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FORORD 
Denne rapporten viser status, utvikling og utviklingsmuligheter i Rissa og Leksvik 
kommune, dvs. nye Indre Fosen kommune fra 1.1.2018. 

Oppdragsgiver har vært Rissa kommune, og kontaktperson hos oppdragsgiver har vært 
Torun Bakken. 

Rapporten er i hovedsak skrevet av Roald Sand og Morten Stene. Bjørn Terje Grøttheim 
og Espen Carlsson har hatt ansvar for intervju av bedrifter og andre virksomheter pr. 
telefon.  

Vi takker kontaktpersoner hos oppdragsgiver og andre bidragsytere for godt samarbeid.  

Steinkjer, juni 2016 

Roald Sand 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Rapport nr 13, 2016, fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS inneholder en analyse av 
muligheter for næringsutvikling i Indre Fosen. 

Innledning 
Rissa og Leksvik kommune har for tiden en svært negativ utvikling i antall lokale 
arbeidsplasser. I begge kommuner ser det ut til å bli enda større reduksjon framover. Om 
man ikke lykkes med å snu utviklingen, kan dette få betydelige effekter på 
innbyggertallet i de to kommunene som fra med 1.1.2018 blir Indre Fosen kommune. 

På dette grunnlaget søker Rissa og Leksvik kommune bidrag fra fylkeskommuner og stat 
til regional omstilling, som er navnet på offentlige myndigheters innsats for å bidra til 
bedre utvikling i kommuner med svært negativ utvikling i næringslivet. 

I den sammenheng har Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en utviklings-
analyse med formål å lage et faglig kunnskapsgrunnlag for et lokalt omstillingsarbeid i 
Rissa og Leksvik. I analysen er det fokusert på å belyse: 

• Omstillingsområdet og dets omstillingsbehov 
• Strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter 
• Rammebetingelser for omstilling 

I gjennomføringen av analysen har vi gått gjennom tidligere kunnskapsstatus om 
omstillingskommuner og lokal dokumentasjon, analysert statistikk, intervjuet en rekke 
bedrifter og andre sentrale aktører, gjennomført tre større møter lokalt, samt også hentet 
inn data andre vis som fra hjemmesider, e-post, regnskapsdatabaser osv. 

Omstillingsområdet og dets omstillingsbehov 
Rissa kommune har 6644 innbyggere pr. 1.1.2016 fordelt utover et areal på 621 km2, 
mens nabokommunen Leksvik har 3531 innbyggere pr. 1.1.2016 fordelt utover et areal 
på 430 km2. Begge kommuner ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag, men i hver sin 
fylkeskommune pr. i dag. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har imidlertid søkt 
om sammenslåing fra samme dato (1.1.2018) som Leksvik og Rissa kommune.  

Leksvik og Rissa kommune har hatt en svak utvikling gjennom mange år til å være del 
av Trondheimsregionen. Liten befolkningsandel rundt hurtigbåtkaia i Vanvikan og 
samlede reisekostnader ved å krysse fjorden med båt, ser ut til å minimere drakraften fra 
Trondheim. Majoriteten av innbyggerne bor rundt eller mellom dagens to kommune-
sentre Årnset/Rissa sentrum og Leksvik tettsted. Mellom disse to tettstedene er 
avstanden 49 km. Samlet reisetid til/fra Trondheim er i praksis over 75 minutter hver 
veg for majoriteten av innbyggerne. Rissa og Leksvik kommune kan derfor sies å ha i 
hovedsak et lokalt arbeidsmarked. 

Det har gått tapt om lag 200 arbeidsplasser i Leksvik og Rissa de siste to–tre årene, og 
det kan bli et tap på fra ytterligere 72 til i verste fall 441 arbeidsplasser fram mot 2020 
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om verftet legges ned. Totalt sett står Indre Fosen i fare for å miste mellom 272 og 641 
arbeidsplasser fram mot 2020, sammenlignet med nivået i 2014 og 2015. Dette utgjør 
mellom 7 og 14 prosent av arbeidsplassene. På lengre sikt vil dette slå ut i negativ folke-
tallsutvikling, redusert lokal etterspørsel og ytterligere nedgang i arbeidsplasser (Sand et 
al. 2016).  

Strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter 
I matrisen under er Indre Fosens konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter oppsum-
mert. Utviklingsmessig gjelder det å utnytte og utvikle styrkene og mulighetene og 
redusere svakhetene og truslene. 

