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Krav om lovlighetskontroll av vedtak vedrørende avtale med
Vanvikan båtforening
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 07/20, behandlet 12.03.2020, opprettholdes.

Saksutredning
Fylkestinget har fattet vedtak om etablering av videregående skole i Vanvikan. Indre Fosen
kommune skal i den forbindelse tilrettelegge regulert tomt til formålet. Reguleringsplan for
videregående skole ble vedtatt av kommunestyret i Indre Fosen kommune 27.08.2019, sak
49/19. Vanvikan Båtforening er en av flere grunneiere innenfor det regulerte arealet.
Lovlighetskontroll: I ny kommunelov, kapittel 27, er lovlighetskontroll beskrevet.
I § 27-1 står følgende: «Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan
sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes
innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal
settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal
saken sendes til departementet. Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget
initiativ kontrollere om et vedtak er lovlig.»
Kravet om lovlighetskontroll er underskrevet av 8 kommunestyrerepresentanter og oppfyller
kravet om at det må være minst tre medlemmer av kommunestyret som kan kreve
lovlighetskontroll, og fristen er overholdt. Formannskapet fattet vedtaket i sak 7/20, og skal
da, ifølge loven, behandle lovlighetskontrollen. Dersom formannskapet opprettholder
vedtaket, skal saken sendes til departementet, dvs. i praksis til Fylkesmannen.
Ifølge § 27-3 fører ikke lovlighetskontroll til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Følgende
organer kan likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er
gjennomført: a) organet som traff vedtaket, b) et kommunalt organ som er overordnet
vedtaksorganet eller c) departementet.
Primært: Anførslene som er fremsatt kan, slik administrasjonen ser det, ikke omfattes av
lovlighetskontroll. Kravet om lovlighetskontroll kan på det grunnlag avvises av
Fylkesmannen. Ny kommunelov § 27.3, 3.ledd slår fast at en lovlighetskontroll kun kan
omfatte de offentligrettslige sidene av et vedtak. De privatrettslige sidene av et vedtak kan
ikke omfattes. Vedtaket i formannskapet er en godkjenning av en privatrettslig avtale mellom
Indre Fosen kommune og Vanvikan Båtforening. Dette innbefattet avtalens §9 som det er
1

3

gjort anførsler om (vi antar at det er en skrivefeil at kravet henviser til §6). Disse
forutsetningene omkring bruken av småbåthavna er av privatrettslig art. Spørsmål om det
eksisterer en privatrettslig forpliktelse for kommunen, og eventuelt innhold og omfang av en
kommunes privatrettslige forpliktelser med kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller
tingsrettslig grunnlag, inngår ikke i kontrollen etter kommuneloven kapittel 27. Disse
forholdene reguleres materielt av privatrettslige, og ikke offentligrettslige regler. I slike tilfeller
er det domstolene som eventuelt må vurdere hvorvidt kommunen har handlet i tråd med
loven eller ikke.
Sekundært: Dersom Fylkesmannen finner grunnlag for å behandle saken, påpekes
følgende:
1. En reguleringsplan innebærer ingen plikt til å bygge noe, men derimot en mulighet til
å bygge noe. Det vil si at selv om havneområdet i dag er regulert til offentlig/privat
tjenesteyting, betyr det ikke at fylkeskommunen er pålagt å måtte bygge der. De må
forholde seg til begrensninger satt i planbestemmelsene, som f.eks. byggegrenser,
utnyttingsgrad osv. Hvis de får til å bygge det de skal innenfor disse begrensningene,
uten å benytte arealet i havna, så er det allikevel i henhold til plan.
Det betyr at hvis fylkeskommunen ser at det ikke er behov for havneområdet til
off./privat formål, er det fritt fram for å søke om dispensasjon for dette arealet, eller
evt. utforme en ny reguleringsplan med annet planformål.
Det er ingen regler (i plan- og bygningsloven) som sier noe om hvor lenge en plan
skal vare. Det er fullt mulig å starte et nytt planarbeid dagen etter vedtak av en plan,
og også mulig å søke om dispensasjon fra planen umiddelbart etter vedtak.
Omregulering eller dispensasjon fra en plan rett etter vedtak av planen er uheldig,
men ikke ulovlig. Intensjonen med en plan er at den skal vare i minst 12 år.
Hvorvidt kommunen anbefaler dispensasjon fra en reguleringsplan avhenger av om
det vurderes at endringene er vesentlige eller ikke. Hvis det er vesentlige endringer
av betydning for miljø og samfunn, bør det utformes ny reguleringsplan. Hvis det er
en mindre endring, er det mulig å søke om dispensasjon fra plan. Med opplysningene
som foreligger i dag, vurderes omtalte endring som en mindre endring, som ikke har
betydning for miljø og samfunn. Omtalte endring innebærer en videreføring av
eksisterende bruk. Ved en eventuell søknad om dispensasjon vil kommunen
imidlertid kreve sikring av båthavna gjennomført, sammen med øvrige betingelser
som gjelder for det omsøkte arealet i vedtatte reguleringsplan for videregående skole.
2. Avtalen mellom Indre Fosen kommune og båtforeninga er privatrettslig, og kan
utformes med andre forutsetninger enn det området er regulert til i gjeldende plan. En
forutsetning for gjennomføring av avtalen vil være at kommunen kan godta en
omdisponering av arealet. Søknad om omdisponering vil behandles separat, og vil
ikke ta hensyn til privatrettslige forhold. At utenforliggende forhold endres i forhold til
hvordan en plan er utformet, er ikke uvanlig.
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Høringsuttalelse - Organisering av den sivile rettspleien i
Trøndelag politidistrikt, grenseregulering av namsdistrikt
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Høringsuttalelsen fra Indre Fosen kommune om organisering av den sivile rettspleien
i Trøndelag politidistrikt vedtas som framlagt og oversendes Trøndelag politidistrikt.
2. Indre Fosen kommune peker spesielt på at det må være mulig å gjennomføre
effektivisering, kompetanseoverføring, kvalitetssikring av sivil rettspleie ved at
personalressurser for sivil rettspleie på Fosen fortsatt styres av Fosen
lensmannsdistrikt med formål om totalt å gi best mulig service fra polititjenesten til
innbyggerne på Fosen.

Saksopplysninger
I brev til Trøndelag politidistrikt av 31.01.2020 bad Indre Fosen kommune om å få
«Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt» på høring.
Høringsdokumentet er mottatt, og Indre Fosen kommune vil gi en høringsuttalelse på
forslaget om organisering da dette har betydning for innbyggerne i Indre Fosen kommune.
Viser til vedlagt høringsdokument.
Følgende høringsuttalelse foreslås sendt til politimesteren i Trøndelag:
Indre Fosen kommune opplever knapphet av tilgjengelige ressurser i polititjenesten i
kommunen. Kommunen er bekymret for at strukturendringen som er foreslått, vil redusere
ytterligere på den lokale polititjenesten. I dag forvaltes personalressursen ang. sivil rettspleie
av Fosen lensmannsdistrikt og bidrar til at lokale politikontor holdes åpen flere dager i uka.
Åpningstid er svært viktig for servicen til innbyggerne i kommunen.
Lensmannskontoret i Indre Fosen kommune kan i dag ta imot anmeldelser kun onsdag og
fredag, som det står i «Avtale om tjenestetilbud mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag
politidistrikt» og som kommunestyret vedtok 06.02.2020. Det står også i tjenesteavtalen at
kontoret pr. 29.01.2020 har åpent alle dager, mandag til fredag fra kl. 9 – 15. I den
forbindelse står det at «Her har innbyggerne mulighet til å få støtte og bistand knyttet til
søknader, sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets
tjenestetilbud». Det står videre i avtalen at passutstedelse ved kontoret blir avviklet fra
01.03.2020.
Åpningstiden ved lensmannskontoret var et særdeles viktig punkt for kommunestyret da
tjenesteavtalen ble vedtatt.
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Det er betryggende å se at politimesteren i Trøndelag ønsker å opprettholde dagens
stedplassering av ansatte innenfor sivile rettspleie og at det uttales at denne desentraliserte
strukturen imøtekommer hensynet til nærhet og service for publikum.
Det står i høringsdokumentet at strukturendringen som er foreslått, vil bety, for den enkelte
kommune, «at innbyggerne får et like godt eller bedre tilbud enn tidligere når det gjelder sivil
rettspleie. Kompetanse og rettssikkerhet vil være ivaretatt, og likebehandling i kvalitet og
effektivitet er ensartet med resten av Trøndelag». Det står også at «strukturendringen legger
opp til at ingen ansatte skal flyttes til andre enheter. Det betyr at kommunen ikke mister
arbeidsplasser. Politidistriktet vil likevel være ærlig og tydelig på at dette er utgangspunktet,
og at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å si noe om hvordan dette blir frem i tid.»
Usikkerheten i Indre Fosen kommune ut fra høringsdokumentet, er nettopp siste setning i
sitatet over. Bekymringen dreier seg om når dagens personell ved lokalt lensmannskontor
skal erstattes med nye medarbeidere. Indre Fosen kommune frykter at det på sikt vil bli
prioritert å ansette medarbeidere på andre kontorer enn på lensmannskontoret i Indre Fosen.
Å ha personalressurs som håndterer sivil rettspleie på lensmannskontoret i Indre Fosen
kommune slik det er i dag, er særdeles viktig for nærhet og service til innbyggerne i
kommunen. Betydningen av denne ressursen er stor, spesielt fordi den er avgjørende for at
dette lensmannskontoret kan holdes åpent flere dager enn onsdag og fredag.
Indre Fosen kommune ber gjennom denne høringsuttalelsen om at endringer framover ikke
reduserer på arbeidsplasser og publikumsservice på lensmannskontoret i Indre Fosen
kommune på kort eller lengre sikt. Siste dagers bruk av teknologiske hjelpemidler og digitale
plattformer samt de gode erfaringene det vises til i høringsdokumentet om bruk av
fjernledelse, er gode argumenter for at arbeidsplasser skal beholdes lokalt også i framtida.
Oppsummering
Indre Fosen kommune mener at det må være mulig å gjennomføre effektivisering,
kompetanseoverføring, kvalitetssikring av sivil rettspleie ved at personalressursen for sivil
rettspleie på Fosen fortsatt styres av Fosen lensmannsdistrikt. Ved å beholde
personalressursen innenfor sivil rettspleie til Fosen lensmannsdistrikt, vil denne
personalressursen kunne styres fleksibelt innenfor regionen for totalt å kunne gi best mulig
service fra polititjenesten til innbyggerne på Fosen.
Vedlegg
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Høring – Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt –
grenseregulering av namsdistrikt

2

Høringsdokument – Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt –
grenseregulering av namsdistrikt
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Klimakur 2030 - Høringsinnspill fra Indre Fosen kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høringsinnspill fra Indre Fosen kommune vedtas som framlagt og sendes til
Miljødirektoratet.

Saksutredning
Miljødirektoratet har på vegne av klima- og miljødepartementet lagt Klimakur 2030 ut
på høring. Formålet med klimakuren er å belyse mulige tiltak for å redusere ikkekvotepliktige utslipp med minst 50% innen 2030. Klimakur 2030 beskriver også tiltak
for å redusere utslipp og øke opptak i skog og arealbruk-sektoren.
Det er et omfattende materiale som ligger til grunn for forslag til tiltak.
Høringsinnspillet tar for seg områdene landbruk og kommunens rolle, da det er disse
områdene som er vurdert som de mest relevante for Indre Fosen kommune.
Administrasjonens oppfatning er at det er mange gode tiltak som er beskrevet, men
er likevel bekymret for at noen av tiltakene vil ha negative konsekvenser for
landbruksnæringa i kommunen.
Kortversjonen av Klimakur 2030:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625_sammend
rag.pdf
Hele materialet:
https://www.miljodirektoratet.no/klimakur

