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Dokumentet er noe justert etter høringen, per 18.10.2021

Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Bilde: Padler på Trondheimsfjorden, tatt av Geir Are Nyeng

Samfunnsdelen er direkte knyttet til flere lokale dokumenter på kommunens hjemmeside:
o Faktagrunnlag for samfunnsutvikling, 2021
o Faktagrunnlag for folkehelse, 2020
o Faktagrunnlag for klima, underveis 2021
o Logg med referater for medvirkning i prosessen
o Vedlegg med nasjonale, regionale og lokale dokumenter
Denne lenken gir tilgang til dokumentene: www.indrefosen.kommune.no/samfunnsdel
Formannskapsvedtaket 23.06.2021:
1. Formannskapet legger planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022 2034 på høring fram til 29. august.
2. Planprogrammets tidsplan forskyves tilsvarende ut i tid.
Formannskapsvedtaket 28.10.2021:
……
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Innledning
Samfunnet og den kommunale organisasjonen i Indre Fosen er i endring. Mål,
strategier og tiltak, i samfunnsdelene for Rissa 2014-2026 og Leksvik 2015-2026, er
gjennomført. Det er laget mange planer og strategier. Samfunnsutviklingen har
allikevel ikke gått helt som forventet. Det betyr at Indre Fosen fremdeles er en sårbar
distriktskommune - uten tilstrekkelig bærekraft, handlingsrom og med presset kvalitet.
Det er nødvendig å ta tak i utsatte områder i samfunnet og den kommunale organisasjonen.
Områder som er kritiske for at samfunnet og den kommunale organisasjonen skal fungere
godt. De valgte områdene må revitaliseres, med justert utvikling og oppfølgende ledelse.
Dette er utfordringene vi står overfor nå:
o Skjev befolkningsutvikling
o Svekket kommunal økonomi og handlingsrom
o Presset kommunal tjenesteproduksjon og kvalitet
o Omfattende arealbruk
o Klimaendringer
o Ulikhet i folkehelse
Negative utviklingstrekk som må justeres og ledes i positiv retning.
Kommunen har mottatt fem høringsinnspill. Fra Rissa bolyst, Stjørna kultur- og
næringsforum, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Statens
vegvesen. Noen aktører har foreslått metodisk forbedring av planprogrammet. Andre har
foreslått tema og utfordringer som bør belyses i ny samfunnsdel. Alle innspillene er
oppsummert i egen oversikt – se lenken på første side. Viktige innspill, som tas til
etterretning og har ført til endret planprogram, er markert med gul farge.

Utfordringene beskrives med stikkord og spørsmål.

Lokale utfordringer
Overordnet befolkningsstrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Skjev befolkningsutvikling med færre
barn, flere seniorer og
lavere folketall
Utarbeide overordnet
befolkningsstrategi?
Stedlige spørsmål:
Har kommunesenteret
en særskilt posisjon?
Hva med de øvrige
tettstedene?
Bør steder med særskilt
kulturarv og/eller lang
avstand til
kommunesenteret
behandles spesielt?

Spørsmål om kommunal
organisasjon
Hva innebærer redusert
folketall og aldring for
kommunen?

Spørsmål om
næringsliv
Hva betyr redusert
folketall og aldring for
bedrifters rekruttering?

Hvordan kan kommunen
tilpasse seg?

Hva kan gjøres for å
sikre kompetanse?

Bør alt av tjenester
nedskaleres eller bør det
satses på noen områder
som har særlig betydning for
folketallsøkning?

Hva med nye bedrifter?

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Hva betyr redusert
folketall og aldring for
bosetting i større og
mindre steder?
Hva skjer med
innbyggere,
fritidsreisende, boliger og
tilbud?
Hva med opplevelser?
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Hva med steder som
har gunstig beliggenhet
til/fra Trondheim?

Overordnet økonomistrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Svekket kommunal
økonomi og
handlingsrom, som
følge av befolkningsutvikling og uendret
organisasjonsstruktur
Utarbeide overordnet
økonomistrategi?

Spørsmål om kommunal
organisasjon
Investeringsbudsjett - hva
må gjøres, bør gjøres og
hva kan vente?
Driftsbudsjett – hva må
prioriteres av forvaltning og
utvikling?
Økonomistyring – har
politikere og ledere
økonomisk innsikt og
kontroll?

Spørsmål om
næringsliv
Hvilken bistand må,
kan eller kan ikke
kommunen gi til
utvikling av
eksisterende
virksomheter?
Hva med tilrettelegging
for nye bedrifter?

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Vedlikehold og utvikling
av infrastruktur - hva må
gjøres, bør gjøres og hva
kan vente?
Infrastruktur er vei, havn,
kraftforsyning,
telekommunikasjon,
vann- og avløpsnett, og
avfallshåndtering.

