
Planlegging av lokaldemokratiet 
– to like kommuner 

Rissa + Leksvik = Indre Fosen

Vigdis Bolås, rådmann Indre Fosen kommune, 29.05.2018
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Kommunestruktur Fosen - 25000 innb.
Rissa             6700 innb
Leksvik         3500 innb
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Bakgrunn og prosess

• På Fosen i Trøndelag fylke (Nord- og Sør-Tr)
• 50 samarbeidsområder
• To regionråd: Fosen og Trondheimsregionen
• Godt politisk samarbeidsklima i mange år
• Hurtigbåt, ferje og bru over Trondheimsfjorden
• Tradisjonelt godt samarbeid i næringsliv, kulturliv og idrett



Bakgrunn og prosess, forts.
• Folkemøter (23 møter)
• Utredninger
• Sosiale medier
• Folkeavstemning

•



Demokrati og kommunikasjon

Demokrati / folkestyre: (Store norske leksikon) 

- Innbyggere deltar aktivt i viktige politiske 
beslutningsprosesser og har like 
rettigheter til å delta.

Lokaldemokrati:
• Politisk selvstyre
• Medvirkning blant innbyggerne
• Administrativ praksis



Demokrati - kommunikasjon
• Egen kommunikasjonsgruppe
• Hjemmeside
• Månedlige nyhetsbrev 
• Ungdomsråd
• Eldreråd / pensjonistforeninger
• Gründercamp videregående skoler
• Involvering på #instagram
• Bygdestafett – én ambassadør i hver bygd
• Facebookprofil - facebookgruppe for alle ansatte
• Ordfører / rådmann på bygdemøter og på alle enheter

• Hva vil vi ha med fra gammel kommune inn i ny kommune? Hva vil vi 
ikke ha med inn i ny kommune? Visjon, verdier, grafisk profil

• Grafisk profil
• Digital medvirkning – «Min side»





To like kommuner

Respekt - Åpen - Tilgjengelig
Suksessfaktorer:

• Trepartssamarbeid - månedshjul

• 50 / 50 ledere i arbeidsgruppene fra 
de to kommunene (adm og politisk)

• Politisk organisering allerede fra 
01.01.2017 (ett år før sammenslåing)

• Ekstern kulturbygging



Formannskapet (14)
Leksvik 7 – Rissa 7

Kommunestyret (48)
Fellesnemnd

Leksvik 25 – Rissa 23

Oppvekstutvalget (8)
Leksvik 4 – Rissa 4

Helse og omsorgsutvalget (8)
Leksvik 4 – Rissa 4

Arealutvalget (8)
Leksvik 4 – Rissa 4

Kulturutvalget (8)
Leksvik 5 – Rissa 3

Kontrollutvalg (2)
Leksvik 1 – Rissa 1

4 årshjul

8 medlemmer

•Skole 
•Barnehage
•Voksenopplæring
•PPT

Oppvekstplan

•Handlingsplan
•Tilstandsrapport

Involvering

•Skole 
•Barnehage
•Fau/Foreldre
•Elever/Lærere

8 medlemmer

•Kulturskole
•Kultur
•Frivillighet
•Frivilligsentral

8 medlemmer

•Helse 
•Omsorg
•Barnevern
•NAV

8 medlemmer

•Arealplaner
•Byggesak
•Dispensasjoner
•Vei, vann, kloakk
•Miljø

Kulturplan

•Handlingsplan
•Tilstandsrapport

Helse- og omsorgsplan

•Handlingsplan
•Tilstandsrapport

Arealplan

•Handlingsplan
•Tilstandsrapport

4 årshjul 4 årshjul 4 årshjul

Involvering

•Frivillighet
•Musikk- og teaterråd
•Idrettsråd
•Kulturminneutvalg
•Ungdomsråd

Involvering

•Eldreråd
•Brukergrupper
•Ansatte

Involvering

•Innbyggere
•Bygdeutvalg
•Trafikksikkerhetsutvalg

POLITISK 
ORGANISERING 
FRA 01.01.2017 Næringsrådet



Ekstern kulturbygging

Kr 4 mill til lag og 
organisasjoner 
av tildelte kr 22 mill til 
sammenslåingsprosessen
• Søknader fra lag og foreninger 

fra begge kommunene 
• Krav om å skape noe nytt i lag! 



Oppsummering: Mindre lure ting!

Kommunesenteret er i Rissa, MEN…

Rådmannens ledergruppe er delt på to 
rådhus:

- helse og omsorg og teknisk i Leksvik
- resten i Rissa 



Oppsummering: Lure ting!

• Månedshjul

• En egen kreativ kommunikasjonsgruppe

• Ny politisk organisering med nytt 
delegasjonsreglement ett år før ny kommune 
etableres

• Ekstern kulturbygging
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