Vedlegg
1

Høringsinnspill
1
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Høringsinnspill til Klimakur 2030
Indre Fosen kommune ønsker med dette å komme med noen kommentarer
og spørsmål til Klimakur 2030.
Indre Fosen Kommune er opptatt av, og har for tida stort fokus på, å lage planer for reduksjon av
klimagassutslippene i kommunen, både knyttet til kommunenes egen virksomhet, og annet. Vi har
også ved hjelp av midler fra «Klimasats» satt i gang flere tiltak for å redusere kommunens egne
utslipp. Vi er samtidig innforstått med at vi har en lang veg å gå før vi når de nasjonale målene om
klimagassutslipp for vår kommune.
Indre Fosen kommune er en stor og viktig landbrukskommune i Trøndelag. Vi setter derfor temaene
landbruk og kommunens rolle i fokus i dette innspillet.
Landbruk
Indre Fosen kommune er enige i mange av tiltakene som er beskrevet i Klimakur 2030. Som en stor
landbrukskommune er vi likevel bekymret for at klimakuren legger opp til reduksjoner i
husdyrproduksjonen som får store negative konsekvenser for landbruksnæringa, og da særlig med
tanke på sau- og ammekuproduksjonen. Vi er også bekymret for at noen av tiltakene er basert på feil
faktagrunnlag, og at de derfor ikke vil gi den forventede reduksjonen i klimagassutslippene. Dette
gjelder i første rekke beitebaserte produksjoner og forholdet til karbonbinding i jord (i tillegg til
bevaring av biologisk mangfold og endring av kulturlandskap). Vi er kjente med at det foregår mye
forskning på dette feltet nå, og selv om det er viktig å komme i gang med tiltak umiddelbart, er det
likevel svært viktig at de tiltakene som settes i gang gjøres på bakgrunn av et riktig
kunnskapsgrunnlag. Vi håper derfor at drastiske tiltak utsettes til det finnes flere forskningsresultater
som eventuelt underbygger de foreslåtte tiltakene. Vi mener det er svært uheldig dersom det settes i
gang tiltak som vil ødelegge inntektsgrunnlaget for store deler av landbruksnæringa, dersom det
viser seg at avgjørelsen er tatt på feil grunnlag.
Vi savner en bredere omtale av:
 Karbonlagring i jord som resultat av beiting (Karbonlageret i jord viser seg f.eks. å være
spesielt høyt på artsrike beitemarker som ikke blir gjødsla).
 Gras i vekstskiftet, som virkemiddel for økt karbonlagring.
 Gjeninnføring av fiskemel som proteinandel til drøvtyggere (noe som ble forbudt av EU etter
utbruddet av munn og klovsyke i England i 1990, regelverket ble implementert i Norge i
2010. Dette til tross for at det var kjøttbeinmel som var årsaken til smittespredning, ikke
fiskemelet, og det faktum at disse melsortene ikke har vært produsert på de samme
fabrikkene i Norge)
 Hvordan stimulere bakteriefloraen i jord slik at den bidrar til reduserte utslipp? (Det er kjent
at vi i ulike typer jordsmonn finner både «metangass-spisende» og «metangass-dannende
bakterier»). Omtale av drenering som tiltak i denne sammenhengen.
 Gjødsling av skog – er det undersøkt hvilke konsekvenser denne gjødslinga har for biologisk
mangfold, bakterier, sopp, og karbonlageret i jordsmonnet? Er det sikkert at dette er et tiltak
som har ønsket effekt på lang sikt.
 Bruk av tre som hovedmateriale i landbruksbygg.
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Vi synes det er bra at det fokuseres på at en større del av kostholdet bør baseres på norsk
produksjon. Vi mener imidlertid at dette også bør gjelde kjøtt og kjøttprodukter, der alt kjøtt som
konsumeres i Norge burde være produsert i Norge, og på en størst mulig grad av norske ressurser.
Vi er klar over at beregningsmodeller i forhold til klimagassutslipp fra husdyrproduksjon ikke er
basert på norske driftsmåter. Forskjellene på ekstensiv utmarksbeite og industriell kjøttproduksjon er
så stor at det ikke blir riktig å bruke de samme modellene. Når sau går i fjellet i Norge, og har svært
god plass, vil det dermed slå negativt ut i disse modellene. Er det korrigert for dette?
Vi mener også at det å legge ned det grovforbaserte husdyrholdet i områder som kun egner seg til
produksjon av gras stemmer dårlig overens både med FNs mål om økt matvareproduksjon og
utnyttelse av norske, fornybare ressurser.
Vi har forståelse for at tiltak skal være målbare, men vi mener likevel at det er uheldig at gode tiltak
som for eksempel drenering og forholdet til karbonlagring i jord blir nedprioritert fordi de ikke er
målbare. Drenering er også et svært viktig klimatilpasningstiltak.
Kommune
Det er ekstremt store reduksjoner i klimagassutslippene som må til for å nå målene som er satt. Vi vil
benytte anledningen til å utrykke vår usikkerhet i forhold til om de virkemidlene og tiltakene som er
lagt fram vil gi de nødvendige reduksjonene.
Det er betryggende å se at ulikhetene mellom by-, landbruks-, og industrikommuner beskrives, det er
viktig at veiledningsmateriell og oppfølging av kommunene tar høyde for disse forskjellene.
Det er mange av utfordringene i forbindelse med reduksjon av klimagassutslipp som er annerledes i
små rurale kommuner, enn i større urbane områder. Et eksempel kan være at når man i en
anskaffelsesprosess knyttet til nye bygg stiller krav om utslippsfri byggeplass, vil det føre til at man
samtidig ekskluderer alle de små lokale foretakene fra å kunne delta i konkurransen. Dette fordi de
små lokale aktørene ikke har økonomiske «muskler» til å endre store deler av maskinparken for å
vinne konkurransen om bygging av et kommunalt bygg. Dette kan fort føre til økt transport av
personell mm, slik at vinninga går opp i spinninga. Samtidig er det selvfølgelig et ønske fra
kommunen å kunne bruke lokale entreprenører der disse ellers kan levere innenfor det som
etterspørres. Hvordan kan vi få til en slik omlegging også for mindre entreprenører?
Vi opplever mange slike dilemmaer når investeringer skal gjøres og tiltak skal settes i gang. Hva skal
vektlegges, og hva er konsekvensen?
Indre Fosen kommune imøteser nye runder med Klimasats, samt gode, lett tilgjengelige
planleggings-, styrings- og beregningsverktøy, som gjør oss i stand til å gjøre vår del av den viktige
jobben med å redusere klimagassutslippene.
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Næringskraft og bolyst – forprosjekt og toårig
handlingsprogram
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Toårig handlingsprogram basert på rapport fra forprosjektet næringskraft og bolyst legges på
høring fra 01. mai til 14. juni 2020.

Oppsummering:
Flere analyser og vurderinger viser at kommunen har et potensial når det gjelder
samfunnsutvikling. For at Indre Fosen skal bli en bedre nærings- og bostedskommune, må
flere tiltak settes inn. Det er utarbeidet et toårig handlingsprogram basert på rapport fra
forprosjektet næringskraft og bolyst. Dette bør legges ut på høring. Næringsaktører, bedrifter,
organisasjoner, innbyggere og andre interesserte oppfordres til å komme med innspill og
merknader til rapporten og handlingsprogrammet.
Både bransjer, tettsteder og befolkning har klare utfordringer. I løpet av noen måneder er
tilstanden vurdert og handlingsrommet identifisert. Arbeidet har bestått i å finne føringer,
utfordringer og mangler, samt tilhørende muligheter. Den foreliggende rapporten har et
handlingsprogram som skal fremme attraktivitet i nærings- og arbeidsliv, bosteder og
befolkning. De foreslåtte tiltakene vil sannsynligvis tilføre kvalitet på sentrale områder i
samfunnsutviklingen.
Materialet som rapporten bygger på ligger på kommunens hjemmeside. Det er et
faktagrunnlag, en medvirkningslogg og to eksterne analyser. Følg lenken her:
https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjekt-naringskraft-og-bolyst/

Saksutredning
Bakgrunn for saken
I sak 81/2018 Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune, behandlet av
kommunestyret 11.12.2018, ble følgende vedtatt:
1. Indre Fosen kommune, som prosjekteier, søker midler til igangsetting av et
bolystprosjekt. Forprosjektet skal innhente informasjon og erfaringer fra lignende
prosjekt, og videre skissere hvordan man bør gjennomføre et bolystprosjekt i Indre
Fosen Kommune.
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2. Følgende prosjektmandat vedtas: «Det er et overordnet mål for Indre Fosen
kommune å øke antall innbyggere. I løpet av en 5 års periode er målet at 10 500
mennesker skal være bosatt i kommunen. Gjennom et forprosjekt skal det vurderes
hvordan gjennomføring av et hovedprosjekt er formålstjenlig. I arbeidet med
forprosjektet vil alle kommunale sektorer involveres: oppvekst, kultur, helse og
omsorg, areal, næring, økonomi, personal og kommunikasjon og Fosen IKT.»
3. Indre Fosen kommune er prosjekteier.
4. Rådmann Vigdis Bolås er prosjektansvarlig.
5. Sissel Grimsrud er prosjektleder.
6. Boliggruppa i formannskapet utgjør prosjektets styringsgruppe: Knut Ola Vang (AP)
Bjørn Vangen (H) Camilla Sollie Finsmyr (SP) Maria Husby Gjølgali (AP).
Styringsgruppa endret navnet til næringskraft og bolyst da det i sammenhengen ble viktig å
fokusere på næringslivet i tillegg til bosetting. Formannskapet er jevnlig orientert om
utviklingen av forprosjektet. Etter valget høsten 2019 ble prosjektets styringsgruppe endret til
følgende personer: Knut Ola Vang (AP), Mona Foss (PP), Linn Merethe Barstad Moan (SP).

Konsekvenser
Planforslaget innebærer positiv utvikling for kommunen, og det synes ikke å ha noen iboende
negative konsekvenser. Verken for samfunnets helhet, delområder eller bosteder.
Noen mål, strategier og tiltak er utviklet for å:
 Avklare samfunnsbehov og foreslå hvordan enkelte utfordringer kan løses.
 Fremme næringsutvikling med verdiskaping og arbeidsplasser.
 Fremme bostedsutvikling med kvaliteter og helst attraksjoner.
 Legge til rette for befolkningens bærekraft med trivsel og velferd.
Noen tema er ikke vurdert. Det er jordressurser, naturgrunnlag, klima og samfunnssikkerhet.
Befolkningens nærhet til kommunale tjenester er heller ikke vurdert. Det pågår utredninger
som tar seg av dette. Det dreier seg om struktur og organisering av tjenestene i kommunal
virksomhet. En totalplan forventes klare i løpet av høsten 2020.

Lover og forskrifter
Satsingen i dette planforslaget bygger på Kommuneloven og Plan og bygningsloven.
Kommunelovens § 1-1. Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes
og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at
kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Plan- og bygningslovens § 1-1. Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
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Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.

Eksisterende planer
Satsingen på næringskraft og bolyst berører Intensjonsavtalen fra 2015, som lå til grunn for
sammenslåingen av kommunene fra 2018. Der var ett av hovedmålene å etablere en
livskraftig og attraktiv kommune. Satsingen på næringskraft og bolyst forsøker å realisere
dette.
I tillegg berøres Kommuneplanens samfunnsdeler for Rissa fra 2014 og Leksvik fra 2016.

Gjeldende vedtak
Det er ingen kjente lokale vedtak som berører næringskraft og bolyst. Imidlertid er det flere
regionale planer med vedtak, som Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 20172020, Trøndelagsplanen 2019-2030, og IKAP (interkommunal arealplan) som verktøy for
planlegging av areal og transport i Trondheimsregionen. Det foreliggende planforslaget er
ikke i motstrid til disse.

Økonomi
Det er ikke vurdert hva tiltakene i handlingsprogrammet vil bety økonomisk. Det kan anslås
når høringen er ferdig, og oversikten med nye foreslåtte og eksisterende tiltak er klar.
Noen tiltak er rimelig enkle, og kan gjennomføres greit. Andre er mer tid- og
arbeidskrevende, og kan gjennomføres som ledd i andre planprosesser. Det kan være i
kommuneplanens arealdel, samfunnsdel, planstrategi, kulturminneplan, landbruksplan, med
videre. Noen tiltak er kostnadskrevende, og fordrer godkjenning og samarbeid med regionale
instanser.

Bemanning
Samfunnsplanlegger har drevet planprosessen i 10-11 måneder. En administrativ
prosjektgruppe samt en næringskraft- og bolystgruppe fra formannskapet har bidratt
underveis. Arbeidsomfanget som vil følge av det toårige handlingsprogrammet er ikke
vurdert ennå.

Dialog med utvalg

JA/NEI

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
Andre råd eller utvalg

Ja
Ja
Ja
Ja
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Det har vært dialog med alle relevante råd og politiske utvalg. Næringsrådet vil bidra i et
samspillsarbeid i høringsperioden.

Kommunikasjonstiltak
Handlingsprogrammet vil kreve en kommunikasjonsstrategi, som ikke er klar ennå.

Vedlegg
1

Rapport på forprosjekt næringskraft og bolyst
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Næringskraft og bolyst
Forprosjektrapport med forslag til toårig handlingsprogram
21.04.2020

Planforslaget har fire vedlegg som ligger på kommunes hjemmeside:
o Faktagrunnlag for samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune, 2020
o Logg med referater fra medvirkning i planprosessen, 2019-2020
o Regional analyse av Indre Fosen, 2019, fra Telemarksforskning
o Utviklingsanalyse av Indre Fosen, 2019, fra BDO
Følg lenken for å kikke på vedleggene:
https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjekt-naringskraft-og-bolyst/
Planforslaget bør behandles av:
o Næringsrådet
o Formannskapet
o Utvalgene
o Ungdomsrådet
o Kommunestyret
Planforslaget bør ligge på høring i 6 uker.
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Sammendrag
I regi av satsingen på næringskraft og bolyst er det gjort to spørreundersøkelser. Omlag 300
innbyggere har uttalt seg om næringsliv og bosteder i Indre Fosen. Av disse var ca. 50 %
elever i 10. klasse og avgangselever ved studieforberedende program ved videregående
skole. Ca. 20 % var voksne innflyttere. Resten var medlemmer av kommunestyret,
styremedlemmer i nærings- og innbyggerforeninger, kommunale ledere og tillitsvalgte, samt
medlemmer i Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser.
De spurte ser flere kvaliteter ved bostedene sine. Mange fremhever små landlige og bynære
steder, nærhet til natur og sjø, sosiale relasjoner, samt kort avstand til handel, tjenester,
arbeidsplasser og aktiviteter.
De spurte opplever også mangler ved bostedene sine. Mange savner transporttilbud,
møteplasser, arbeidsplasser, butikker, spisesteder, fritidstilbud, byggeklare tomter, og
vakrere kommunesentrum.
Siden halvparten av de spurte var unge mellom 15-19 år, er det sannsynlig at de kjenner
bostedene sine langt bedre enn de kjenner nærings- og arbeidslivet. Følgelig laget
Omstillingsprogrammet en bransje- og arbeidsoversikt, med identifisering av utfordringer og
muligheter for lokale bransjer. Det foreligger også næringsanalyser fra forskningsmiljøer,
som Telemarksforskning, BDO og Trøndelag forskning og utvikling.
Hele materialet legges til grunn for et toårig handlingsprogram, som trolig vil bidra positivt til
nærings- og arbeidslivet, bostedene og befolkningen.