Overordnet tjeneste- og kvalitetsstrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Presset kommunal
tjenesteproduksjon og
kvalitet
Utarbeide overordnet
tjeneste- og
kvalitetsstrategi?

Spørsmål om kommunal
organisasjon
I hvilken grad bestemmes
kvalitet av;
(a) årsverk med spesifikk
kompetanse
(b) organisering og antall
lokasjoner?

Spørsmål om
næringsliv
Klarer nærings-aktører
å sette kravet om faglig
kvalitet foran
geografisk nærhet?

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Evner foreninger og
innbyggere å sette kravet
om faglig kvalitet foran
geografisk nærhet?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Kan tjenestekvalitet
opprettholdes med klart
svekket økonomi?
(I barnehage, skole, omsorg
og sykehjem, kultur,
infrastruktur, bygg og
eiendom, samfunn- og
nærings utvikling)
Er det mulig å oppnå
administrativ og politisk
enighet om å sette kvalitet
fremfor nærhet?
Helse- og
omsorgssektoren
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?
Tematisk stikkord:

Boligbehov for
utsatte grupper og
eldre
Innbyggeransvar for
egen situasjon, også
i utsatte livsfaser
Plan for forsvarlig
allmennlegetjenester

til befolkningen
Krav om forsvarlighet
og rett til nødvendige
tjenester i lov om

Hva kan/bør/må gjøres?
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Nåtidens utfordringer fremtidige strategier

Spørsmål om kommunal
organisasjon

Spørsmål om
næringsliv

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

pasient- og
brukerrettigheter
Plan for psykisk
helse og rus
Plan for helsemessig
og sosial beredskap
kommer

Etablere realistisk
helse- og
omsorgsstrategi?
Oppvekstsektoren
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?
Tematiske stikkord:
Oppvekstforhold for
barnehagebarn,
grunnskolebarn og
unge
Skjermtid, opplevelse
av nærmiljø, mobbing,
narkotika og alkohol
Andre sektorers arbeid
med identifisering og
innsats for utsatte barn
Etablere realistisk
oppvekststrategi?
Kultursektoren
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?
Tematisk spørsmål:
Bruke autentiske
kulturmiljøer med et
ubenyttet potensial som
attraksjoner sammen
med næring og
reiseliv?
Etablere realistisk
kulturstrategi?
Næring- og
plansektoren
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?
Tematisk spørsmål:
Hva gjør kommunen
med næringsarbeidet
når omstillingsprogrammet er ferdig
ila. 2022?
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Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Etablere realistisk
nærings- og
planstrategi?
Bygg og eiendom

Spørsmål om kommunal
organisasjon

Spørsmål om
næringsliv

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere

Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Spørsmål om
næringsliv
Er det avsatt
tilstrekkelige områder
til disse formålene?
1. Bebyggelse og
anlegg, særlig
næring og bolig
5. LNF med
a. Landbruk
b. Spredt bolig, fritid og
næring

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Hvilken betydning har
arealformålene under for
trivsel og utvikling?
1. Bebyggelse – anlegg
2. Samferdselsanlegg –
teknisk infrastruktur
3. Grønnstruktur

Etablere realistisk
bygg- og
eiendomsstrategi?
Kommunalteknikk
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?
Etablere realistisk
kommunalteknisk
strategi?

Overordnet arealstrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Omfattende arealbruk
Lage et arealregnskap?
Tematiske stikkord:
Boligbehovet til utsatte
grupper og voksende
gruppe eldre
Attraktive og
aldersvennlige samfunn
Bevare
sammenhengende
utmarksområder for
reindrift
Vassdrags bredde,
bunn og kantvegetasjon
Myr og
våtmarksområder
Autentiske kulturmiljøer
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?

Spørsmål om kommunal
organisasjon
Kan og vil kommunen unngå
omfattende nye
arealformåls-områder?
1. Bebyggelse-anlegg
2. Samferdsel
3. Grønnstruktur
4. (Forsvar)
5. Landbruk–natur–friluft
6. Sjø-vassdrag- strand
Bør eksisterende
bebyggelse i LNFR-områder
avsettes til LNFR spredt
bebyggelse?

Hvor og hvor mye
trengs av ytterligere
areal?

Hvilken betydning har det
at eksisterende
bebyggelse i LNFRområder avsettes til
LNFR spredt
bebyggelse?

Hvor mye villmarkspregede
områder (med minst 5 km til
tekniske inngrep) er
nødvendig eller ønskelig?

Skal slike områder
fortsatt prioriteres?

Hva kan/bør/må gjøres?

Betydning for
næringsliv?

Konsekvenser for
foreninger og
innbyggere?

Spørsmål om
næringsliv
Hvordan kan lokale
nærings aktører,
drivere og gårdbrukere

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Hvordan kan stedlige
organisasjoner og
innbyggere bidra?

