INNBYGGERMØTE I INDRE FOSEN KOMMUNE – STADSBYGD
Møtereferat 11.12.2017
Deltakere: 5 innbyggere
Kommunale representanter: Ordfører i Indre Fosen, leder helse- og omsorgsutvalget Indre Fosen, rådmann i Leksvik og
Rissa, helse- og omsorgssjef, personalsjef, arealsjef, enhetsleder kommunalteknikk

DIALOGMØTE OM FLERE TEMA
Rådmann i Leksvik og Rissa, Vigdis Bolås, ønsket velkommen til dialog om flere interessante og
spennende tema. Helse- og omsorgstjeneste blir det mye informasjon om, så visjon og verdier. Først ut
er ordføreren. Snart er vi sammen i en ny kommune!
Utvikling av Indre Fosen kommune ved Steinar Saghaug
 Kommunekartet danner seg nå, snart er vi en kommune og ett fylke. På Fosen blir det om lag 3-4
kommuner istedenfor 7. Regionrådet ledes nå fra Bjugn, og flere fellestjenester driftes av
medlemskommunene som før.
 Jeg er glad for at vi valgte situasjonen selv. En rundtur i kommunen blir 14-15 mil. Lengste
avstand er ca. 7 mil. En del av Verrabotn blir også med, trolig med 74 innbyggere.
 Indre Fosen blir en typisk landbruks- og industrikommune med 10200 innbyggere.
 Det blir politisk styring via kommunestyret og formannskapet som tar ansvar for
samfunnsutvikling. I tillegg er det 4 hovedutvalg, med oppvekst-, kultur- helse og omsorgsutvalg,
samt arealutvalg og næringsråd.
 Den administrative ledelsen skjer ved rådmann, oppvekst-, kultur-, helse- og omsorgssjef, samt
areal- og utviklingssjef.
 Den nye Utviklingsenheten skal sørge for utvikling i landbruket, bolyst, fiber og flere innbyggere.
 Omstillingsprogrammet som går over 6 år vil få solid betydning for næringslivet. Har som mål å
skape 350 nye arbeidsplasser. Pr i dag er det skapt 150 nye arbeidsplasser. Programmets
hovedfokus er å skape nye arbeidsplasser i eksisterende virksomheter.
 Den nye kommunens profil er omtrentlig klar, med symboler fra både Leksvik, Rissa og
Trondheim.
 Indre Fosen kommer i ny klasse for arbeidsgiveravgift, noe som vil få stor betydning.
 Det arbeides godt med bru over Trondheimsfjorden.
 De kommunale veiene skal vedlikeholdes. Vi forsøker å lage en asfaltplan for hele kommunen.
 Kollektivtrafikken må lobbes, slik at det blir fine forbindelser mellom tettsteder samt ferge- og
hurtigbåt. I 2019 kommer det 2 nye hybridferger. Det utredes også en løsning for batteridrevet
hurtigbåt.
 Fiberdekningen er klart underveis både i Leksvik og Rissa kommuner.
 Det arbeides med flere arealplaner. Arealplanen for den nye kommunen kommer etter hvert.
Flere reguleringsplaner er underveis. Mange andre planer er underveis.
 Det er totalt 637 mill. til rådighet i Indre Fosen, det meste 41 % går til helse- og omsorgsfeltet,
Skole 37 %, osv.







Vi har fått på plass økonomien for 2018, og Kommunal- og moderniseringsutvalget har lovet å få
på plass økonomien for de kommende årene.
Det er høy byggeaktivitet og mange investeringer.
Videregående skole jobber vi med - sammen med fylkeskommunen og de to videregående
skolene. Plasseringen avgjøres av fylkestinget for Trøndelag i april 2018. Elevene må fanges opp
fra både Leksvik og Rissa. Mange bedrifter trenger videregående kompetanse. Fylkeskommunen
avgjør selvsagt hvordan programfagene blir.
Kulturlivet kjennetegnes av mange aktiviteter, arrangementer, miljøer, bygninger og ildsjeler.
Kulturskolen med mer enn 400 elever og 16 lærere utmerker seg.

Innspill:
-

Ordfører fikk ros for å bruke begrepet BYGD istedenfor GREND i presentasjonen.
Er det interessant å gå først i løypa i forhold til kommunesammenslåing? Ordfører svarer: Nei,
det var ikke noe mål å være først ute, det var de faktiske forholdene, bl.a. mange
samarbeidsavtaler som gjorde at Leksvik og Rissa gikk for sammenslåing.