Bakgrunn
Samfunnsutvikling formes av mange forhold. Noen er faste og kan ikke endres - som
beliggenhet, avstand og naturgrunnlag. Andre er påvirkbare - som størrelse, transport,
politikk og handlekraft.
Indre Fosen ligger nært Trondheim. Fjorden er rik på ressurser, men hindrer tilgang til et
større marked. Naturgrunnlaget er variert. Rissa og Leksvik er blitt en mellomstor kommune.
Indre Fosen har flere kjente samfunnsutfordringer:
o Nærings- og arbeidsrelaterte forhold – som lavere antall sysselsatte, færre
stillingsutlysninger uten formelle utdanningskrav, mangel på faglært arbeidskraft,
særlig teknisk fagarbeidere og helsefagarbeidere, knapphet på arbeidskraft med grad
fra høyskole og universitet, særlig helsesykepleiere. Det nevnes også at noen
kommunale tjenester og kanskje politiske miljøer, kan ha en svak næringsorientering.
o Bostedsrelaterte forhold - som uforutsigbar ferdigstilling av byggeklare boligfelt og
innflyttingsklare leiligheter, lite attraktiv utforming av kommunesenteret, manglende
tilbud i flere tettsteder, svakt busstilbud mellom tettsteder i kommunen og mellom
Fosenkommuner, pluss mangler på overgang mellom hurtigbåt – buss.
o Befolkningsrelaterte forhold - som dalende folketall (selv om antall flyktninger,
innvandrere og sesongarbeidskraft har økt), synkende fødselstall, flere døde enn
fødte, flere utpendlere enn innpendlere, samt flere utflyttere enn innflyttere.
Ufordringene kan trolig bli mindre ved å få bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.
Med tanke på det sammensatte utfordringsbildet, bestilte kommunen en Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning i 2019.
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Rapportens hovedkonklusjon var slik:
o De siste 5 årene har Indre Fosen hatt nedgang i arbeidsplasser og i folketall.
o Kommunen har verken vært en attraktiv næringskommune eller bostedskommune.
o Scenarier for befolkningsutvikling viser at det kan bli vekst i folketallet, men da må
Indre Fosen oppnå høy samlet attraktivitet, for næring og bosted.
Rapporten, som er basert på objektive fakta, har selvfølgelig noen lyspunkter. Det er blant
annet en liten positiv utvikling i antall private arbeidsplasser.
I tillegg er det slik at
På tross av et noe dystert utfordringsbilde, gjør mange næringsaktører og bedrifter en
kjempeinnsats for å utvikle bransjer og virksomheter. Denne innsatsen kan ikke verdsettes
nok. I tillegg understøtter Omstillingsprogrammet og Fosen Innovasjon næringslivets
utvikling. Kommunen leverer rimelig gode tjenester på alle områder. Det lages planer for å
utvikle samfunn og bosteder. Den samlede innsatsen er trolig verken svak eller sterk. Vi
erkjenner bare at samfunnet ikke har fått en gunstig utvikling. Kanskje har innsatsen bremset
en langt sterkere negativ utvikling.
Bilde 1 og 2: Rissa sentrum og Fosen Yard, april 2020, tatt av Sisel Grimsrud

Inspirasjon
Ifølge Distriktssenteret forsøker mange distriktskommuner å utvikle sin befolkning, næringsliv
og bosteder. Noen lykkes med å skape gode prosesser for næringskraft og bolyst, mens
andre ikke får det helt til. Enkelte forsknings- og kunnskapsbaserte miljøer hevder at det ikke
fins en samlet oppskrift for å skape gode nærings- og bostedskommuner. Andre sier at det
fins holdepunkter som fremmer positiv samfunnsutvikling. Det er en oversikt med slike
inspirasjonskilder bak i rapporten.
Vi velger å bruke boka «Hvorfor vokser steder?», som Telemarksforskning utgav i 2018, som
veileder for en mer helhetlig, systematisk og målrettet innsats. Bokens modell kan oppleves
som statistisk og komplisert, følgelig forsøker vi å forenkle den her.
Attraktivitetsmodellen oppleves å bestå av disse elementene:
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Samfunnets faste strukturer med beliggenhet, avstand til regionalt arbeidsmarked
og eventuelle barrierer, som sjø uten bru.
Påvirkbare næringsforhold med bransjesammensetning, bedrifter i vekst eller
nedgang, tilgang på større og mindre markeder, næringspolitikk (statlig, regionalt og
lokalt), næringstomter og lokaler, samt antall gründere.
Påvirkbare bostedsforhold med utforming av tettsteder, tilbud og tjenester, samt
attraksjoner (som tiltrekker besøkende og skaper vekst i besøksnæringer).
Befolkningens tilstand med størrelse, sammensetning, og kulturelle holdning.
Det lokale handlingsrommet med dagens utfordringer, kvaliteter og muligheter.
Vi tolker modellen slik at om ikke alle faste forhold er like gunstige, så kan allikevel noen
påvirkbare forhold rigges for utvikling. Følgelig må dagens tilstand vurderes og
handlingsrommet konkretiseres. Ved å styrke kvalitetene på næring og bosteder, kan vi trolig
øke befolkningen. Når så er sagt, er nok bru det viktigste tiltaket som kan dempe effekten av
geografisk plassering og klargjøre grunnen for gunstigere samfunnsutvikling.
Bilde 3 og 4: Leksvik sentrum og CNC Produkter, april 2020, tatt av Kjersti Rørstad

Fakta, vurdering og innspill
Innsikt i samfunnsutvikling skjer via erfaring, teori og fakta om utvalgte geografiske og
tematiske områder. Som nevnt er det mange strukturelle og påvirkbare forhold som angår
samfunnets attraktivitet, næringslivets kraft og befolkningens bolyst. Vi erkjenner at bolyst er
et svært sammensatt tema.
Innbyggere formes av sine opplevelser, alder, helse, utdanning, økonomi, familie,
bosituasjon, deltagelse i organisasjonsliv, tilknytning til næring- og arbeidsliv, mestring av
omgivelser og kunnskap om samfunn. Selv en liten gruppe mennesker kan ha mange
interesser, hvorav noen kan være motstridene.
Med dette i bakhodet er det laget et faktagrunnlag med forskjellig tilnærming:
o Objektive fakta om ulike deler av lokalsamfunnet.
o Faglig vurdering av næringslivets bransjer med utfordringer og muligheter.
o Subjektive innspill fra innbyggere om lokalsamfunnet.
Erfaring tilsier at bolysten påvirkes av mulighetene der folk bor, arbeider og har fritid.
Faktagrunnlaget er tenkt brukt som grunnlag for flere planprosesser og består av fire deler:
A. En oppsummering.
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B. En bransjevurdering.
C. To innbyggerundersøkelser.
D. Mange fakta om befolkning, utdanning, boliger, avstander, kollektivtransport,
trafikksikkerhet, næring- og arbeidsliv, samt stedskvaliteter.
Det kommer også et en klimastrategi og enfolkehelseoversikt i løpet av sommeren 2020.
I planutkastet kommer alt som foreslås av mål, strategi og tiltak fra bransjevurderingen,
innbyggerundersøkelsene, de flerfaglige samfunnsfaktaene eller fra gruppedialoger. Vi har
ikke behov for å repetere alle relevante fakta, vurderinger eller innspill her. Isteden
oppfordrer vi de som er særlig interesserte, til å lese vedleggene. Det er selvsagt ikke
nødvendig for å forstå rapporten, handlingsrommet og det toårige programmet. Likevel er det
trolig slik, at vedleggene - med fakta, vurderinger og innspill - bidrar til å se rapporten som et
Samfunnspolitisk planutkast. Med forslag som kan støttes, endres eller forkastes.
Bilde 5 og 6: Stadsbygd sentrum og Itab Industrier, april 2020, tatt av Sissel Grimsrud

Lokale vedtak
Før vi presenterer Indre Fosens muligheter for samfunnsutvikling, oppleves det riktig å vise til
Intensjonsavtalen fra 2015, som lå til grunn for sammenslåingen av kommunene fra 2018,
samt Kommuneplanens samfunnsdeler for Rissa fra 2014 og Leksvik fra 2016. Det er mange
nye politikere nå. Det synes viktig å vise noen sentrale dokumenter som tidligere
kommunestyrer har vedtatt. Det nåværende kommunestyre avgjør om innholdet fremdeles
gjelder eller må fornyes. Vi mener tekstene under er relevante for næringskraft og bolyst.
Intensjonsavtalen
Ett av hovedmålene:
o Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
Flere av delmålene:
o Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele
kommunen.
o Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
o Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
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Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske bygder, med varierte kultur–
og fritidstilbud.
Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og
fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over
Trondheimsfjorden.
Utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert
utvikling i alle deler av kommunen.

Punkt 4. om videregående skole:
o I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles
videregående skole som legges til Vanvikan.
Punkt 5.om kommunesenter:
o Kommunesenteret skal ligge i Rissa. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle
deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et
kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med
andre sentra i regionen.
Les mer om Intensjonsavtalen ved å følge lenken her:
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i8cdc1867-76d2-467d-bd41795080db78bb/intensjonsavtale-mellom-leksvik-og-rissa-090315.pdf
Samfunnsdelen for Rissa
Innledningen på side 5:
o Et overordnet mål i planen er befolkningsvekst, og erkjennelsen av at befolkningen
øker i takt med arbeids- og næringslivet. Det vil si at befolkningsvekst skjer parallelt
med økning i antall arbeidsplasser, verdiskaping og vekst i ulike næringer. Om man i
tillegg har varierte og attraktive botilbud, samt sjarmerende og karakteristiske bygder,
så er sannsynligheten stor for at befolkningen vokser.
Verdiskaping, næringsutvikling og landbruk – Målet på side 16:
o Verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser økes. Rissa kommune skal bli
en kommune hvor det er lett å starte og utvikle bedrifter.
Samferdsel og offentlig transport - Tiltak 1 på side 20:
o Etablere bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.
Stedsutvikling og kulturell bevaring – Målet på side 26 og tiltak 6 på side 27:
o Rissa skal ha en bærekraftig utvikling som bygger på folks aktivitet, stedlig
ressursgrunnlag og offentlig regulering. Sentrum skal ha et bymessig uttrykk, mens
bygder og grender skal ha sitt særpreg.
o Fortette Rissa og Stadsbygd.
Les mer om Rissas samfunnsdel ved å følge lenken her:
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/id494f4d5-cc5b-4846-9421-4260e1ecf895/0samfunnsdelen-rissa-04-05-15-anita-versjon1.pdf
Samfunnsdelen for Leksvik
Innledningen på side 5 og 6:
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Leksvik er i utvikling. Konklusjonen er at noen samfunnsområder er svært avgjørende
for vekst og utvikling. Det bør gjøres en særlig innsats med utvikling av næring,
infrastruktur, kommunale tjenester og det enkelte tettsteds egenart og muligheter.
Det viktigste grepet for å trekke mennesker til kommunen er å vise at den er et trygt
sted der barn og unge får en god oppvekst. Vi må fortsatt holde fast på «Barna først i
alt vi gjør!»

Næringsutvikling – Målet på side 22:
o Kommunen skal bli blant de ledende på næringsutvikling i Midt-Norge.
Samferdsel og offentlig transport – Tiltak 1.4 på side 26:
o Arbeide for bru over Trondheimsfjorden.
Stedsutvikling og botilbud – Målet på side 28 og tiltak 3.1 på side 29:
o Kommunen skal utvikle attraktive og levende tettsteder (Leksvik og Vanvikan) og
grender som mange innbyggere vil bo, arbeide og oppholde seg i, og som også
tiltrekker seg nye innbyggere og besøkende.
o Det skal være varierte boligtyper i tettstedene og muligheter for større tomter i
grendene.
Les mer om Leksviks samfunnsdel ved å følge lenken her:
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i0c18181c-9992-473e-a859-c6e2204fd1f4/4samfunnsdel4_uten_faktadel-versjon_2-ids_grafiske-leksvik.pdf
Det er bra å ha disse tekstene i bakhodet, når vi utformer forslag til et toårig
handlingsprogram for næringskraft og bolyst. Det er selvsagt anledning til å stille spørsmål
ved om alt bør være med videre, eller mene at noe bør utgå eller endres. Det oppfordres til
saklig dialog om dette.
Bilde 7 og 8: Vanvikan sentrum og CTM Lyng

Arbeidsprosess
Arbeidsprosesser kan ha ulik karakter. Enkeltpersoner vil ofte gjøre det som er bestemt, på
kortest mulig tid. Forskere utvikler omstendelige program hvor det er viktig å følge rette
prosedyrer og benytte anerkjente metoder og teknikker. Planmedarbeidere vil gjerne ha en
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undersøkende prosess med fakta, visjon og utvikling, hvor orden og rekkefølge har en viss
betydning.
Det er forlokkende, men dristig, å hoppe rett på tiltak uten innledende undersøkelse. Erfaring
tilsier at arbeidsmetoder har betydning for resultater, særlig på sikt. Ifølge Distriktssenteret
fins det ingen enkel oppskrift for å utvikle befolkning, næringsliv og bosteder. Allikevel er det
noen som viser til holdepunkter for positive samfunnsprosesser.
Tibe Samfunn har laget en 10-punktsmodell som ser slik ut:
1. Målanalyse Velg overordnede mål lokalsamfunnet ønsker å nå
2. Kartlegg stedskvaliteter Finn ut hvilke stedskvaliteter lokalsamfunnet kan posisjonere
seg på
3. Samfunnsanalyse Utviklingstrekk i samfunnet påvirker lokalsamfunnet. Finn ut hvilke
4. Målgruppeanalyse Hvilke målgrupper er lokalsamfunnet avhengig av å være
attraktive for dersom målene skal nås?
5. Valg av posisjon Velg en posisjon som appellerer til de prioriterte målgruppene
6. Forankring Få flest mulig til å stille seg bak posisjonen som er valgt
7. Identitets- og omdømmekartlegging Finn ut hva både egne innbyggere folk utenfra
mener om lokalsamfunnet?
8. Handlingsplan Lag en handlingsplan for utvikling av stedskvaliteter
9. Organisering og finansiering Sikre gode resultater med god organisering og
finansiering
10. Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid Styrk stedskvalitetene og utvikle nye
– og husk å fortelle om resultatet
Vår oppfatning er at seks av ti punkter, allerede brukes i kommunens arbeid med
samfunnsutvikling, mens fire av ti punkter, trolig ikke er i utstrakt bruk. I teksten under knyttes
ord og farger til hvert punkt i modellen, slik at andre kan se om punktene er fulgt.
Den foreliggende satsingen vil bestrebe seg på å;
1. Utvikle mål for fremtiden.
2. Vurdere stedskvaliteter – uten å gå i dybden.
3. Konkretisere forhold og føringer – uten å gå i dybden.
4. Identifisere grupper som kan bidra til at målene nås – uten detaljer.
5. Finne lokalsamfunnets posisjon – for bedre å kunne utvikle kvaliteter.
6. Forankre lokal utviklingskraft.
7. Utforske innbyggernes oppfatning.
8. Etablere handlingsplan.
9. Organisere og finansiere arbeidet.
10. Iverksette langsiktig utviklingsarbeid med tilpasset kommunikasjon.
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Bilde 9 og 10: Råkvåg sentrum og Aune Byggvare