Utarbeide overordnet
arealstrategi?
Med vekt på større og
mindre steder?
Utvikle egen strategi for
spredtbygde områder?

Overordnet klimastrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Endringer i klimaet, for
høye klimagassutslipp

Spørsmål om kommunal
organisasjon
Hvilke lokale utslipp har
ikke-kvotepliktig sektor (og
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og mangelfull
klimatilpasning

kvotepliktig sektor til
sammen)?

Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?

Hva tar staten og
internasjonale aktører
ansvar for?

Utarbeide overordnet
klimastrategi?

Hvordan kan kommunens
sektorer, næringsaktører og
innbyggerorganisasjoner og
eventuelt andre bidra til
reduserte utslipp?

bidra til reduserte
utslipp?

Kan innbyggere i
kommunesenteret og
større steder med godt
offentlig tjenestetilbud,
kollektivtransport og
arbeidsplasser klare seg
med færre biler og
mindre bilbruk?

Klimagassutslipp begrenses
når flere brukere er relativt
samlet. Det gjelder blant
annet for kommunale
avfallstjenester og
helsetjenester
Hva kan kommunens
administrasjon gjøre for å
legge til rette for et samfunn
som er robust mot
konsekvensene av
klimaendringene?

Overordnet folkehelsestrategi
Nåtidens utfordringer fremtidige strategier
Ulikhet i folkehelse
Hva er utfordringsbildet,
mulighetene og
hindringene?

Spørsmål om kommunal
organisasjon
Hvordan kan/bør kommunen
tilrettelegge for styrket
folkehelse, på større og
mindre steder, i nærings- og
arbeidsliv, og på fritiden?

Tematiske stikkord:

Utvikle aldersvennlig
samfunn

Spørsmål om
næringsliv
Er folkehelsen ulik for
ansatte, permitterte,
arbeidsledige og
uføre?

Spørsmål om samfunn,
steder og innbyggere
Har alle større og mindre
steder åpne og
inkluderende møteplasser for alle aldre?

Bør det gjøres en lokal
innsats for en eller flere
av gruppene?

Bør det gjøres en lokal
innsats på noen
geografiske områder eller
for noen grupper?

Utarbeide overordnet
folkehelsestrategi?

Det bør gjøres en innsats for å etablere en felles utfordringshorisont og strategisk
utviklingsretning, med prioriteringer på kort og lang sikt. Det vil også bli foreslått konkrete mål
og strategier.

Indre Fosen har minst seks større utfordringer med kritisk behov for løsninger.

Nasjonale, regionale og lokale dokumenter
Nasjonale, regionale og lokale styringsdokumenter brukes for å utvikle den nye
samfunnsdelen. Her nevnes de mest relevante, der noen er mer omtalt i et separat vedlegg.
Nasjonale dokumenter:
o Lov om folkehelsearbeid
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o
o
o
o
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o
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o
o
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o
o
o
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o

o

Lov om forvaltning av naturens mangfold
Lov om klimamål
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Forskrift om konsekvensvurderinger
Forskrift om rammer for vannforvaltningen
Veileder Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Veileder Konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel
Veileder Areal og transportplanlegging
Veileder Kommunal planstrategi
Veileder Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen – handlingsdelen
Veileder Kommuneplanens arealdel
Veileder Medvirkning i planlegging
Veileder Universell utforming i planlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Veileder Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-,
natur-, frilufts- og reindriftsområder
Veileder Reindrift og plan- og bygningsloven
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033
Nasjonal sykkelstrategi
Nasjonal gåstrategi
Distriktskommunen som næringsutvikler
NOU 2020:12 Næringslivet betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
Rundskriv – Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling
En digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025
Sammen om aktive liv
FNs mål for bærekraftig utvikling
Klimakur 2030, tiltak og virkemidler mot 2030
Stortingsmelding 13, 2020 – 20021 Klimaplan for 2021 – 2030
Nasjonal jordvernstrategi
Intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp og
økt karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030
Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel? FoU Rapport 9-2021, NORCE samfunn

