
Møteinnkalling

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Rådhuset i Rissa Storsalen
Møtedato: 25.02.2016
Tid: 10:30- 14:00

Forfall meldes til servicekontorer i respektive kommuner, som sørger for innkalling av 
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Bjørnar Buhaug Medlem RI-SP
Ove Vollan Medlem RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Liv Darell Medlem RI-SP
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Torun Skjærvø Bakken Medlem RI-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-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
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Per Brovold Medlem RI-SV
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Stefan Hansen Medlem RI-V

Drøftingssaker:
 Ekstern kulturbygging. Workshop. Innledning v/ leder i arbeidsgruppen, Kine Larsen Kimo
 Samferdselsstøtte kommunesammenslåing. Innledning v/ økonomisjef Kristoffer Fjeldvær

Orienteringssaker:
 Nytt inntektssystem v/ økonomisjef Karsten Bergersen
 Planstrategi kommende fireårsperiode, for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre Fosen kommune v/plansjef 

Siri Vannebo
 Rapportering arbeidsgrupper v/ prosjektleder Vigdis Bolås
 Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås

Info prosjektleder
Info leder og nestleder fellesnemnda

Steinar Saghaug Vigdis Bolås
Leder fellesnemda Prosjektleder
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PS 6/16 Omstillingsprosjekt - nyetableringer/innovasjon
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: 000

Dato:   18.02.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

6/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 25.02.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

OMSTILLINGSPROSJEKT - NYETABLERINGER/INNOVASJON

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunestyret i Rissa har behandlet «Søknad om status som omstillingskommune og ekstraordinære 
omstillingsmidler» 17.11.2015. Det ble i november 2015 sendt søknad om kr 9 mill til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til en toårig satsing. Rissa kommune fikk raskt svar fra departementet 
om at kr 3 mill var bevilget til formålet. I tillegg ble det umiddelbart gitt positiv tilbakemelding fra 
Sør-Trøndelag fylkeskommune om at det var aktuelt å bidra også fra fylkeskommunen sin side. Det er 
ikke p.t. avklart hvor stort beløp Sør-Trøndelag fylkeskommune vil bidra med. Ordfører, rådmann og 
daglig leder i Rissa Utvikling hadde møte med fylkeskommunen og Innovasjon Norge om saken 5. 
februar 2016. Der ble det foreslått at en satsing på nyetableringer / innovasjon i næringslivet, som det 
er vedtatt en satsing på i Rissa, også kan involvere Leksvik kommune, spesielt med tanke på 
kommunesammenslåingen. I møtet var Sør-Trøndelag fylkeskommune enig i at fellesnemnda for 
Indre Fosen kommune kan søke Nord-Trøndelag fylkeskommune dersom fellesnemnda ønsker det.

Omstillingsprosjektet i Rissa kommune definerer 3 innsatsområder (strategier) for 
omstillingsarbeidet. Innsatsområde 1 er en satsing på Fosen Yard, og innsatsområde 2 er en satsing 
for videre drift av Hysnes Helsefort. Innsatsområde 3, som kan være aktuelt også for Leksvik 
kommune, er beskrevet slik i Rissa kommune:

Nyetableringer/innovasjon. 

Det er et behov for en større satsing som jobber med nyetableringer og innovasjon i kommunen. 
Arbeidsledigheten i Rissa har i mange år ligget høyt på Trøndelagsstatistikken, og selv ved full drift 
ved verftet må det framover skapes nye arbeidsplasser. 

Rissa Utvikling har en viktig rolle i dette arbeidet, og det er skapt 121 nye selskap/bedrifter i 
kommunen de 2 siste årene. Dette er ikke tilstrekkelig, og utfordringen her er kapasitetsproblemet ved 
å skulle utføre disse viktige oppgavene i en svært kort horisont tidsmessig. Innsatsområde 3 tar 
utgangspunkt i et nylig regulert næringsområde, Vikingbase, som ligger særdeles godt til rette for å 
skape nyetableringer og trekke til oss eksisterende aktører; med nærhet til forskningsmiljøet i 
Trondheim.
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Næringsarealet ligger ved verftet og ett segment for prosjektet er utvikling av klynge og 
underleverandører til dette. Utstyr til havbruk er et annet segment, men det er også mange andre 
mulighetsområder.

Sentralt for arbeidet i dette delprosjektet er etablering av bedriftsnettverk, samarbeidspartnere, 
utbyggere, gründersatsing, investorer og samarbeid med kompetanse og forskningsmiljø. I tillegg er 
det flere bedrifter lokalt som har behov for nytt og utvidet areal i forbindelse med 
ekspansjon/videreutvikling. Kompetanse, nettverk og samarbeid står sentralt i prosjektet.