Styringslinje
Ideen til satsing på næringskraft og bolyst kom fra politisk hold. Administrativt ble det
oppfattet som en forstyrrelse, siden det ikke sto nevnt i Kommunal planstrategi for Leksvik,
Rissa og Indre Fosen, 2016-2019. Senere ble satsingen sett som en mulighet for utvikling.
Noen av rammene for Næringskraft og bolyst er slik:
o Næringsrådet: Styringsgruppe
o Formannskapets nærings- og bolystgruppe: Pådrivergruppe
o Faglig ansvarlig: Kommunedirektør
o Prosjektgruppe: Leder for næring og arealsektor, leder for Omstillingsprogram,
næringsrådgiver og kommunikasjonsrådgiver
o Prosessleder: Samfunnsplanlegger
Omstillingsprogrammet gav midler til en attraktivitetsanalyse og til vurdering fra forsker.
I utgangspunktet var det tenkt å ha en rimelig kort prosess for å utvikle det toårige
handlingsprogrammet. Da vi satte oss inn i feltet, skjønte vi fort at det måtte gjøres et mer
omfattende arbeid. Følgelig har arbeidet pågått i ca. 12 måneder med om lag 40 % stilling.
Det har vært flere administrative og politiske «hjelpere» i arbeidet.
Etter førstegangsbehandling i næringsråd og formannskap, må planforslaget på 6 ukers
høring. Da vil alle berørte krefter oppfordres til å komme med innspill, kommentarer og
merknader. Det kan være næringsaktører, bedrifter, offentlige virksomheter, organisasjoner,
innbyggere og ildsjeler. Samtidig vil forslaget (handlingsprogram, faktadel og
medvirkningslogg) bli sendt til Telemarksforskning. Hensikten er å få kvalifiserte innspill fra
forfatteren av boka «Hvorfor vokser steder?»

Handlingsprogram
Mål og strategi
Hovedmål:
Indre Fosen er en ettertraktet nærings- og bostedskommune med godt klima.
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Foreløpig delmål:
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra
Trondheimsregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram,
Fosen Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og
markedsføring.
B. Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes.
Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud.
Mindre bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber,
tomter, vei, vann og avløp.
C. Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere, besøkende og innflyttere, og folketallet
stiger fra 10 055 i 2020 til 10 500 i 2025.
Indre Fosens tjenestetilbud er ikke med her, fordi det pågår separate planprosesser.
Foreløpig strategi:
A. Omstillingen ledes av kommunen sammen med næringsaktører, offentlige
virksomheter, organisasjoner og innbyggere.
B. Allsidige næringsbehov imøtekommes, samtidig som miljø og klima ivaretas.
C. Planprosessene er synlige, inkluderende og med avtalte frister.
D. Saksbehandlingen er effektiv.

Attraktivt nærings- og arbeidsliv
Utfordringsbildet er sammensatt - noen bedrifter/virksomheter preges av:
Lite utviklet bransjestruktur, lav lønnsomhet, svak markedstilpasning, høye transportkostnader, varierende veistandard, lite bransjesamarbeid, variabel fiberutvikling,
investeringsbehov, kapasitetsvansker pga. aldrende befolkning med (lav tilgang på faglært
arbeidskraft og økt pensjonering).
Foreløpig hovedmål:
Ettertraktet næringskommune.
Foreløpig delmål:
Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra
Trondheimregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram, Fosen
Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og markedsføring.
Nr.
Mulige tiltak for å styrke nærings- og arbeidsliv
Fellestiltak for næringslivet
Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.
Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift.
Tilrettelegge for videre fiberutvikling.
Ha sjønære og bransjerettede næringsarealer.
Etablere kultur for læring, næring og entreprenørskap i
skoler, bedrifter og lokalsamfunn.
Oppfordre bedrifter i alle bransjer til å etablere seg/utvide og
styrke sine produktporteføljer.
Henstille bedrifter i alle bransjer til å søke medlemskap i
Trondheimsregionenes næringsforening – avd. Indre Fosen.
Motivere grunnskole- og videregående elever til å ta fagbrev
og arbeid lokalt.
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Oppfordre fylkeskommunen til å ha så fullverdige fagtilbud
ved Johan Bojer videregående skole, at elevene kan fullføre
de fleste tilbud lokalt.
Ha tett samarbeid mellom grunnskoler, folkehøyskolen,
videregående skole samt nærings- og arbeidslivet, slik at
elevene ser lokale arbeidsmuligheter.
Bedrifter og arbeidssteder må selge seg inn overfor mulige
arbeidstakere og innflyttere.
Motivere seniorer til å ha en tilpasset stillingsprosent eller
tilknytning til virksomheter med behov for arbeidskraft.
Anmode alle større virksomheter om å tilrettelegge
arbeidsoppgaver for uføre og flyktninger.
Tilrettelegge språkopplæring for utenlands arbeidskraft med
familier, for å beholde kompetanse og få inkluderte
innbyggere. Tilbud bør være både på dag- og kveldstid.
Samkjøre undersøkelser og oppdrag, istedenfor å ha de
som enkeltstående oppdrag.
Fellestiltak på samferdsel
Utvikle en målrettet samferdselsstrategi i Indre Fosen,
Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen.
Det dreier seg om:
o Gi aktiv støtte til Fosen-bruprosjektet.
o Fremskynde arbeidet med Stjørna- og Trondheimsbrua.
o Forberede reguleringsplaner (for bruhoder, bosetting).
o Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak.
o Utbedre veier, særlig skogsveien Kråkmo-Leksvik,
kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg, samt stekning
Rissa-Rørvik.
o Skape nye veitraseer, særlig mot Steinkjer, og
vedlikeholde eksisterende.
o Vurdere å gjeninnføre hurtigbåtanløp ved Kvithyll.
o Utvide kollektivtilbudet med hurtigbåt og buss, på kveld
og helg.
o Få lavere kostnad til ferge og bom.
o Ta ansvar for samferdselsstrategien, både politisk og
administrativt i kommunen.
Det er veldig bra at ferjesambandet er åpent hele døgnet.
Fellestiltak på rekruttering
Følge opp at programfag og fagskoletilbud ved Johan Bojer
videregående skole faktisk treffer næringslivets behov.
Formalisere kontakt mellom grunnskoler og næringsliv.
Kjennskap til lokalt næringsliv og praktiske yrker er viktig for
at elevene gjør gode utdanningsvalg.
Fellestiltak på kompetanse
Vurdere å opprette et teknologi- og kompetansesenter ved
ny videregående skole.
TAF (Teknisk- allmennfaglig utdanning) er spilt inn som
tilbud ved ny vgs. Dvs. at man får både generell studiekompetanse og yrkesfaglig utdannelse inkl. lærlingetid.
Vurdere å tilrettelegge for høyere yrkesfaglig utdanning,
som kan være svært viktig for etter- og videreutdanning.
Fellestiltak i kommunal sektor
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Stille med bredt, positivt næringsapparat for de som vil
satse. Mye kan gjøres med små virkemidler og kanskje
gjenbrukt utstyr.
Tilby kurs i markedsføring med trinn 1 og 2, for berørte
ledere og ansatte.
Vurdere å ansette markedsfører som kan jobbe i flerfaglige
team.
Bruke tilgjengelige verktøy aktivt for å fremme bransjene.
Det dreier seg om;
o Kommuneplanens arealdel
o Reguleringsplaner
o Tilgjengelig næringsareal og næringsbygg
o Tett dialog med næringslivet i planprosesser
o Markedsføring
Undersøke næringsvennligheten i alle relevante sektorer.
Bransjespesifikke tiltak i industri og teknologi
Tilrettelegge kvalifiserende kurs for personer i alle
aldersgrupper, som er tilpasset kompetansekrav ved større
industri- og teknologibedrifter.
Bransjespesifikke tiltak i bygg og anlegg
Løfte kompetansen (om anbud, fag, bærekraft) hos byggog anleggsbransjen og i kommunen.
Utvikle samarbeid mellom leverandører for å ta større
kontrakter.
Etablere samhandlingsstruktur via NIT – avd. Indre Fosen.
Ha kontakt mellom næringa og grunnskole/barnehage.
Bransjespesifikke tiltak i fiskeri og havbruk
Kartlegge muligheter knyttet til Trondheimsfjorden.
Undersøke potensialet for underleverandør-industri.
Tilrettelegge for sjøbasert oppdrett av ulike arter.
Bransjespesifikke tiltak i handel og service
Heve kompetansen på ulike områder, som salg, service og
styrets ansvar.
Vurdere behovet for å opprette eget bransjeråd innen NIT
Indre Fosen.
Tilrettelegge handelstilbud i sentrum og tettsteder. Både
fastboende og fritidsinnbyggere er potensielle kunder.
Bransjespesifikke tiltak i transport
Sørge for bedre veistandard og redusert bomavgift.
Bransjespesifikke tiltak i jordbruk
Tilpasse produksjon til ny kunnskap og markedets behov.
Det kan dreie seg om å;
 vedlikeholde melk- og kjøttvolum
 vedlikeholde korn og gras
 øke grønnsaker, frukt og bær
 styrke forvaltningen av skog og utmark
Oppmuntre til en produksjonsovergang med større andel
lokale ressurser.
Oppfordre gårdbrukere til lokal foredling av produkter, og
satse plantebasert med grønnsaker, frukt og bær.
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Investere i nye driftsbygninger der det er forsvarlig.
Tilrettelegge for samhandling mellom landbruk og reiseliv.
Oppfordre til økt kompetanse, etter- og videreutdanning.
Bransjespesifikke tiltak i reiseliv og lokalmat
Tilrettelegge for mer turisme.
Styrke forbindelsen mellom reiseliv, mat og næringsliv.
Fellestiltak for kommunal virksomhet – ulike sektorer
Tilrettelegge for tidsriktig kompetanse blant medarbeidere
og ledere i alle sektorer, også etter- og videreutdanning.
Vurdere ekstraordinære lønns- og arbeidsbetingelser for å
rekruttere og beholde mangelpersonell, innen ikt, areal,
medisin, sykepleie, helsesykepleie, med mer.
Sørge for desentralisert sykepleierutdanning.
Næringstiltak i Rissa
Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere
attraktive arbeidsplasser.
Ivareta handelsstanden i kommunesenteret slik at det
inneholder mange typer handelstilbud, private tjenester,
spesialforretninger og helst noen særlige attraksjoner.
Vurdere å lage kontor- og næringshotell.
Næringstiltak i Leksvik
Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere
attraktive arbeidsplasser.
Tilrettelegge for Vinmonopol.
Næringstiltak i Stadsbygd
Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere
attraktive arbeidsplasser.
Næringstiltak i Vanvikan
Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere
attraktive arbeidsplasser.
Næringstiltak i Stjørna-Råkvåg
Bistå etablerere som ønsker virksomhet og skape flere
attraktive arbeidsplasser.
Tilrettelegge for mer turisme.
Næringstiltak for mindre bygder og grender
Bidra til å legge fiber med stabil internettdekning.
Etablere Inn på Tunet der det er mulig.
Videreføre seterdrift der det er mulig.

Tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender
Utfordringsbildet er sammensatt – noen bosteder preges av flere mangler:
Lite attraktiv sentrumsutforming, uforutsigbar boligkapasitet, få helhetlige attraksjoner,
mangel på tilbud og lite utbygd transporttilbud.
Foreløpig hovedmål:
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Ettertraktet bostedskommune.
Foreløpig delmål:
Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes.
Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud.
Mindre bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber, tomter, vei,
vann og avløp.
Nr.