Regionale dokumenter:
o Høringsutkast – Regional plan for arealbruk 2022-2030 – Trøndelag
o Mal for handlingsprogram 2021 – 2024, Del av regional plan for arealbruk 2021-2030
o NIVI Rapport 2021:1 Interkommunalt samarbeid i Trøndelag
o Utkast til prosess - ny verdiskapingsstrategi for Trøndelag
o SÅNN GJØR VI DET - Trøndelags strategi for klimaomstilling
o HANDLINGSPLAN FOR KLIMAOMSTILLING 2021-2023 for Trøndelags strategi for
klimaomstilling - «Sånn gjør vi det»
o Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
o Statsforvalteren i Trøndelag – Trøndelag fylkeskommune
o Dispensasjonsveileder plan- og bygningslovens kapittel 19
o Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 – 2021
Lokale dokumenter:
o Arbeidsgiver politisk plan, 2018
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Digitaliseringsstrategi for Fosen, 2020
Eierstrategi for kommunale bygninger i Indre Fosen kommune, 2019
Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2018 – 2022
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2032
Innkjøpsstrategi, 2020
Innkjøpsreglement, 2020
Innkjøpsstrategi, 2020
Kommuneplanens samfunnsdel Rissa 2014-2026
Kommuneplanens samfunnsdel Leksvik 2015-2026
Kulturplan, 2020-2032
Landbruksplan 2020-2023
Matstrategi for Indre Fosen kommune, 2018
Næringskraft og bolyst for 2021-2023
Omstillingsprogrammets planer 2017-2022
Planstrategien for 2020-2023
Strategi for samferdsel og infrastruktur, 2021
Totalplan for Indre Fosen kommune - en bærekraftig kommune, 2020
Rapporten om framtidens oppveksttilbud, 2020
Helse- og omsorgsplan, 2020

Det er mer enn 60 dokumenter med betydning for kommuneplanens samfunnsdel.
De fleste er omtalt i et eget vedlegg, med tilhørende digitale lenker.

Flerfaglige lokale faktagrunnlag
Kommunen har mye fakta om flerfaglige forhold. Det eksisterer et faktagrunnlag for
samfunnsutvikling fra 2020, som er oppgradert og utvidet i 2021. I samme periode er det
også opprettet faktagrunnlag for folkehelse og til dels for klima.
Mange lokale utredninger og planer har kunnskapsgrunnlag i bunn for vurderinger og
anbefalinger. Det gjelder blant annet Framtidens oppveksttilbud 2020, Helse- og
omsorgsplan 2020-2030, Kulturplan 2020-2032, Forvaltningsplan for statlig sikra
friluftslivsområder 2018 – 2022, Hovedplan for avløp og vannmiljø 2020-2032, Eierstrategi
for kommunale bygninger fra 2019 og Strategi for samferdsel og infrastruktur fra 2021.
Det etableres mange lokale planer, med mål og strategier som bygger på solide fakta.
Alle anbefalinger blir allikevel ikke politisk vedtatt. Følgelig blir ikke alle utfordringer
reduserte eller finner hensiktsmessige løsninger.

Ambisjoner i ny samfunnsdel
Trolig ønsker noen politikere og aktører en helhetlig plan for samfunnet og den kommunale
organisasjonen. Ressursmessige hensyn gjør at en ideell samfunnsplan må vente. Akutte
utfordringer og igangsatte programmer, presser frem et dokument med kritisk innhold og
tidsriktige reisverk.
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Den nye samfunnsdelen bør bli en realistisk og langsiktig plan med konkrete mål og
strategier. Det kan lages et målhierarki - som kan være styrende for hva som bør prioriteres
først og sist. Helheten ved den kommunale organisasjonen og samfunnet blir allikevel ikke
borte, de hviler i horisonten. Det kan lages en kortsiktig handlingsplan etter hvert.
Dersom kommunens administrative og politiske ledelse ikke kan samle seg om et
foreliggende utfordringsbilde og en ønsket utviklingsretning, vil lokalsamfunnet og den
kommunale organisasjonen gradvis forvitre og tape posisjon - i forhold til nabokommuner og
regioner. Følgelig bør handlekraften som lå i gamle Rissa og Leksvik gjenvinnes.
Mangt kan bedres i den kommunale organisasjonen og i samfunnet.
Mye er bra, men dagens kvaliteter er ikke tema for kommuneplanens samfunnsdel. Flere
områder har trolig tilstrekkelig eller for god kvalitet. På grunn av betydelige utfordringer er
forbedringspotensialet rimelig klart.
Det er nødvendig at politiske utvalg, sektorer, enheter, virksomheter og tjenesteområder
reflekterer omkring dagens situasjon og mulig fremtid.
Flere akutte utfordringer og igangsatte programmer, tvinger frem en samfunnsdel med
kritisk innhold og tidsriktige reisverk.

