vang velges som leder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot 
01.01.2018. 

2. Vegard Heide velges som nestleder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot 
01.01.2018.