Mulige tiltak for å forskjønne og forbedre steder

Fellestiltak
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor
ønskede målgrupper utenfor kommunen, slik at det blir
flere barn, unge og voksne innbyggere.
Vurdere tettstedenes utearealer, konkretisere
retningslinjer for møteplasser og aktivitetsområder, samt
bidra til bedre visuelle, fysiske og funksjonelle kvaliteter.
Arbeidet gjøres i samråd med landskapsarkitekt.
Vurdere å la gatebelysning være på hele året.
Ivareta uteområder ved renovering av bygg, fortau,
beplanting, med videre.
Identifisere tettstedenes identitet, konkretisere
kulturminner med potensiale for økt attraktivitet og bidra
til nærings- og stedsutvikling med bevaring og fornyelse.
Arbeidet gjøres i samråd med arkeolog, eller tilsvarende.
Etablere forsamlingsplasser, møteplasser og
aktivitetsområder i tettstedene for alle aldersgrupper.
Etablere tilpassede ungdomsklubber der hvor
innbyggertallet er tilstrekkelig stort.
Oppfordre kjøpesentre og butikker til å ha innbydende
sitte- og prateområder, og skape noen særlige
opplevelser for familier med barn, som innendørs
akvarium, minihage, sandstrand og lignende.
Oppmuntre seniorer til å vurdere salg av sine eneboliger
og etablere seg i lettstelte sentrumsnære boliger.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å ha
en god boligkapasitet i alle tettstedene.
Det bør alltid være mer enn 10 tiltrekkende botilbud innen
1 km fra midtpunkt i tettstedene.
Boligkapasiteten bør omfatte både byggeklare boligfelt
samt små rimelige og større påkostede leiligheter.
Styrke den stedlige boligattraktivitet med enheter som:
 ligger nært handel, tilbud, tjenester og mennesker
 har kort avstand til større arbeidsplasser
 har kort avstand til offentlig transport
 ligger nært sjø/natur
 har utsikt
Utvikle stedstilpassede enheter, med energieffektiviserende teknologi og arkitektur, ikke bare
ferdighus.
Tilrettelegge for bruk av nye smarte energisystemer og
ha fokus på samlet livssyklus og klimaavtrykk i
materialbruk og transport.
Utforme arkitektur i samsvar med byggets funksjon.
Arkitektur må også ha en god estetisk utforming. Det
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innebærer at arkitekturen må tilpasses stedets landskap,
særpreg og identitet gjennom form, farge og materialitet,
samt moderne løsninger, former og materialbruk.
Kanskje kan mikro-hus være aktuelt på enkelte områder?
Ha nøkkelklare leiligheter i alle tettstedene.
Arbeide for bedre offentlige transporttilbud:
o Buss mellom tettstedene tur-retur, også på kveldstid,
inklusive Leksvik og Råkvåg.
o Buss mellom kommunene, som Rissa og Brekstad.
o Bussavgang fra Trondheim til Åfjord via Kråkmo på
fredager kl. 16.30.
o Buss mellom Råkvåg, Bjugn og Åfjord.
o Buss til Trondheim og buss på begge sider, med
hyppigere og rimeligere tilbud, også på kveld og helg.
o Hurtigbåt tur-retur Vanvikan-Trondheim lørdag kveld.
o Overgang for buss og båt i Hasselvika.
o Hurtigbåt fra Kvithyll.
Øvrige kommentarer:
o Det har kommet flere anløp på hurtigbåten
Trondheim-Hasselvika-Brekstad ila. våren 2020.
o Hurtigbåtene bør være store, miljøvennlige og ha
gode anløp.
o Det synes umulig å ha en helhetlig oversikt over
bussrutetilbudet. Det fremstår som utilgjengelig og
fragmentert.
o Arbeide for at rutetilbudet blir bedre kjent.
o Om fylket ikke aksepterer forslagene til forbedring av
ruter mellom tettstedene, bør kommunen utrede hva
det koster med ulike typer av transporttilbud mellom
tettstedene.
Sentrumstiltak i Rissa
Forskjønne sentrumets helhet og utforming, med åpen
parklignende møteplass for folk i alle aldre med og uten
funksjonsnedsettelser.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i Rissa.
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og
rimelige samt større og påkostede).
Både Vangsåsen og Sundsåsen nevnes her.
Oppfordre til etablering av flere butikker.
Oppfordre til etablerering av svømmehall med stupetårn.
Oppfordre til etablerering av kunstgresshall for 11’er
fotball, gjerne i Åslyområdet.
Oppfordre til etablerering av bowling.
Oppfordre til etablering av kino.
Oppfordre til kafetilbud, også på ettermiddag.
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Tilrettelegge flere turstier, blant annet;
- fra Strømmen bru til Seilforeningens nye bygg
- rundt hele Botnen
Forutsetningen er trolig en ildsjel med diplomatisk
væremåte og gjennomslagskraft. Arbeidet bør starte med
grunneiere som er positive.
Stedstiltak i Leksvik
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Legge til rette for en parklignende møteplass for folk i alle
aldre med og uten funksjonsnedsettelser.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i
Leksvik. Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare
tiltrekkende tomter og noen innflyttingsklare leiligheter.
Oppfordre til etablering av flere butikker.
Oppfordre til etablerering av treningssenter.
Oppfordre til etablerering av bowling.
Oppfordre til etablerering av sandvolleyball.
Oppfordre til etablerering av Bil- og MC-senter.
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Stedstiltak i Stadsbygd
Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre,
med og uten funksjonshemminger.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i
Stadsbygd. Det bør alltid være minst 10 byggeklare og
tiltrekkende tomter samt noen innflyttingsklare leiligheter.
Oppfordre til etablering av flere spisesteder, kafe, pub
eller restaurant, pluss utsalg for lokalmat.
Oppfordre til etablering av flere butikker/kjøpesenter.
Bygge nye bedre grunnskole.
Lage flere gang og sykkelstier.
Stedstiltak i Vanvikan
Forskjønne sentrum med møteplasser og beplantning,
slik at det er tilgjengelig for personer med og uten
funksjonsnedsettelser.
Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og
grøntprosjekt som masteroppgave i regi av NTNU.
Oppfordre til etablering av flere butikker.
Medvirke til at det bygges ny videregående skole.
Bygge ny barnehage.
Oppfordre til kafetilbud både på for- og ettermiddag.
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Stedstiltak i Stjørna-Råkvåg
Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre,
med og uten funksjonsnedsettelser.
Vurdere ett anlegg med små leiligheter eller rekkehus i
kjede.
Oppfordre seniorer til å tilrettelegge for sine barn og
barnebarn, ved å selge husene rimelig til de, og selv
anskaffe seg mer sentrale leiligheter.
Oppfordre til etablering av hurtigmattilbud.
Konkretisere område for bruhode i Stjørnfjorden.
Tiltak for mindre bygder og grender
Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å
fradele romslige tomter i mindre bygder og grender.
Forbedre infrastruktur på fiber, vei, vann og avløp.
Skape møteplasser/aktivitetsområder.
Videreutvikle og markedsføre seterdrift som en allsidig
attraksjon, med natur og dyr, mat og drikke, turgåing og
inkludering.
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Livskraftig befolkning
Utfordringsbildet er sammensatt – befolkningen/innbyggere preges av:
Synkende innbyggertall (selv om antall innvandrere, flyktninger og sesongarbeider øker),
redusert fødselstall, flere døde enn fødte, flere utpendlere enn innpendlere, flere utflyttere
enn innflyttere, samt færre unge og voksne og flere seniorer.
Foreløpig delmål:
Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere, besøkende og innflyttere, og folketallet stiger fra
10 055 i 2020 til 10 500 i 2025
Nr.

Mulige tiltak for å beholde og få nye innbyggere

Fellestiltak
Markedsføre nærings- bosteds- og fritidsliv overfor
ønskede målgrupper utenfor kommunen, slik at det blir
flere barn, unge og voksne innbyggere.
Sørge for at innbyggere trives og blir værende.
Eksempler på målgrupper som ønskes bosatt;
- Utflyttede unge og voksne
- Høyt utdannede norske og utenlandske personer med
interesse for natur og klima
- Elever ved folkehøyskolen
- Interesserte i friluft med jakt og fiske
- Personer som ønsker småbruk
- Personer som ønsker å bo i små samfunn
- Innpendlere
- Sesongarbeidere
- Andre?
Inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Skape hverdagslig positivitet innbyggere imellom, ved å
bruke nettverk, eksisterende møteplasser og anledninger.
Innflyttere
Gi nye innflyttere, innvandrere, flyktninger og
sesongarbeidere tilbud om individuell veileder. Hensikten
er å styrke tilknytningen til lokal skole, arbeid og fritid.
Innlemme norske innflyttere, innvandrere, flyktninger og
sesongarbeidere i vennegrupper og foreninger, både
digitalt og analogt.
Unge, voksne og seniorer bør møte jevnlig ved
språkkafeer, slik at fremmedspråklige får kontakt med
personer i egen aldersgruppe.
Barn og unge
Satse på allsidige og inkluderende opplevelser for barn og
unge, slik at de blir boende og kommer tilbake etter
utdanning.
Tilrettelegge fritidsaktiviteter og kontaktpunkter for barn og
unge, slik at de i større grad blir kjent med barn og
ungdom fra andre tettsteder, bygder og grender.
Motivere ungdom til å ta videregående skole med
studieforberedende og/eller fagbrev lokalt.
Legge til rette årlig treff for unge som tar videregående
skole eller studier utenfor kommunen, gjerne i tilknytning til
jul- eller sommerferie.
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Barnefamilier
Oppfordre par til å få flere barn og premiere foreldre for
barn 3 og 4, med gratis barnehageplass og andre goder.
Gi innflyttede familier en tilbudspakke, med arbeid, skole
og barnehage. Barn bør få løpende plass i barnehager.
Aleneboende voksne
Tilrettelegge for bruk av ressursene til aleneboende, i
samfunns-, arbeids- og fritidsliv.
Være imøtekommende og inkluderende overfor personer
som bor alene. Ved bekymring for personers ensomhet og
helse, oppfordres det til kontakt med helse- og
omsorgstjenesten, frivilligsentralene eller kirken.
Seniorer
Tilrettelegge for digital mestring, med bruk av nye
kommunikasjonsformer og sosiale medier. Kontakt med
andre og deltagelse i aktiviteter, bør sikres i forskjellige
situasjoner.
Oppmuntre til deltagelse i frivillighet, lag og foreninger.
Oppfordre til bruk av restarbeidsevne der det er behov.
Stimulere til medvirkning.
Vurdere igangsettelse av relevante livsstils grupper.
Spesifikke innbyggertiltak i Rissa
Tilrettelegge fritidstilbud og kontaktpunkter for elever ved
folkehøyskolen, slik at de og innbyggerne blir bedre kjent.
Spesifikke innbyggertiltak i Leksvik
Spesifikke innbyggertiltak i Stadsbygd
Spesifikke innbyggertiltak i Vanvikan
Spesifikke innbyggertiltak i Stjørna-Råkvåg
Tilrettelegge for flere tilflyttede småbarnsfamilier.
Spesifikke innbyggertiltak i mindre bygder og grender

Det er ikke vurdert hva tiltakene vil bety økonomisk. Det kan anslås når høringen er ferdig,
og oversikten med nye foreslåtte og eksisterende tiltak er klar.
Noen tiltak er rimelig enkle, og kan gjennomføres greit. Andre er mer tid- og
arbeidskrevende, og kan gjennomføres som ledd i andre planprosesser. Det kan være i
kommuneplanens arealdel, samfunnsdel, planstrategi, kulturminneplan, landbruksplan, med
videre. Noen tiltak er kostnadskrevende, og fordrer godkjenning og samarbeid med regionale
instanser.
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Bilde 11: Rissa aktivitetspark, april 2020, tatt av Sissel Grimsrud

Konklusjon
Det er mange grunner til å satse på gunstigere samfunnsutvikling. De viktigste er
konklusjonen i forskningsrapporter, etableringen av Omstillingsprogrammet og fundamentet
for kommunesammenslåingen.
Vi tar utgangspunkt i følgende tilstandsbeskrivelse:
o Indre Fosen har hatt nedgang i arbeidsplasser og folketall de siste fem årene.
o Kommunen har verken vært en attraktiv næringskommune eller bostedskommune.
o Scenarier for befolkningsutvikling viser at det kan bli vekst i folketallet, men da må
Indre Fosen oppnå høy samlet attraktivitet, for næring og bosted.
Rapporten, som er basert på objektive fakta, har lyspunkter.
Med bakgrunn i tilstandsrapporten og Attraktivitetsmodellen har vi forsøkt å konkretisere
handlingsrommet for næring- og arbeidsliv, bosteder og befolkning. Vi tror det foreliggende
toårige handlingsprogrammet, vil bidra til en gunstigere samfunnsutvikling.
Noen spørsmål synes sentrale i det videre arbeidet:
o Greier politikerne å samle seg om en attraktiv samfunnsutvikling?
o Evner administrasjonen faktisk å styrke kvalitetene i næringsliv og tettsteder?
o Klarer bedrifter, virksomheter, organisasjoner og innbyggere å markedsføre
samfunnet, slik at befolkningen øker?
Trolig bør det settes inn noen virkemidler for at svaret skal bli positivt på alle spørsmålene.
Noen forutsetninger synes svært avgjørende:
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-

Det bør skapes en felles oppfatning, mellom politiske miljøer fra gamle Rissa og
Leksvik, om samfunnsutviklingen i Indre Fosen. Det dreier seg om å fremme et
helhetlig samfunn med kraftig nærings- og arbeidsliv, et rikt handelssentrum og
tettsteder med særlige kvaliteter og attraksjoner.
- Det bør bygges opp markeds- og salgskompetanse i administrasjon og blant
politikere. Dette bør leies inn en ekstern rådgiver som kan holde modulbasert kurs for
alle interesserte og berørte.
- Det bør skapes en samfunnsdugnad sammen med bedrifter, virksomheter,
organisasjoner, innbyggere og ildsjeler.
- Det bør lages en kommunikasjonsstrategi for et toårig handlingsprogram.
Hele befolkningen trengs for å oppnå en gunstig samfunnsutvikling.