Formelle krav, resultater og effekter
Statens veileder for kommuneplanprosessen fremstiller samfunnsdelen slik:

Følgende forklaring står på side 5-7:
De sentrale verktøyene for samfunnsplanlegging etter plan og bygningsloven er:
o kommuneplanens langsiktige del
o kortsiktige del
Den langsiktige delen omfatter mål for utviklingen i kommunen med retningslinjer for
sektorenes planlegging, og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.
Den kortsiktige delen omfatter samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de
nærmeste årene.
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Samfunnsdelen er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging og har to
hovedinnretninger:
o Kommunesamfunnet som helhet
o Kommunen som organisasjon
I arbeidet skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og
synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.
Les mer ved å trykke på lenken her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf

Stavanger kommune fremstiller prosessene i kommuneplansystemet 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

Les mer ved å trykke på lenken her:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/planstrategi-ogplanprogram/

I begge figurene ligger planstrategien som en forutsetning for samfunnsdelen. Det forventes
at dokumentene i kommunens plansystem skal henge sammen i en helhet.
Kommunestyret vedtok planstrategien i 2020 og ønsket en ny samfunnsdel i 2021.
I Plan- og bygningsloven er samfunnsdelen underlagt samme krav som planstrategien.
Planprosessen må følgelig ivareta mange formelle krav:
o Følge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.
o Varsle oppstart overfor berørte regioner, kommuner, instanser og innbyggere.
o Utarbeide planprogram for hvordan arbeidet skal gjøres – med 6 ukers høring.
o Legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt.
o Konkretisere utfordringer, mål og strategier for kommune og samfunn.
o Innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.
o Etablere planutkast - som sier hva som skal oppnås – med 6 ukers høring.
o Gjøre forslaget kjent i 30 dager før behandling i kommunestyret.
o Være grunnlag for utvikling av kommunale sektorer og samfunnsområder.
Saksfremlegget må si hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser er vurdert.
Tilnærmingen som tenkes brukt er slik:
A. Bruke nasjonale og regionale styringsdokumenter.
B. Ta hensyn til etablerte planer og strategier, og fullføre oppdraget fra formannskapet.
C. Stille relevante spørsmål og besvare disse.
D. Bruke tilgjengelige flerfaglige fakta.
E. Lage utfordringsbilder med utviklingsretninger.
F. Skape målbilder med hovedmål og strategier.
G. Avvente handlingsplaner med kort tidshorisont.
H. Oppsummere kommuneorganisasjonens og samfunnets utviklingsretning.
Samfunnsdelen utvikles samtidig med arealdelen samt økonomi- og handlingsplanen.
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Resultatet av samfunnsdelen blir en konkretisering av hva kommunen skal oppnå og
hvordan det skal gjøres. Forhåpentligvis blir effekten av samfunnsdelen en kommune
og et samfunn med bærekraftig utvikling, handlingsrom og fornyet kvalitet.

Organisering
Delegasjonsreglementet for 2019-2023 har følgende tekst om samfunnsdelen:
«Strategiarbeid og samfunns- og næringsutvikling skal være tema i alle møter i
formannskapet. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen med kommuneplanens
samfunnsdel i hht. plan- og bygningsloven. Formannskapet gir føringer til utvalgene om
gjennomføring av deler av kommuneplanens samfunnsdel ev. annet strategisk arbeid som
faglig ligger innenfor det aktuelle utvalg.»
Arbeidet med en ny Samfunnsdel kan organiseres slik:
o Styringsgruppe: Formannskapets medlemmer
o Prosjektansvarlig: Kommunedirektør
o Arbeidsgruppe: Sektorsjef for næring og areal, miljørådgiver, folkehelsekoordinator
og arealplanlegger. I tillegg inviteres daglig leder for Omstillingsprogrammet,
oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, kultursjef samt kommunikasjonsrådgiver
o Prosessleder: Samfunnsplanlegger
Planprosessen bør ha en samskapende karakter.
Det benyttes både digital og fysisk kommunikasjon med aktørene.
Administrasjonen vil redusere folkemøte-aktiviteten for innbyggere og isteden styrke dialogen
med næringsaktører og stedlige innbyggerforeninger. Dette anses å være en videreutvikling
av demokratiet, som er startet i Næringskraft og bolyst.
Når planforslaget legges på høring, så tilgjengeliggjøres det for regionale instanser, nabokommuner og lokale innbyggere. Tilnærmingen bidrar trolig til økt effektivitet.

Administrasjon og politikere har ulike roller – faglige vurderinger og politiske
beslutninger – og samarbeidet videreføres. Næringsaktører og stedlige
innbyggerforeninger inviteres til utforskende samspill.

Interessenter
Det skilles mellom næringsaktører (som kan ha økonomisk interesse av å oppnå et resultat),
eksterne samarbeidsaktører (med faglige funderte krav og ønsker) og innbyggergrupper
(med varierte målsettinger).
Det er fornuftig å tenke over hvilke grupper som berøres av prosessen og et fremtidig
resultat. Det bør være bevissthet omkring hvilke grupper som bare informeres og hvilke som
også må involveres.
Berørte, samarbeidspartnere og interessenter
POLITIKERE

Informeres

Berøres

Involveres
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Berørte, samarbeidspartnere og interessenter
Kommunestyre, formannskap, arealutvalg,
oppvekstutvalg, helse- og omsorgsutvalg, og kulturutvalg