Kommunestyret i Rissa vedtok den 08.02.2016 å dele inn innsatsområde 3 i to deler. Bakgrunnen for 
oppdelingen av innsatsområde 3, var bl.a. at Rissa og Leksvik kommuner er inviterte som partnere i 
interregprosjektet RESENS. Det ble orientert om dette i fellesnemnda 28.01.2016.

I saksframlegget til kommunestyret i Rissa ble inndelingen beskrevet slik:   

A. Nyetableringer / innovasjon i næringslivet

For å redusere sårbarheten med å ha hjørnesteinsbedrift i kommunen, er nyetableringer og 
innovasjon viktige satsingsområder, og selv ved full drift ved verftet må det skapes flere nye 
arbeidsplasser. 

B. Samfunnsentreprenørskap – Integrering av flyktninger

Rissa og Leksvik kommuner ble i desember 2015 en del av et interreg-prosjekt med fokus på 
samfunnsentreprenørskap (drøftet i fellesnemnda 28.01.2016). Samfunnsentreprenørskap 
handler om å mobilisere lokale ressurser for å danne nettverk som har som mål å skape nye, 
positive verdier for samfunnet. Interreg-prosjektet har navnet «Regional utvikling ved 
Samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner Norge Sverige» (RESENS). 

NORD Universitet (tidligere HiNT) og Mittuniversitetet i Jämtland har tatt initiativ til 
prosjektet og søkt midler gjennom EUs Interreg-satsing. NTNU er også tilknyttet prosjektet. 
Flere kommuner og regioner er deltakere samt bransjeaktører som Leiv Eriksson Nyskaping.

Rissa og Leksvik kommuner sitt fokusområde i prosjektet vil være integrering av flyktninger 
med spesiell fokus på konkrete tiltak som bidrar til at innvandrere og flyktninger starter egen 
bedrift gjennom såkalt «gründerflyktninger».

Vedtaket i kommunestyret i Rissa 08.02.2016 ble:

1. Omstillingsprosjektet deles inn i tre innsatsområder der innsatsområde 3 deles inn i 

- Nyetableringer / innovasjon i næringslivet

- Samfunnsentreprenørskap – Integrering av flyktninger

2. Tildelte midler forvaltes gjennom Rissa Utvikling KF.

3. Styringsgruppen skal bestå av ordfører, opposisjonsleder, daglig leder Rissa Utvikling og 
rådmann.

4. Mandat til styringsgruppen:
- Styring av omstillingsprosjektet for å oppnå resultater
- Prioritering og fordeling av tilgjengelige ressurser
- Etablering av prosjektgrupper

Vurdering:

Næringslivet i Rissa og Leksvik samarbeider godt, er komplementære og har felles utfordringer. Det 
er stor aktivitet i begge kommuner, men næringslivet er sårbart. Det har i felleskap vært jobbet over 
tid om rammebetingelser som arbeidsgiveravgift og transportkostnader.
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Når Rissa og Leksvik kommuner nå er i sammenslåingsfasen, er det svært positivt å gå inn i felles 
utviklingsprosjekter. I kommunestyret i Rissa 08.02.2016 orienterte ordfører om at det er aktuelt å 
invitere Leksvik kommune med på innsatsområde 3, og dersom Leksvik er positive til det, vil det 
være mulig også å søke Nord-Trøndelag fylkeskommune om omstillingsmidler. 

Styringsgruppen har fått mandat til å etablere prosjektgrupper, og for innsatsområde 3 bør det være 
personer som representerer næringsliv i begge kommuner. I Rissa kommune er to/tre representanter 
fra næringslivet nevnt, men dette er foreløpig ikke helt avklart. Leksvik kommune utfordres gjennom 
fellesnemnda til å foreslå to representanter fra næringslivet i Leksvik kommune til prosjektgruppen 
for innsatsområde 3. 

Prosjektleders innstilling:
1. Fellesnemnda går inn for at Leksvik og Rissa kommuner går i lag om innsatsområde 3 i 

omstillingsprosjektet vedtatt av kommunestyret i Rissa. 
2. Fellesnemnda vedtar at følgende to representanter fra næringslivet i Leksvik kommune, går 

inn i prosjektgruppa i innsatsområde 3: …………………………. 
3. Det skal søkes til begge fylkeskommuner om omstillingsmidler med formål om 

nyetableringer og innovasjon i næringslivet i de to kommunene / Indre Fosen kommune.
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