Kilder
Omstillingsprogrammet – Handlingsplan 2020
Omstillingsplan for arbeids- og næringsliv 2020-2022, 2019
Omstillingsplan for arbeids- og næringsliv 2017- 2022, 2016
Omstillingsprogrammet – Kompetansekartlegging – undersøkelse, 2019
Stortingsmelding 5 (2019 – 2020) - Levende lokalsamfunn for fremtiden, Distriktsmeldingen
Plankontoret i Trondheim kommune – Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 20192050, 2019
SINTEF – Nye muligheter for verdiskaping i Norge, 2019
Fylkesmannen i Trøndelag – Kommunebildet for Indre Fosen, 2019
Telemarksforskning – Regional analyse Indre Fosen, 2019 (TF-rapport 0)
Telemarksforskning – Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030 (TF-notat nr.19/2019)
Telemarksforskning – Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor (TF-rapport
nr. 471, 2019)
Telemarksforskning – Hvorfor vokser steder? (Knut Vareide, 2018)
Telemarksforskning – Suksessrike distriktskommuner, 2018 (TF-rapport nr. 442)
Telemarksforskning – Regional analyse Indre Fosen, 2018 (TF-rapport nr. 0)
Telemarksforskning – Urban Living Lab (TF-rapport nr. 393, 2017)
BDO – Utviklingsanalyse - Indre Fosen, 2019
BDO – Utviklingsanalyse - Indre Fosen, 2018
Impello-analysen, 2019
NHO - Næringslivets perspektivmelding, 2018
Møreforskning – Fastlandsforbindelse for Indre Fosen – Konsekvenser for befolkningen,
Notat juli 2018 ved Eivind Tveter
PwC Bærekraft 100 – Rapportering for framtiden, 2017
Trøndelag Forskning og Utvikling – Hvordan brukes befolkningprognoser? (TFoU-rapport
2019:14)
Trøndelag Forskning og Utvikling - Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune
(TFoU-rapport 2016:12)
Trøndelag Forskning og Utvikling - Konsekvensanalyse – bortfall av arbeidsplasser i Rissa
og Leksvik kommuner (TFoU-rapport 2016:11)
Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA – Hurum som næringsvennlig kommune –
fagrapport fra gjennomført forstudie, 2016
Maximite – Næringsvennlig kommune – sluttrapport fra forstudie i Askvoll, 2012
Distriktssenteret – Kartlegging av prosjekta i bulyst-satsinga, Arbeidsnotat 2013 og 2018
NTNU - Bygdebyen Rissa - en analyse av rurale og urbane kvaliteter, masteroppgave av
Linn Kristin Hassel, 2012
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Planstrategi for Indre Fosen
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Planstrategi for Indre Fosen kommune 2020-2023 utarbeides etter vedlagte
prosjektskisse og skal behandles i kommunestyret høsten 2020.

Oppsummering:
Kommunal planstrategi er beskrevet i Plan og bygningslovens kapittel 10:
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Planstrategien skal:
o være et grunnlag for utvikling av strategi- og handlingsplaner
o være et styringsverktøy for kommunens ledelse
o vise hvilken prioritet de aktuelle planene har i perioden 2020-2023.
De mest aktuelle eksisterende planer som det bør tas utgangspunkt i, er:
 Kommunal planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen kommune 2016-2019
 Kommuneplanens arealdeler for Rissa fra 2010 og for Leksvik fra 1999
 Kommuneplanens arealdel for Indre Fosen som ble påbegynt i 2019
 Kommuneplanens samfunnsdeler for Rissa 2014-2026 og for Leksvik 2015-2026
Prosjektet Næringskraft og bolyst utarbeider en god del kunnskapsgrunnlag som vil være
aktuelt som utgangspunkt når planbehov skal vurderes.
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Vedlagte prosjektskisse beskriver hva det vil legges vekt på i utarbeidelsen av planstrategien
for Indre Fosen kommune 2020-2023. Den beskriver også interessenter,
medvirkningsprosess, organisering, framdrift, aktuelt lovverk m.m.
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Prosjektskisse 2020 - Planstrategi

Gjennom prosessen med utarbeidelse av planstrategien vil flere grunnlagsdokumenter etter
hvert legges på kommunes hjemmeside:
o Fremdriftsoversikt
o Logg med referater over medvirkning
o Faktagrunnlag for samfunnsutvikling, april 2020
o Klimatilstand
o Folkehelseprofil
Når lenken er klar, vil den kalles: indrefosen.kommune.no/planstrategi
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Bakgrunn
Hva er planstrategi?
Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Veilederen fremstiller et kommunalt plansystem slik:

Du kan lese mer ved å trykke på lenken her:
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https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
Det er mange måter å tilnærme seg et plansystem og en planstrategi på. Nasjonale føringer,
med lover, forskrifter, veiledere, temahefter og oppfordringer er viktige grunnlag for en
planstrategi. Det er sett på andre kommuners planverk, blant annet Asker, Midtre Gaudal og
Stavanger. En oversikt over planer som inngår i Indre Fosen kommunes plansystem er også
et viktig utgangspunkt.
Stavanger kommune visualiserer plansystemet og planstrategien slik:
Hva er
utfordringene?

Hva skal oppnås?

Hvordan disponere
arealet?

Planstrategi

Kommuneplanens
samfunnsdel

Kommuneplanens
arealdel

Hvordan
jobbe for å
nå målene?
Temaplaner

Hva skal
kommunen gjøre
neste år?
Handlings- og
økonomiplan

Hva
bidrar vi
med?
Årsplan

Hva ble
resultatet?
Årsrapport

Du kan lese mer ved å trykke på lenken her:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/planstrategi-ogplanprogram/
Fylkesmannens anbefalinger for arbeidet med kommunal planstrategi er slik:
a. Lag en statusrapport med tilstand, utfordringer og kommunens mål for fire år med:
o Demografisk tilstand med utfordringer
o Tjenesteutvikling, barn og unges oppvekstvilkår, og gjerne en samordnet
innsats innen helse-, oppvekst- og familietjenestene
o Klima- og miljøtilstand med utfordringer
o Folkehelsetilstand med utfordringer
b. Ikke lag et mer omfattende arbeid enn nødvendig. Prioritere strategier og ta
utgangspunkt i mål og strategier fra forrige kommunestyreperiode.
c. Drøft behovet for interkommunal planlegging (arealplaner, samfunnsplaner eller
sektorplaner for tjenester)
d. Bruk gjerne strategi-, tema- eller tiltaksplaner, fremfor kommunedelplaner, for å spare
planressurser.
e. Vurder planbehovet for perioden, inklusive oppheve eldre planer, oppdatere
eksisterende planverk og etablere nye planer.
f. Tilpass ambisjonsnivået for områdene, det skal arbeides med for perioden, slik at det
stemmer overens med ressurser og kapasitet.
g. Fremme bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
h. Vit at det eneste innholdskravet Plan- og bygningsloven setter til planstrategien, er et
vedtak om at gjeldene kommuneplan eller deler av denne skal revideres, samt et
grunnlagsmateriale med et utfordrings- og mulighetsbilde.
Fylkeskommunens regionale planstrategi for 2020-2023 har flere satsinger:
o Arbeid med klimaomstilling
o Innovative løsninger i kommunikasjon og samferdsel
o Verdiskaping og bærekraft i næringslivet
o Kompetanse for å møte et arbeidsliv i endring
o Kultur som drivkraft i samfunnsutvikling
o Samarbeid i nye strukturer
o Bærekraftig fylkeskommunal økonomi
Den forannevnte forståelsen, anbefalingene og satsingene legges til grunn for arbeidet med
lokal planstrategi. Det innebærer at oppdraget i hovedsak blir å identifisere utfordringer og
muligheter.
Det er nettopp utført en utredning på sentrale deler av samfunnet. I forprosjektet
Næringskraft og bolyst er kommunens attraktivitet som nærings- og bosted belyst.
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Utfordringene det pekes på i dette arbeidet er også viktig å ta med som grunnlag for
planstrategien for Indre Fosen kommune 2020-2023.
Planstrategien skal vies behovene for å:
 Gjennomføre nye planer
 Utbedre samfunnets klimatilstand
 Fremme befolkningens helse
Fylkesmannens anbefaling, om ikke å være for ambisiøs, støtter tilnærmingen.
De sentrale spørsmålene som prosjektarbeidet skal gi svar på, er:
Tema 1 - om kommunale planer:
a) Hva er oppnådd i faktiske planer i forrige planperiode, av mål og ambisjoner?
b) Hvilke planer, mål og ambisjoner er under utvikling nå?
c) Hvilke planer er blitt påbegynt eller fullført, som ikke sto i planstrategien?
d) Hvilke planer har kommunen behov for nå?
e) Hvilke ressurser har kommunen til det foreslåtte arbeidet?

Dagens situasjon og sentrale spørsmål
Det vil bli sett på noen bransjer/bedrifter i nærings- og arbeidslivet, noen aspekter i de
største tettstedene og noen utviklingstrekk i befolkningen. Det innebærer en forståelse av
utfordringer og muligheter, med tilhørende konkretisering av handlingsrom.
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. De
gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.
Bærekraftmålene kan sies å være verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det bør legges vekt på dette i
arbeidet med å utforme en planstrategi.

Trykk på lenken her for å lese mer:
https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/
Tema 2 – om næringsliv:
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Hvilke utfordringer har bransjer/bedrifter når det gjelder utvikling og bl.a. bærekraftmålene?
Disse bransjene kan være aktuelle:
o Industri
o Bygg og anlegg
o Handel og service
o Transport
o Jordbruk
o Reiseliv og mat
Tema 3 – om kommunal virksomhet:
Hvilke utfordringer har kommunale sektorer når det gjelder behov for plansystemer og når
det gjelder bærekraftmålene?
Alle sektorer i Indre Fosen kommune skal involveres i arbeidet.
Tema 4 - om infrastruktur:
Hvilke utfordringer har Indre Fosen kommune når det gjelder infrastruktur?
Tema 5 - om innbyggere og folkehelse:
a) Hvilke sosiale og helserelaterte utfordringer har befolkningen?
b) Hva kjennetegner innbyggere som fremmer eget liv og helse?
c) Hvordan kan befolkningen oppfordres til å styrke folkehelsen for seg og andre?
Spørsmålene bør besvares med fakta, erfaring og teori.

Interessenter
Det er bra å ha refleksjoner fra ulike grupper i samfunnet. I plansammenheng skilles det
gjerne mellom næringsaktører (som kan ha økonomiske interesser av å oppnå et bestemt
resultat), eksterne samarbeidsaktører (med faglige funderte ønsker), og innbyggergrupper
(med ulike målsettinger).
Det er også greit å ha varierte tanker om hvilke grupper som vil bli berørt av planresultatet,
og om hvilke grupper som må involveres eller kun skal informeres.
Berørte, samarbeidspartnere og interessenter
OFFENTLIG POLITISK
Kommunestyret, Formannskapet, Arealutvalget,
Oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget samt
Kulturutvalget.
Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonsnedsettelse.
NÆRINGSAKTØRER
Næringsrådet, Fosen Innovasjon, Omstillingsprogrammet.
Trondheimregionens næringsforening – avdeling Indre
Fosen, Stjørna nærings- og kulturforening.
Bransjer og bedrifter.
Grunnskolene (1-10) i Rissa, Leksvik, Stadsbygd,
Vanvikan og Husbysjøen samt Hasselvika-Fevåg (1-7).
Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa og
skolested Leksvik.
Fosen folkehøgskole.

58

Informeres

Berøres

Involveres
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INNBYGGERE
Barn, unge, voksne, seniorer, tilflyttere, flyktninger,
innvandrere, sesong-arbeidere og ildsjeler.
Utpendlere og innpendlere.
OFFENTLIG ADMINISTRATIVT
Kommunedirektørens ledere og sektorene Næring og
areal, Oppvekst, Helse og omsorg, Kultur, Fosen IKT,
Personal og kommunikasjon, samt Økonomi.
Hovedtillitsvalgte og verneombud.
OFFENTLIG ADMINISTRATIVT – EKSTERNE
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Interkommunalt
politisk råd for Fosenregionen.
PRIVATE ORGANISASJONER
Fremtiden i våre hender, Fosen naturvernforening, VIS
(Vanvikan i Sentrum) og Leksvik Vettu, Idrettsrådet og
Landbruksrådet.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Fremdrifts- og medvirkningsoversikt
Plan- og bygningsloven og veilederen for kommunal planstrategi har rammer for
gjennomføring av planprosesser. Blant annet at prosesser, som kan føre til vesentlige
endringer av et samfunn/område, skal være åpne, forutsigbare og helst etterprøvbare. Alle
berørte, interesserte og samarbeidspartnere skal ha mulighet til å bidra i prosessen og til å
påvirke resultatet. I oversikten under fremstilles aktivitetene som skal sikre utarbeidelsen av
planstrategien og medvirkningen.
April

o

Prosjektskissen behandles av formannskapet.

Mai

o

Utvikle en tilpasset kommunikasjonsstrategi.

o

Involvere kommunedirektørens ledergruppe, den overordnede
beredskapsgruppen og sektorsjefenes fagledergrupper i arbeidet.

o

Utvikle et tilpasset spørreskjema for kommunal virksomhet:
Tema 1. Spørsmål om kommunale planer
Tema 3. Spørsmål om kommunal virksomhet
Tema 4. Spørsmål om infrastruktur
Tema 5. Spørsmål om innbyggere og folkehelse
Det er særlig ledere og politiske utvalg som blir engasjert i dette.

o

Avtale tidspunkt for dialog om tema og spørreskjema med kommunedirektørens ledergruppe, den overordnede beredskapsgruppen,
sektorsjefenes ledergrupper, samt formannskap og hovedutvalg.

o

Gjennomføre dialog og spørreskjema i kommunen, administrativt og politisk.

o

Utvikle et tilpasset spørreskjema for bransjer og bedrifter:
Tema 2 – Spørsmål om næringsliv
Det er særlig bedriftsledelse og næringsaktører som blir engasjert i dette.

o

Opprette kontakt med aktuelle bransjer og bedrifter, og avtale tidspunkt for
dialog om tema og spørreskjema.

o

FERIE

Juni

Juli

59

30. april

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen

8
Aug..

Sep.

o

Gjennomføre dialog og spørreskjema eksternt, overfor bransjer og bedrifter.

o

Invitere næringsaktører, organisasjoner og innbyggere til åpne dialogmøter.

o

Invitere organisasjoner.

o

Forslaget til planstrategi behandles av formannskapet, og legges på høring i
minst 4 uker.

o

Prosjektrapporten ferdigstilles etter høringsrunden. Den behandles av
formannskapet som legger den frem for kommunestyret.

o

Forslaget til vedtak i kommunestyret skal gjøres kjent i minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.

Arbeidsgruppen

27. aug.24. sep.