Informeres

Berøres
X

Involveres
X

Ungdomsråd, Eldreråd og Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
NÆRINGSAKTØRER
Næringsråd, NIT avdeling Fosen, Fremtidens Industrier
(FI) og Omstillingsprogram
Reindriftsnæringen

X

X

X

X

X

X

Landbruksrådet

X

X

Bransjer og bedrifter
ORGANISASJONER
Etablerte stedlige innbyggerorganisasjoner:
Rissa bolyst, Leksvik Vettu, Stadsbygd Bygdeutvikling,
Vanvikan i Sentrum, Stjørna kultur- og næringsforum,
Forum Hasselvika, Fevåg Aktivum, Skaugdalen
innbyggerforening, Verrabotn Idrettslag og Borgen
Bygdeutvikling
Andre organisasjoner
INNBYGGERE
Barn, unge, voksne, seniorer, tilflyttere, flyktninger,
innvandrere, sesong-arbeidere, ildsjeler, inn pendlere og
ut pendlere

X

X

X

X

X

X

ADMINISTRASJON
Kommunedirektørens ledergruppe, Næring og areal,
Oppvekst, Helse og omsorg, Kultur, Bygg og eiendom,
Kommunalteknikk, Økonomi samt Personal og
kommunikasjon
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
REGIONALE INSTANSER
Statsforvalter, Fylkeskommune og Interkommunalt politisk
råd for Fosen-region

X
X

X

X

X

X

X

I samfunnsdelen er det trolig ingen fremtredende næringsaktører med økonomiske
interesser. Det kan selvsagt være stedlige foreninger med visjoner og intensjoner.
Utvikling skapes av engasjerte og kunnskapsrike aktører med samspillsferdighet og
gjennomføringsevne.

Involvering og fremdrift
Planprosessen skal være åpen, forutsigbar og helst etterprøvbar. Alle berørte og interesserte
instanser, aktører og personer bør ha mulighet til å påvirke både planprogram og planforslag.
Her vises viktige aktiviteter og milepæler med justert tidshorisont.
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Tid
Juni Juli
2021

Aktiviteter og milepæler
Formannskapet behandlet planprogrammet for samfunnsdelen 23. juni.

Ansvar
Prosess
leder

Oppstart av planprosessen ble varselet og planprogrammet lå på
høring til 29. august. En aktør fikk utvidet høringsfrist til 15. september.
Tekst ble lagt i Servicetorget, på hjemmesiden og annonsert i
Fosnafolket.

August oktober

Disse faktagrunnlagene ajourføres:
o Samfunnsområder
o Klima med fakta for ikke-kvotepliktig sektor og kvotepliktig sektor
o Folkehelseutfordringer, med lokal betydning

Prosess-leder +
Miljø-rådgiver +
Folkehelsekoordinator
+ andre

Innspill og merknader er vurdert og planprogrammet justert.
Planprogrammet behandles i formannskapet 28. oktober.
November
2021 –
januar
2022

Sektorer og enheter lager utfordringsbilder - med muligheter og
begrensninger - og antyder utviklingsretninger.

Sektor- og
enhetsledere

Det gjelder:
Kommunedirektørens ledergruppe, Næring og areal, Oppvekst, Helse
og omsorg, Kultur, Bygg og eiendom, Kommunalteknikk, Økonomi
samt Personal og kommunikasjon.
De kommunale sektorene lager også sektorstrategier.

Februar –
mars

Utfordringsbilder med muligheter og begrensninger, utviklingsretninger
og strategier presenteres for de politiske utvalgene. Det er helse- og
omsorgsutvalget, oppvekstutvalget, kulturutvalget, og arealutvalget.

Sektor- og
enhetsledere

Hensikten er å utvikle en rimelig omforent beskrivelse av nåtid og
fremtid for sektorene.
April - mai

Arbeidet med etablering av seks overordnede strategiene tar
utgangspunkt i sektorenes beskrivelser.

Arbeidsgruppen

Kommunedirektør og formannskap medvirker i arbeidet.

Prosessleder,
sektorsjefer og
andre

De overordnede strategiene presenteres for:
- Politiske hovedutvalg 4
- Ungdomsråd, Eldreråd og Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
- Næringsråd, NIT avdeling Fosen, Fremtidens Industrier (FI) og
Omstillingsprogram
- Reindriftsnæringen og landbruksrådet
- Innbyggerforeninger 10
Innspillene oppsummeres og strategiene foredles.
Juni

Planforslaget skrives og behandles av formannskapet, som legger det
på høring i 6 uker.

Prosessleder

Tekst legges i Servicetorget, på hjemmesiden og annonseres i
Fosnafolket.
August

Innspill og merknader vurderes og planforslaget justeres.

