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Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-FRP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-PP
IF-V

Kulturelt innslag fra kulturskolen
Orienteringssaker:
- Indre Fosen Invest AS v/ styremedlem Per-Arne Sæther
- Dyrk Fosen v/ prosjektleder Ketil Kvam
- Næringsarbeid v/ leder utviklingsavdelingen Tore Solli
- Samfunnsbilde NAV / Indre Fosen v/ leder NAV André Sagmo
- Årsregnskap 2017 Leksvik kommune og Rissa kommuner v/ økonomisjefene Karsten
Bergersen og Ørjan Dahl
- Renovasjonsordning for Indre Fosen kommune v/ ordfører Steinar Saghaug
Drøftingssaker:
- Økonomiske muligheter og utfordringer i Indre Fosen kommune. Innledning v/ økonomisjef
Ørjan Dahl
- Ungdomsskolestruktur. Innledning v/ oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad
Utredningen som ble drøftet i oppvekstutvalget 01.02.2018:
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=308
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&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=6273
Oppsummering av drøftingen i oppvekstutvalget 01.02.2018::
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=308
&caseType=Protokoll&registryEntryId=6273
Nærmere informasjon om høringsdokumentene og videre tidsplan:
https://www.indrefosen.kommune.no/om-indre-fosen/planer/aktuelle-planer-horingerkunngjoringer-vedtatte-planer/ny-frist-for-horing-ungdomstrinnstruktur-og-forskrift-omskolekretsgrenser.3577.aspx
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen. Innledning ved formannskapets egne arbeidsgrupper
næring, boligtomter, samferdsel og kommunale tjenester.
Informasjon ordfører
Informasjon rådmannen
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Saksnr
PS 11/18
PS 12/18

Sakstittel
Byvekstavtale - Trondheimsregionen
Næringsråd i Indre Fosen kommune
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Lukket

Saksframlegg
Saksnr
11/18

Møtedato
06.03.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Vigdis Bolås
Arkivsak: 2018/2020
Dato: 27.02.2018

Byvekstavtale - Trondheimsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune vil delta i forhandlingene om en byvekstavtale der
kommunene i Trondheimsregionen, fylkeskommunen og staten forhandler.
2. Fremforhandlet avtaleutkast skal legges frem for politisk behandling i kommunestyret.

Saksutredning
I brev fra Statens vegvesen av 18.12.2017 til kommunene i Trondheimsregionen, står det at
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre byutredninger i
samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner. Arbeidet
gjennomføres i to trinn der trinn 1 skal være et av de faglige grunnlagene for forhandlinger
om byvekstavtaler. Trinn 2 av byutredningen skal danne grunnlag for arbeidet med Nasjonal
transportplan 2022 – 2033.
Regionrådet i Trondheimsregionen er referansegruppe for arbeidet med byvekstavtale. Det
foreligger nå en byutredning som skal være det faglige grunnlaget for de kommende
forhandlingene om byvekstavtaler og et grunnlag for arbeidet med neste Nasjonal
Transportplan. Byutredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheimsregionen
og belyse hvilke tiltak som er nødvendig for å nå nullvekstmålet. Se
www.vegvesen.no/vegprosjekter/byutredningtrondheim
Forhandlingene om en byvekstavtale mellom kommunene, fylkeskommunen og staten om
hvordan areal- og samferdselspolitikken skal utformes for å oppnå nullvekstmålet, vil starte i
mars / april 2018. Når avtalen er signert, gjennomføres avtalen gjennom Miljøpakke 4.
Navnet Miljøpakke vil sikre kontinuitet og forståelse for hva dette dreier seg om blant
innbyggerne.

Vurdering
Det blir viktig å samkjøre kommunene i Trondheimsregionen før de kommende
forhandlingene med staten / fylkeskommunen. Det skal gjennomføres felles
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formannskapsmøte for alle kommunene i Trondheimsregionen 22. – 23. mars 2018,
og der blir dette et viktig tema. En felles posisjon vil være viktig for graden av
gjennomslag i forhandlingene.
Det er mulig at forhandlingene starter før 22. mars. Indre Fosen kommune bør
allerede nå signalisere at kommunen er positiv til å delta i forhandlingene for bl.a. å
få god innsikt og for å ta vare på egne interesser. Når resultatet av forhandlingene
foreligger, skal fremforhandlet avtaleutkast behandles politisk i de aktuelle
kommunestyrene. Målet er at alle kommunestyrene behandler forhandlingsresultatet
før årsskiftet 2018 / 2019.
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Formannskap

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2018/1994
Dato: 26.02.2018

Næringsråd i Indre Fosen kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Legges fram direkte i møtet.

Saksutredning:
I sak 3/18 Næringsarbeid i Indre Fosen kommune behandlet av kommunestyret den
08.02.2018, ble følgende vedtatt i pkt 5:
Formannskapet behandler sak om medlemmer av næringsrådet så snart som
råd, og Utviklingsavdelingen kaller inn til næringsråd så snart formannskapet
har vedtatt hvem som skal representere landbruksnæringa, øvrig næringsliv,
reiseliv og servicenæring i næringsrådet.
I sak 69/17 Organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018,
behandlet av fellesnemnda 09.11.17, ble følgende vedtatt i pkt 2:
Det opprettes et næringsråd som skal drøfte felles utfordringer og muligheter
som landbruksnæringa og øvrig næringsliv har. Næringsrådet skal bestå av:
- 2 representanter fra landbruksnæringa
- 1 representant fra øvrig næringsliv med 1varamedlem
- ordfører
- varaordfører
- opposisjonsleder
- 1 representant fra reiselivet
- 1 representant fra servicenæringen
Utviklingsavdelingen har ansvaret for gjennomføring av møtene i
næringsrådet.
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Vurdering:
De ulike organisasjonene som representerer landbruksnæring, øvrig næringsliv,
reiseliv og servicenæringene, er utfordret på å foreslå personer til næringsrådet.
Forslagene sendes administrasjonen før formannskapets møte 06.03.2018.
Rådmannens innstilling med forslag på navn som representerer de ulike i
næringsrådet, vil bli lagt fram direkte i møtet i formannskapet.
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