Organisering
Arbeidet organiseres slik:
- Formannskapet: Styringsgruppe for arbeidet fram mot behandling av planstrategien i
kommunestyret høsten 2020
- Arbeidsgruppa består av sektorsjef næring og plan, miljørådgiver,
folkehelsekoordinator og kommunikasjonsrådgiver
- Prosessleder/prosjektleder Sissel Grimsrud, samfunnsplanlegger
- Prosjektansvarlig Vigdis Bolås, kommunedirektør

Konklusjon
Den foreliggende prosessen vil konkretisere behovene og gi grunnlag for et forslag om
prioritering av planarbeid i perioden 2020-2023.
Suksess med planstrategien vil oppnås som følge av solid forankring, forståelse av
oppdraget, engasjement og ved å følge tidsplanen som er skissert.
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Saksframlegg
Saksnr
21/20

Møtedato

Utvalg

Formannskap

30.04.2020

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2020/2271
Dato: 23.04.2020

Klage på feiegebyr
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunen opprettholder gebyret på feiing for 2017.

Saksopplysninger
Indre Fosen kommune mottok den 19.12.2018 en lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for
innkreving av feiegebyr i Rissa kommune i 2017 fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Fylkesmannen mottok en henvendelse den 14.09.2017 med klage på for høyt feiegebyr på
sin fritidshytte. Lovlighetskontrollen fra Fylkesmannen, vedlagt, konkluderer med:
“Rissa kommunes gebyrregulativ for 2017 er ugyldig så langt det gjelder satsen for
feiegebyr for fritidsboliger. Punktet om fritidsboliger i kapittel 3 i regulativet oppheves, jmf.
koml. § 59.
Indre Fosen kommune bes skaffe et selvkostregnskap som omfatter gebyr for
feietjenester.
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages etter forvaltningsloven.”
Begrunnelsen for påstanden om at satsen var ugyldig, var at det ikke var fremlagt godt nok
selvkostregnskap på gebyret på feiing av hytter for året 2017. Dette er en tjeneste som
kommunen kjøper fra Trondheim brann og redningstjeneste (TBRT), og kommunen har kun
oversikt over hva TBRT fakturerer kommunen og hvor mye kommunen får inn i feiegebyr.
Norsk lov sier at det ikke skal skilles mellom bolig og fritidsbolig på selvkostregnskapet til
feiing, derfor har heller ikke TBRT et eget selvkostregnskap på fritidsbolig. Kommunen mente
derfor at vedtaket fra fylkesmannen er feil, og etter lovlighetskontrollen ble mottatt skjedde
det derfor ingen korrigering av feiegebyr i kommunen for året 2017.
Kommunen må behandle alle likt, og skal en person få tilbakebetalt gebyr, vil det føre til at
alle som betaler dette gebyret til kommunen må få tilbakeført tilsvarende. Siden dette er
selvkost, ville det igjen føre til at alle som betaler dette gebyret, må betale mer i årene etter.
Klager sendte epost til kommunen 16.01.2020 hvor han påpekte vedtaket fra Fylkesmannen,
og ønsket ikke å betale sitt feiegebyr. Kommunen sendte følgende svar:
Angående lovlighet til innføring av gebyret:
Fylkesmannen skriver i sitt brev Lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for innkreving av
feiegebyr – Rissa kommune: «Etter vurderingen ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at det
1
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kan forsvares å sidestille kommunens gebyrregulativ med en forskrift, formelt sett. Dermed
har kommunen tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å utstede gebyr for feiing. Jfr. Bevl. §28.2
ledd.»
Det vil si at kommunen ikke brøt noen lov da de innførte gebyret for feiing av fritidshytter.
Angående størrelsen på feiegebyr og selvkostregnskap:
Etter en lengre samtale på telefon med Fylkesmannen viser det seg at dette er en sak hvor
utfallet av deres vedtak, vil være vanskelig å gjennomføre på en god måte. Dette var både
jeg og Fylkesmannen enige i og han hadde heller ikke noen gode innspill om hvordan det
kunne løses. Feiing skal være en selvkost for kommunen, dvs. innbyggerne skal betale for
totalkostnaden på feiing i hele kommunen. Hvis kommunen må tilbakeføre alle gebyrene
som er samlet inn, må kommunen hente de tilbake i årene som kommer. Dette vil ikke føre til
at feiingen blir rimeligere for innbyggerne, kun at de må betale mer i årene som kommer.
Forskriftens § 17 (https://www.tbrt.no/hyttefeiing) viser at det ikke skilles mellom boliger og
fritidsboliger – forskriften opererer med begrepet «byggverk». Indre Fosen kjøper tjenesten
feiing og tilsyn fra TBRT IKS, og TBRT forholder seg til forskriftens tilnærming til dette når de
fakturerer kommunen for tjenesten; TBRT skiller ikke mellom ulike typer objekter. Dette gjør
at både TBRT og Indre Fosen kommune ikke kan ha eget selvkostregnskap for fritidsboliger.
Prisen ble satt av TBRT etter selvkostprinsippet, de gjorde beregninger i forkant og kom frem
til at gebyret på 400 kr skulle være nok til å dekke kostnadene til feiing av fritidsboliger i
daværende Rissa (og Leksvik) kommune. Siden dette da var en ny tjeneste vil det ta flere år
før vi kan se om prisen ble satt riktig. Det er ingen som enda vet totalkostnadene for å feie
alle fritidshyttene i hele Indre Fosen kommune. Kostnadene kan øke eller minke og det første
året trenger heller ikke å gi noe godt estimat på resten av årene, da mange av hyttene er
spred over et stort geografisk område. Det vil derfor kunne komme justeringer på gebyret
både opp og ned i årene som kommer. For regnskapsåret 2018 ble utgiftene lavere enn
kostnadene og det ble derfor avsatt et mindreforbruk i fond. Slik regnskapet ser ut for 2019
ser det ut som om kostnadene er vesentlig høyere enn inntekten og vi vil benytte avsatt fond
for 2018 for å dekke dette. I flg. selvkostprinsippet har skal selvkostområder gå i null over 5
år, dvs. kommunen kan i samme periode gå med mer og mindreforbruk. Kommunen jobber
nå med å få satt opp et bedre selvkostregnskap som viser dette bedre slik at vi følger alle
anbefalinger fra Fylkesmannen, men dette vil ikke skille mellom fritids og boligfeiing (basert
på forskriftens §17).
Basert på dette, mener jeg at det er det beste for kommunens innbyggere at vi ikke
tilbakebetaler gebyret, siden det vil føre til at kommunen må hente igjen samme sum året
etter. Hvis det viser seg at gebyrene kommunen henter inn blir vesentlig høyere enn
utgiftene, vil dette automatisk sørge for et lavere gebyr i årene som kommer. Det vil si at du
over tid ikke vil komme i en situasjon hvor du vil betale for mye for denne tjenesten. Håper
dette er svar nok på deres klage.
Klager gikk da videre til sivilombudsmannen og ba om hjelp der. De krever at klagen
behandles i kommunen før de kan vurdere saken. Formannskapet er klagenemnd, ifølge
siste kulepunkt i delegasjonsreglementets kapittel 1.4 Generelle regler om bruk av delegert
myndighet, og klagen legges derfor fram for formannskapet til behandling.
Vurdering:

62

Som det ble skrevet i svaret til klager, så vil det være svært vanskelig å følge vedtaket til
Fylkesmannen i denne saken, da det ikke skilles mellom fritidsbolig og bolig i loven. TBRT vil
ikke kunne fremskaffe et regnskap kun på fritidsboliger, og kommunen kan derfor ikke legge
frem et selvkostregnskap som Fylkesmannen krever. Administrasjonen mener at det ikke er
grunnlag for å innfri klagen. Det vil være viktig for alle som må betale dette gebyret, ut fra
selvkostprinsippet, at klager ikke får medhold i sin klage.
Vedlegg
1

Lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for innkreving av feiegebyr - Rissa
kommune

2

Klage på feiegebyr
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Vår dato:
19.12.2018

Vår ref.:
2018/289

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for innkreving av feiegebyr - Rissa
kommune
Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av hjemmelsgrunnlaget for innkreving av gebyr
for feietjenester, samt gebyrets beregning ut i fra prinsippet om selvkost, i Rissa kommune.
Fylkesmannen har kommet til at feiegebyret mangler tilstrekkelig utredet grunnlag, og må
derfor oppheves som ugyldig. Kommunen bes skaffe til veie selvkostregnskap.
Sakens bakgrunn
Fylkesmannen mottok en henvendelse den 14.09.2017 med klage på mottatt feiegebyr for
fritidsbolig i Rissa kommune. Det blir hevdet at feiegebyret er for høyt i forhold til prinsippet
om selvkost. Prinsippet innebærer at kommunens samlede gebyrinntekter for feiing kun skal
dekke de utgiftene som kommunen har for å utføre tjenesten.
Fylkesmannen har gjort undersøkelser med tanke på å avklare om det bør foretas en
lovlighetskontroll i saken. Det er sendt brev til kommunen med anmodninger om redegjørelse
for hvordan feiegebyret er forankret, og hvordan feiegebyret er beregnet ut i fra prinsippet om
selvkost.
Rissa kommune har i svarbrev opplyst at kommunen ikke har egen forskrift for feiegebyr,
men henviser til forskrift om brannforebygging § 17 som hjemmelsgrunnlag.
I brev av 27.11.2017 går det fram at feiegebyr for fritidsboliger ble vedtatt i sak 77/16 og sak
30/17 med virkning fra 01.01.2017. Det opplyses videre at gebyret er basert på prinsippet om
selvkost. Det er senere ettersendt en enkel utskrift fra kommunens regnskap over kostnader
til feiervesenet generelt. Fylkesmannen har flere ganger etterspurt nærmere dokumentasjon
fra kommunen, men har ikke lykkes med å få dette.
Rissa kommune er fra og med 1.1.2018 slått sammen med Leksvik kommune til én; Indre
Fosen kommune.

Fylkesmannen bemerker
Rettslige grunnlag
Om lovlighetskontroll
Kommuneloven (koml.) § 59 regulerer lovlighetskontroll med kommunale avgjørelser.
Fylkesmannen er tildelt kompetansen etter delegasjon fra departementet, jfr. rundskriv H25/92.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Aleksander Skogrand Pedersen
Telefon:
73 19 91 71
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Formålet med en lovlighetskontroll er å være en sikkerhetsventil for å fjerne rettslig tvil
omkring avgjørelser i kommunen. I tillegg er kontrollen begrunnet i hensynet til effektiv
måloppnåelse, individets rettssikkerhet og kommunens omdømme.
Etter kml. § 59 nr. 5 kan Fylkesmannen på eget initiativ ta opp en avgjørelse til
lovlighetskontroll. Det kan f.eks. skje dersom Fylkesmannen blir kjent med forhold som tyder
på at vedtaket er ulovlig. Det er i stor grad opp til Fylkesmannens skjønn om adgangen skal
brukes. Den enkelte klager har ikke rettskrav på å få en sak kontrollert.
Etter en innledende undersøkelse av grunnlaget for feiegebyret, har Fylkesmannen funnet
grunn til å foreta lovlighetskontroll i saken, i medhold av kml. § 59 nr. 5. Det er lagt vekt på at
det synes å være behov for en avklaring av noen viktige spørsmål om hjemmelsgrunnlag for
gebyr og prinsippet om selvkost. Dette er et spørsmål som gjelder for flere kommuner.
Lovlighetskontrollen gjelder formelt sett Rissa kommune sitt vedtak om å kreve gebyr for
feietjenester i 2017 etter brann- og eksplosjonsvernloven (bevl.) § 28, herunder kommunens
overholdelse av prinsippet om selvkost etter samme bestemmelse.
Lovlighetskontrollen omfatter spørsmålet om innholdet i avgjørelsen er lovlig (materiell
kompetanse), om saksbehandlingsreglene er fulgt (prosessuell kompetanse) og om den er
truffet av personer med lovlig myndighet (personell kompetanse), jfr. § 59 nr. 4.
Kontrollen må ta stilling til alle disse sidene ved avgjørelsen. En lovlighetskontroll vil ikke
omfatte skjønnsmessige vurderinger. Kontrollen vil imidlertid omfatte alle alminnelige krav til
forvaltningsavgjørelser, herunder ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som for
eksempel læren om myndighetsmisbruk.
Dersom Fylkesmannen kommer til at avgjørelsen er ugyldig, skal avgjørelsen oppheves.
Fylkesmannen har ikke kompetanse til å fatte ny avgjørelse ved lovlighetskontroll, bare til å
oppheve den foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig, jfr. koml. § 59 nr. 4, 2. ledd.
Når det gjelder feil ved saksbehandlingen gjelder det forvaltningsrettslige prinsipp om at det
bare er feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold som fører til ugyldighet.
Om hjemmelsgrunnlag for feiegebyr
Brannvesenet skal sørge for feiing av fyringsanlegg etter bevl. § 11 1. ledd bokstav h. I
forskrift om brannforebygging (forskr. brfb) § 17 går det frem at kommunen skal sørge for at
fyringsanlegg, herunder piper som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet etter behov.
Dette gjelder også fritidsboliger med pipe.
I Indre Fosen kommune er det Trøndelag brann- og redningstjeneste som utfører feiing. Det
samme var tilfellet for Rissa kommune. Kommunen skal sørge for innbetaling fra de som
mottar feietjenester, mens Trøndelag brann- og redningstjeneste krever kommunen for den
totale kostnaden for tjenestene innad i kommunen.
Bevl. § 28 1. ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om avgifter og gebyr til
dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver
etter denne loven. Det er ikke gitt sentrale forskrifter om gebyr for feiing etter denne
bestemmelsen.
Det er ikke utarbeidet sentrale forskrifter om gebyr for feiing. I bevl. § 28 2. ledd har imidlertid
den enkelte kommune hjemmel til å utarbeide lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
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Selvkostprinsippet utgjør rammene for hva kommunen har lov til å ilegge i gebyr. Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester i rundskriv H-3/14. Gebyret skal ikke overstige
gjennomsnittlige kostnader som kommunen har med å utføre tjenesten på et område.
Kommunen har betydelig frihet når det gjelder hvordan gebyrregulativet skal utformes i
detalj. Det må velges noen hovedgrupper sakstyper, som enkeltsaker behandles etter. Både
direkte kostnader med å utføre tjenesten, og indirekte (administrasjons-) kostnader knyttet til
arbeid med sakstypen, kan tas med i grunnlaget. Det må tilstrebes satser som gjenspeiler
faktiske kostnadene med en sak, men det forventes ikke at enhver sak får et gebyr som helt i
samsvar med faktiske kostnader.
Blir gebyret i en enkelt sak urimelig mye større enn hva som er vanlig for sakstypen, tilsier
selvkostprinsippet at gebyret må fastsettes etter en konkret vurdering for å være lovlig.
Vurdering
Hjemmelsgrunnlaget
Dersom kommunen ikke har vedtatt forskrift om det, jfr. bevl. § 28 2. ledd, kan de ikke kreve
gebyr. Det har sin begrunnelse i det ulovfestede legalitetsprinsippet. I henhold til
legalitetsprinsippet må forvaltningen ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep som er
bestemmende for privates rettigheter og plikter, herunder ileggelse av gebyr og avgifter.
Dette er blant annet for å sikre en forutsigbar gebyrordning i tråd med sentrale føringer.
Rissa kommune bekrefter at de strengt tatt ikke har utarbeidet en forskrift, jfr. bevl. § 28 2.
ledd. Størrelsen på feiegebyret og andre kommunale gebyr fremkommer i et gebyrregulativ
med tittel «Prisliste 2017 – Kommunale avgifter og gebyrer» under kapittel 3.
Selv om det ikke foreligger en formell forskrift, kan et gebyrregulativ i enkelte tilfeller regnes
som en forskrift etter en konkret vurdering. Dette beror på en vurdering av regulativets form
og innhold. Dette understøttes av en uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet, som
Fylkesmannen har innhentet. Det vises til brev fra departementet av 4.1.2018, om bevl. § 28
- tolkning av reglene for lokale forskrifter.
Forvaltningslovens (fvl.) kapittel 7 regulerer hvilke formelle krav som stilles til forskrifter.
Videre er det i veileder om «Forskriftsarbeid i kommuner» av 30.01.2002 utførlig beskrevet
hvordan forskriften bør utformes. Videre er rundskriv G-149/92, pkt. 6 av 1992, relevant.
Gebyrregulativet til Rissa kommune tilfredsstiller ikke alle formelle krav til en forskrift. Det er
bl.a. ikke vist til hjemmelsloven, som er et krav, jfr. fvl. § 38 1. ledd a.
Skal et vedtak være en forskrift, må det inneholde opplysninger som sier noe om hvilke
plikter som er besluttet under utøvelse av offentlig myndighet. Se fvl. § 2 1. ledd bokstav c. I
gebyrregulativet kapittel 3 er følgende opplysninger:
«3. FEIING
Prisene er oppgitt eks mva. .
(…)
2017
400