Arbeidsgruppe
Prosessleder
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Tid

Aktiviteter og milepæler

Ansvar

September
–
oktober

Formannskapet behandler planutkastet og gjør sin innstilling til
kommunestyret.

Prosessleder

Formannskapets innstilling i saken skal være kjent i minst 30 dager før
behandling i kommunestyret.
Trolig bør også de politiske hovedutvalgene behandle de delene i
planutkastet som er av betydning for sine fagområder.
November
2022

Planutkastet behandles i kommunestyret.

Prosessleder

Kommuneplanens samfunnsdel gjøres kjent, i og utenfor
organisasjonen.

Kravet om minst 6 ukers høring på planprogram og planforslag pluss 4 ukers bekjentgjøring
før behandling av samfunnsdelen i kommunestyret, bidrar til en lang prosess.
Politikere, regionale aktører, lokale foreninger og innbyggere har flere muligheter til å
påvirke prosessen og det endelige resultatet med tilhørende betydning for samfunn
og kommunal organisasjon.

De forrige samfunnsdelene
Samfunnsdelene, for Rissa 2014 – 2026 og Leksvik 2015 - 2026, hadde i hovedsak ti tema.
Det var; helhetlig samfunnsutvikling, kommunal virksomhet, regional tilknytning, overordnet
sikkerhet og beredskap, næringsliv, samferdsel og offentlig transport, boområder og botilbud,
stedsutvikling med kulturell utvikling og bevaring, fritidsaktiviteter, samt natur, miljø og
landskap.
Begge samfunnsdelene inneholdt optimisme og tro på økt folketall. Begrunnelsen var at sterk
næringsutvikling, attraktive botilbud, sjarmerende steder, bedre samferdsel og gode
kommunale tjenester (blant annet innen oppvekst) fører til befolkningsutvikling. Denne
overbevisningen er ikke blitt mindre i inneværende planperiode, men den er blitt mer
nyansert.
Kommunen har fortsatt tillit til at «Attraktivitetsmodellen», fra Telemarksforskning som står i
boka «Hvorfor vokser steder, kan realiseres og fremme et mer attraktivt samfunn. Dette
forsøker kommunen å realisere i Hovedprogrammet for næringskraft og bolyst i 2021-2023.
Mange kommuner har pågående nærings- og stedsutviklingsprosesser. De fleste
distriktskommuner er med i «kampen» om økte innbyggertall. Det dreier seg om at samfunn med sviktende sosial, faglig og økonomisk bærekraft - skal overleve.
Administrasjonen har fått en teoretisk og praktisk innsikt i at attraktiv samfunnsutvikling
fordrer kraftigere satsing og mer spissede tiltak, enn det kommunen hittil har hatt.
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Målene i de forrige samfunnsdelene er delvis realisert. Ingen er fullt realisert og ingen er helt
urealisert. Det er flere årsaker til at målene i samfunnsdelene ikke er fullt realisert, men de
tas ikke her.
De fleste av strategiene på hvert samfunnsområde er anvendt for å nå målene. Om lag 8090 % av tiltakene, fra kommuneplanens samfunnsdeler i Rissa og Leksvik, er realisert eller
igangsatt. Enkelte tiltak er imidlertid ikke gjennomført. Administrasjonen har ikke hatt en
hurtig fremstilling av nye sentrumsnære boligområder, men nå er det god utvikling. Arbeid
gjøres også i Kommuneplanens arealdel. Det mest betydningsfulle tiltaket for
folketallsøkning, etablering av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden, er underveis.
Tiltaket preges av en noe usikker horisont.

Effekten av de forrige samfunnsdelene er synlige, men ikke betydelige.
Det mest interessante spørsmålet på lang sikt, er om den nye samfunnsdelen vil bidra
til at Indre Fosen blir en distriktskommune med god regional posisjon.

Folkehelse og klima
Satsingsområdene i de forrige samfunnsdelene var folkehelse, miljø og estetikk. Leksvik
hadde i tillegg universell utforming. Sistnevnte satsing fremstår ikke lenger som nødvendig,
da universell utforming er et krav i Plan- og bygningsloven.
Folkehelse er et omfattende og komplisert tema, med mye ubenyttet potensiale.
Statsforvalteren i Trøndelag er meget opptatt av forbindelsene mellom folkehelseutfordringer
og samfunnsutvikling. Kommunen har et rikt lokalt kunnskapsgrunnlag. Det er interessant å
videreutvikle folkehelse i samfunnet og den kommunale organisasjonen.
I Planstrategien ble følgende spørsmål besvart:
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?
Svarene ligger bak denne lenken;
000-if-planstrategi-a-2020-2023-etter-horing-november-2020.pdf (indrefosen.kommune.no)