Helse- og omsorgstjenester ved Hilde Anhanger Karlsen
 De fleste innbyggere er på et eller annet tidspunkt i kontakt med helse- og omsorgstjenester.
Sektoren består av 7 enheter: Ny Koordinerende tjeneste (med fellestjeneste for forvaltning,
saksbehandling og merkantile tjenester), NAV (i ett kontor med en leder og to lokasjoner, i
Leksvik og Rissa), Fosen barneverntjeneste (som er en interkommunal tjeneste som blir lite
berørt av sammenslåingen), Sykehjem (for de «sykeste syke» som trenger behandling ligger på
to lokasjoner i Leksvik og Rissa), Hjemmetjenester (med 4 soner i Leksvik, Rissa,
Stadsbygd/Vanvikan og Stjørna), Bo- og aktivitetstjenester (for funksjonshemmede ved 4 boliger
pluss personer i private hjem), Helsetjenester med helsestasjon inklusive jordmor, legetjeneste,
psykisk helse og rus, pluss fysioterapi og ergoterapi. Vi foreslår bemannet legevakt hele døgnet i
Vanvikan, med krav om helikopterlandingsplass. Dagens fastleger må kunne bistå sine
fastlistepasienter på dagtid med mindre akutte plager. Kommuneoverlegen er selvsagt med i vårt
helhetlige bilde.
 Kort om status for Stadsbygd omsorgssenter. Fire tilbydere jobber med anbud. Skal være klart
ca. mars 2018. Avgjørelsen tas av en sammensatt jury som vektlegger 50 % pris og 50% kvalitet.
Gammelhandelen skal dokumenteres av arkitekt etter nyttår. Deretter rives gammelhandel og
meieri. Nytt omsorgssenter skal stå klart til jul 2019. Det blir parkering for ansatte ved
brannstasjonen.
 Organiseringen vi lager nå er ikke nytenkende, men trygg og god. Vi trenger imidlertid en
skikkelig oversikt over utfordringsbildet med vekst blant eldre. Vi trenger nye planer og
samkjøring av planer.
 Alt dette er meget gjennomtenkt. Det er dager igjen til den nye kommunen realiseres. Det vil
imidlertid ta noe tid å bygge sammen ulike kulturer, styrende dokumenter og rutiner. Vi skal lage
en helse- og omsorgsplan for Indre Fosen. Først må vi ha oversikt over utfordringsbildet og
behovet for kompetanse, som så nedfelles i en kompetanseplan.
Innspill:
- Ingen
Visjon og verdier ved Ola Andreas Stavne
 Nå skal dere få se en liten filmsnutt og komme med innspill.
 Profilen bygger på tidligere arbeid i Rissa, men den videreutvikles for vår nye kommune. Det
dreier seg om hvordan vi skal fremstå og oppføre oss i den nye kommunen.
 Oppgave 1: Hvilke forventninger har dere som innbyggere til Indre Fosen kommune?
 Oppgave 2: Hva vil være en god og fremtidsrettet visjon for Indre Fosen kommune?
 Gå sammen med noen andre. Ta på innbyggerhytten. Når har du opplevd noe godt i møte med
kommunen? Hva kjennetegnet situasjonen?

Innspill forventninger:
 Snakke ett språk – både skriftlig og muntlig må være forståelig.
 Få svar raskt.
 Har stor tro på at innbyggerne får gode tjenester i ny kommune, men det blir spennende å se.
 Forventer at det skjer noe. At det ikke bare blir prat og utredninger.
 Ønsker at ledelsen fortsetter å reise rundt på enhetene i kommunen på besøk.
 Ønsker at ledelsen fortsetter å møte innbyggerne på bygdemøter og tilsvarende.
Innspill god hjelp:
- Har forventninger til at folk er tilgjengelig når vi kommer til rådhuset. Har opplevd det motsatte det oppleves som dårlig.
Innspill god og framtidsrettet visjon:
- Brukerne i sentrum.
- Det er viktig å ha visjon og verdier for tjenestene, og at det snakkes jevnlig om disse for å
opprettholde bevisstheten.
- Ordfører og rådmann oppfordres til å ha visjonen for Indre Fosen som oppslag på veggen, og se
på den hver dag.
Spørsmål/synspunkter fra salen:
- Avhenger struktur for ungdomsskolene av om videregående skole legges til Vanvikan?
Rådmann: Videregående er veldig viktig for kommunen, og vi utreder struktur for ungdomsskolen
nå. Ordfører: Det blir vanskelig å flytte ungdsomtrinnet fra Vanvikan om ikke videregående
legges dit.
- Det kan hende fylkeskommunen bestemmer seg denne uka for hvor vgs i Indre Fosen skal ligge.
- Tror det er viktig at det å starte på ungdomstrinnet oppleves som et brudd i skoleløpet, at det
representerer noe nytt ift. barnetrinnet.
Avslutning ved ordfører Steinar Saghaug
Takker for innspill vi har fått. Vi skal jobbe for å bli en god kommune å bo i. Tusen takk for kjempefin
dialog – den verdsettes. God jul og vel hjem!