Feiing av fritidsbolig (årlig avgift)

2018
400

Dersom feiing ikke kan gjennomføres pga. at huseier ikke har lagt til rette for det, selv om forutgående varsel er mottatt,
betales full avgift.»
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Som det går fram, har kommunen ved vedtagelse av gebyrregulativet bestemt at kostnader
knyttet til feietjenester skal dekkes av den som mottar tjenesten. Dette står riktig nok ikke helt
uttrykkelig. Det går likevel klart nok fram at det er vedtatt plikt for hytteeiere til å dekke
kommunens kostnader med feiing av pipe med et beløp på kr. 400,-, pr. år.
Regulativet er tilgjengelig på kommunens internettside. Det tilfredsstiller kravet til publisering,
jfr. fvl. § 38 1. ledd bokstav c. Dokumentet er kalt «prisliste» for kommunale avgifter og
gebyrer, med angivelse av hvilket år prisene gjelder for. Regulativet har gjennomgått en
saksbehandlingsprosess i kommunen.
Legalitetsprinsippet er relativt. Det vil si at kravet til uttrykkelig lovhjemmel har relativ
strenghet i forhold til hvor alvorlig inngrep det er snakk om. Her er det snakk om et pålegg
om å betale gebyr pålydende kr. 400,- pr. år (ekskl. mva.). Det likebehandler alle eiere av
fritidsboliger. Meningen er å dekke utgifter til felles brannverntiltak. Det er et viktig moment at
kommunen har lov til å ta betalt for feietjenester, forutsatt at de har vedtatt et forsvarlig lokalt
regelverk for det. Det er et beløp som private vil kunne merke på sin økonomi. Men det er
ikke snakk om noe stort inngripende vedtak, slik Fylkesmannen bedømmer det.
Hjemmelen til å vedta lokal forskrift om gebyr ligger til kommunestyret, jfr. koml. § 6. Det er
ikke et spørsmål om regulativet som foreligger, er vedtatt av lovlig kommunalt organ.
Etter å ha vurdert gebyrregulativets saksbehandlingsprosess, form og innhold opp mot
reglene i forvaltningsloven, kan det etter Fylkesmannens syn forvares å sidestille det aktuelle
gebyrregulativet med en forskrift. Det er med andre ord tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å
utstede gebyr for feiing, forutsatt at gebyret er innenfor rammene for selvkost.
For øvrig anmodes kommunen om å være oppmerksom på kravene til en formell forskrift,
ved revisjon av regulativet.
Selvkost
Videre er det et spørsmål om selvkostprinsippet kan sies å være oppfylt for feiegebyret, slik
satsen for dette er utformet i kommunens regulativ. Dette har den private klageren hevdet
ikke er tilfellet. Spørsmålet gjelder her kun satsen for gebyr for feiing av fritidsboliger.
Som vist ovenfor, er det årlige gebyret for feiing av fritidsboliger, både i 2017 og 2018, kr.
400,-. Det er i utgangspunktet lagt opp til feiing av fritidsboliger hvert 8. år i dette området,
der Trøndelag brann- og redningstjeneste står for feiingen. Selv om feiing normalt utføres
kun hvert 8 år, er gebyret kr. 400,- pr. år.
Til sammenligning er årlig gebyr for feiing av boliger (1 pipe) i Rissa for 2017 kr. 456,-. For
2018, Indre Fosen kommune, er dette gebyret kr. 468,-.
Loven pålegger kommunen å bidra til å opplyse saken, jfr. koml. § 59 nr. 6. Fylkesmannen
har bedt om å få oversendt selvkostregnskap, så langt det måtte foreligge. Det er oversendt
en enkel utskrift fra regnskapet som viser kostnader på området for feiervesenet, i e-post av
23.8.2018. Dette er imidlertid ikke et selvkostregnskap, som underbygger størrelsen på
gebyrsatsene og forklarer forskjeller mellom ulike satser. Det er heller ikke mulig å se hvilke
del av kostnaden som knyttes til feiing av fritidsboliger.
På Trøndelag brann- og redningstjeneste sine hjemmesider på internett, opplyses følgende:
«Kostnad og feiegebyr.
Det er kommunen som fastsetter feiegebyret for sin kommune som kan variere fra kommune til kommune, men
feiegebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet.
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Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt
opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 8. år. Feietjenesten har en plan om at alle skal få førstegangs besøk
innen utgangen av 2019.
Alle kommunene i vår region har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve
hele kostnaden det året besøket finner sted.
Kommunen svarer på spørsmål vedrørende feiegebyret og Trøndelag brann -og redningstjeneste, feieavdelingen
svarer på feiefaglige spørsmål og fritak for feiegebyr.
Feietjenesten vil legge til rette for at kommunene kan velge og differensiere feiegebyret ut fra hyppighet og
frekvens etter første besøk.»

Selvkostprinsippet er grunnleggende for hva kommunen har lov til å ilegge i gebyr. Gebyret
skal ikke overstige gjennomsnittlige kostnader som kommunen har med å utføre tjenesten på
et område.
Kommunen har for øvrig betydelig frihet når det gjelder hvordan gebyrregulativet nærmere
skal utformes. Det må velges noen hovedgrupper sakstyper, som enkeltsaker behandles
etter. Dette må imidlertid gjøres på bakgrunn av en forsvarlig utredning. Det følger av det
grunnleggende forvaltningsrettslige kravet til forsvarlig utredning av forvaltningens vedtak,
forankret i rettspraksis og juridisk teori.
For vedtak om gebyrer, må det nærmere bestemt foreligge et selvkostregnskap, som kan
dokumentere at gebyrsatsene ikke overstiger kommunens selvkost på et område. I tillegg til
en oversikt over hvilke kostnader som medregnes og beregninger som ligger til grunn for de
forskjellige satsene, bør det foreligge en etterskudd-kalkyle som viser at selvkost er oppfylt.
Uten at det kan fremlegges slik dokumentasjon, kan det i utgangspunktet ikke legges til
grunn at et gebyrregulativ oppfyller selvkostprinsippet. Dette er slik selvkostprinsippet blir
forstått og anvendt i forvaltningspraksis, og som anses rettslig bindende. Det vises til kapittel
9 i retningslinjene H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost» (KMD). Dette er videre
lagt til grunn av Sivilombudsmannen, og av domstolene. Se videre henvisninger på nevnte
sted i H-3/14.
Fylkesmannen kan ikke se at kommunens ileggelse av gebyr for feiing av fritidsbolig
oppfyller de rettslige krav til forhåndsutredning og dokumentasjon for selvkost, som gjelder.
Dette er en feil ved saksbehandlingsprosessen.
Det må tas høyde for at manglende selvkostregnskap kan ha virket bestemmende på
innholdet i vedtaket om feiegebyret. Dette er dermed en feil som gjør den aktuelle delen av
gebyrregulativet ugyldig. Det vises til prinsippet som indirekte kommer til uttrykk i fvl. § 41.
Slik Fylkesmannen ser det, er det her grunn til å stille spørsmål om gebyrsatsen for feiing av
fritidsbolig er i overensstemmelse med selvkost. Det er et rimelig spørsmål når det sees hen
til at satsen er relativt lik den som gjelder for eneboliger. De feies normalt en del oftere.
Feiing skal for øvrig foretas etter behov, jfr. forskr. brfb. § 17 jfr. bevl. § 11 h). Trøndelag
brann- og redningstjeneste opplyser på sine nettsider at dette praktiseres slik at feieren
vurderer behovet under besøk til fyringsanlegget.
Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å foreta en nærmere vurdering av den aktuelle
gebyrsatsen her. Det må utarbeides et selvkostregnskap av kommunen før en eventuell
vurdering om satsen slik den er vedtatt, kan sies å være innenfor selvkost. Det konkluderes
derfor ikke endelig på spørsmålet om feiegebyret faktisk er for høyt.
Det vil være mulig å rette opp i mangelen som er avdekket, dersom kommunen utarbeider et
selvkostregnskap, som viser at gebyret for feiing er innenfor selvkostprinsippet.
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Sammenfatning og konklusjon
Etter vurderingen ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at det kan forsvares å sidestille
kommunens gebyrregulativ med en forskrift, formelt sett. Dermed har kommunen tilstrekkelig
rettslig hjemmelsgrunnlag for å utstede gebyr for feiing, jfr. bevl. § 28 2. ledd. En ber
imidlertid kommunen om å gjennomgå rutinene sine på dette området slik at det blir
tydeligere at en her vedtar et bindende gebyr i forskrift form.
Det er for øvrig en forutsetning for at gebyret skal være lovlig, at det er innenfor rammene for
selvkost. Ut ifra hva som har kommet fram, foreligger ikke et tilstrekkelig selvkostregnskap.
Det må dermed legges til grunn at ileggelse av gebyr for feiing av fritidsbolig ikke oppfyller
gjeldende rettslige krav til forhåndsutredning og dokumentasjon for selvkost. Dette er en feil
ved saksbehandlingsprosessen for regulativet.
Det må legges til grunn at manglende selvkostregnskap kan ha virket bestemmende på
innholdet i gebyret. Uten en mer grundig begrunnelse for gebyrsatsen, må det aktuelle
punktet i regulativet oppheves som ugyldig. Det vises til rettsprinsippet uttrykt i fvl. § 41.
Mangelen kan rettes ved at det utarbeides et selvkostregnskap, som viser at gebyret for
feiing er innenfor selvkostprinsippet.
Det konkluderes ikke endelig på spørsmålet om feiegebyret er for høyt.
Indre Fosen kommune bes fremskaffe et selvkostregnskap som omfatter gebyr for
feietjenester. Rundskriv H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost», gir veiledning.
Kan ikke ilagte gebyr tilføres kostnader kommunen har hatt, jfr. selvkostprinsippet, må evt.
overskytende betales tilbake. Kommunen bes om å følge opp dette.
Det vises for øvrig til hele vurderingen ovenfor.

Vedtak
Rissa kommunes gebyrregulativ for 2017 er ugyldig så langt det gjelder satsen for feiegebyr
for fritidsboliger. Punktet om fritidsboliger i kapittel 3 i regulativet oppheves, jfr. koml. § 59.
Indre Fosen kommune bes skaffe et selvkostregnskap som omfatter gebyr for feietjenester.
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages etter forvaltningsloven.
Avgjørelsen forutsettes gjort kjent berørte parter.
Med hilsen
Trond Flydal (e.f.)

Henrik Øvrebø

Seksjonsleder, juridisk seksjon
Kommunal- og justisavdelingen

Seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Kopi til:
Ragnar Tørstad

ragtoe@online.no
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Saksframlegg
Saksnr
22/20

Møtedato

Utvalg

Formannskap

30.04.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2020/390
Dato: 23.04.2020

Oppdatering av gebyrheftet: Leiepris på bolig i Ytre
Ringvei 38
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Gebyrheftet justeres til å inkludere én bolig på Ytre Ringvei 38.
2. Leiepris for boligen settes til kr 9 474,-

Saksopplysninger
Viser til saken om kjøp av bolig i formannskapets møte 12.03.2020. Boligen i Ytre Ringvei 38
er kjøpt og klar til å leies ut. Utgiften til kommunen ble etter tilskudd fra Husbanken kr
2.150.000. Boligen foreslås leid ut for kr 9 474,- pr mnd. Leiesummen dekker forvaltnings- og
finanskostnadene på lånet.
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