I Samfunnsdelen bør følgende spørsmål belyses:
A. Hvordan kan/bør kommunen tilrettelegge for styrket folkehelse, på større og mindre
steder, i nærings- og arbeidsliv og på fritiden?
B. Har alle større og mindre steder åpne og inkluderende møteplasser for alle aldre?
Bør det gjøres en lokal innsats på noen geografiske områder eller for noen grupper?
C. Er folkehelsen ulik for ansatte, permitterte, arbeidsledige og uføre? Bør det gjøres en
lokal innsats for en eller flere av gruppene?
D. Bør det lages en overordnet folkehelsestrategi, og eventuelt en handlingsplan?
Klima er av stor betydning for kommunen og samfunnets utvikling.
Administrasjonen har fått innsikt i flere klimarelaterte dokumenter:
o Klimakur 2030
o Stortingsmelding 13, Klimaplan for 2021-2030
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Intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp og
økt karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030
Hensikten er å finne inspirasjonskilder til reduserte lokale utslipp.
o

Miljødirektoratet er kontaktet om kvotepliktig sektor. Dette for å klargjøre om det foreligger
vurderinger eller fakta for utslipp i industri, olje og gass, luftfart og militære. Om det foreligger
nasjonale/regionale vurderinger og/eller fakta for ulike bransjer, er det ønskelig å få innsikt i
materialet. Uønskede lokale utslipp og forurensing bør selvsagt innlemmes i faktagrunnlaget.
I Planstrategien ble følgende spørsmål besvart med fakta fra ikke kvotepliktig sektor:
A. Hvilke klimarelaterte utfordringer har Indre Fosen?
B. Hva kjennetegner klimasmarte kommuner, sektorer og tettsteder?
C. Hvordan kan kommunen og innbyggere få ned klimagassutslippene og skape et
klimarobust samfunn?
Svarene ligger bak denne lenken;
000-if-planstrategi-a-2020-2023-etter-horing-november-2020.pdf (indrefosen.kommune.no)

Besvarelsen som foreligger, var ikke helhetlig. Vurderingen omfattet kun fakta og refleksjoner
om ikke kvotepliktig sektor med transport, jordbruk og en viss industri. Kvotepliktig sektor
med industri, olje og gass, luftfart og militære, ble ikke vurdert. Dette er nasjonale
ansvarsområder. Det er klarlagt at Indre Fosen ikke har produksjonsbedrifter med kvoteplikt i
forhold til klimagassutslipp.
Det er følgelig behov for å besvare flere spørsmål med fakta og refleksjoner, og tydeliggjøre
lokalt handlingsrom. Kommunens og statens ansvar er nok svært ulikt.
I Samfunnsdelen bør følgende spørsmål besvares:
A. Hvilke lokale utslipp har ikke-kvotepliktig sektor (og kvotepliktig sektor til sammen)?
B. Hva tar staten og internasjonale aktører ansvar for?
C. Hvordan kan kommunens sektorer, næringsaktører og innbyggerorganisasjoner og
eventuelt andre bidra til reduserte utslipp?
D. Hva kan kommunens administrasjon gjøre for å legge til rette for et samfunn som er
robust mot konsekvensene av klimaendringene?
E. Bør det lages en overordnet klimastrategi, eventuelt en handlingsplan og et
klimabudsjett?

Avslutning
Lokalsamfunnet og den kommunale organisasjonen har noen ugunstige utviklingstrekk. Det
er skjev befolkningsutvikling, svekket kommunal økonomi og handlingsrom, presset
kommunal tjenesteproduksjon og kvalitet, omfattende arealbruk, klimaendringer og ulikhet i
folkehelse. Situasjonen tvinger frem en samfunnsdel med kritisk innhold og tidsriktig reisverk.
Om det ikke handles nå, vil utviklingstrekkene trolig forverres og bli mer fremtredende.
Det foreliggende arbeidsoppdraget består i å;
- vurdere noen utfordringer
- konkretisere alternative utviklingsretninger
- anbefale noen strategier
Løsningene må gi bærekraft, handlingsrom og kvalitet.
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Det vil sannsynligvis foreligge et planutkast med overordnet mål og strategier i løpet av
høsten 2022. Etablering og realisering av overordnede mål og strategier vil trolig gi en
bærekraftig utvikling med kvalitet og handlingsrom, på kort sikt.
Kanskje blir ikke alle anbefalingene vedtatt. Det betyr at noen utfordringer videreføres.
Kommuneplanens samfunnsdel kan knyttes til Hovedprogrammet for næringskraft og bolyst.
Aktører i lokalsamfunn og kommunal organisasjon bør arbeide sammen for en attraktiv
samfunns- og næringsutvikling på lang sikt. Indre Fosen kan bli en distriktskommune med
god regional betydning. En slik suksess skapes i felleskap med næringsaktører,
innbyggerforeninger, politikere og administrasjon.