Styrker i dag Svakheter i dag 
- Industrikultur og -kompetanse  
- Etablerte utviklingsaktører 
- Lokale vgs. med kontakt næringsliv 
- Stabil og lojal arbeidskraft 
- Nærhet til Trondheim 
- Landbruk 
- Skipsbygging 
- Kyst, fjord, fjell og kulturlandskap 

- Svak innovasjonsevne 
- Lite samarbeid og svakt kjennskap til 

hverandre lokalt 
- Transportkostnader ved fjordkryssing 
- Interne avstander 
- Mangler konferansefasiliteter 
- Mobil befolkning 
- Reiselivsutvikling 
- Svak kapitalsituasjon 

Muligheter framover Trusler framover 
- Industriklynge 
- Landbruk, småskalamat og reiseliv 
- Bygg/anlegg  
- Etableringer på attraktivt næringsareal 
- Rehabilitering/helsetjenester 
- Bedriftsrettede tiltak 
- Kompetansebasert utvikling 
- Stedsutvikling, spesielt Vanvikan  
- Stedsutvikling flere steder ved 

bruforbindelse til Trondheim 

- Nedgang olje- og gassnæringen 
- Nedgang landbruket 
- Svekket konkurranseevne for industri 
- Rekrutteringsproblemer 
- Finansieringsproblemer 
- Svak koordinering med det ordinære 

utviklingsapparatet 
- Tilliten mellom lokale aktører svekkes 
 

Anbefalte innsatsområder 
Et omstillingsprogram må blant annet finne balansen mellom brede satsingsområder og 
spissede satsinger på næringsliv med stort utviklingspotensial, finne en god arbeids-
fordeling mellom eget arbeid og hva andre utviklingsaktører gjør, samt at man må ha en 
viss fleksibilitet og evne til å endre retning undervegs i omstillingsarbeidet. 

Vi anbefaler fire innsatsområder for omstillingsarbeidet: 

• Industriklynge Indre Fosen  
• En mer variert næringsstruktur  
• Kompetanse 
• Stedsutvikling 

Industriklynge Indre Fosen er etter vår mening det eneste området med tydelig nok 
potensial til å forsvare å være et eget innsatsområde.  Andre aktuelle områder som 
utvikling av skipsverftet, landbruket, reiselivet, bygg/anlegg og rehabilitering, er det 
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mindre klart hvordan omstillingsprogrammet kan bidra til å utløse betydelig vekst i 
verdiskaping. Vi mener derfor disse kan plasseres inn under et bredt satsingsområde på 
en variert næringsstruktur. 

Vi løfter i tillegg fram kompetanse og stedsutvikling som egne innsatsområder. 
Kompetanse gjelder en generell satsing på oppbygging av kunnskap og kompetanse i 
næringsliv, videregående skole, kommuneorganisasjonen og mer bredt blant inn-
byggerne. Hvordan få tilførsel av kompetanse fra studenter og FoU-miljø, er her et av 
flere aktuelle tiltak. 

Stedsutvikling er et innsatsområde som krever sterk involvering fra 
kommuneorganisasjonen. Blant aktuelle tiltak her er mobilisering og arbeid med infra-
struktur og andre kartlagte utviklingsbehov i de ulike lokalsamfunnene og stedene i 
dagens Rissa og Leksvik kommune.  

Kommunene har historisk sett et godt omdømme, men denne står i fare for å bli svekket 
om man nå går inn i en periode med negativ utvikling i arbeidsplasser og folketall. En 
slik negativ effekt på omdømme kan motvirkes ved at alle kommuneansatte tar del i 
arbeidet med å utvikle tjenester og andre kvaliteter i lokalsamfunnene i nye Indre Fosen. 

De kommunale organisasjonene og tilbudet, er for øvrig svært sentralt for 
gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Vår vurdering er at kommunene har stort sett 
bra servicetilbud, men kapasitetsutfordringer på planarbeid. Vi mener det er en svakhet 
at kommunene mangler egne næringsplaner og at arbeidet med dette må prioriteres 
framover. En næringsplan handler blant annet om hvilken kunnskap og kompetanse man 
benytter i utviklingsarbeidet. I gjennomføringen av omstillingsarbeidet mener vi det er 
svært viktig å arbeide kompetansebasert med lokal forankring og involvering av lokale 
aktører i det konkrete arbeidet.  

Kommunenes eget næringsapparat har normalt en betydelig rolle i driften av 
omstillingsprogram. I Rissa kommune er næringsarbeidet organisert med betydelige 
ressurser i Rissa Utvikling KF, mens Leksvik kommune har brukt et minimum av 
ressurser på å leie inn Fosen Innovasjon til saksbehandlingsarbeid. Dette har bidratt til 
at de næringsutviklingsaktørene har hatt forskjellig fokus, og vi finner også at disse to 
utviklingsaktørene har samarbeidet lite i praksis. Dette bør også tas hensyn til i 
gjennomføringen av omstillingsprogrammet. 
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet går vi kort gjennom bakgrunn, formål og problemstillinger, 
gjennomføring og hvordan rapporten er videre bygd opp. 

1.1 Bakgrunn 
Etter en periode med svært negativ utvikling i arbeidsplasser, søker nå Rissa og Leksvik 
kommune om omstillingsmidler til arbeidet med å rette opp utviklingen. Utviklingen har 
vært mest negativ i Rissa, med nedleggelse av Hysnes Helsefort og nedbemanning og 
usikkerhet om skipsverftet, og kommunen har derfor fått 3 millioner kroner i midler fra 
staten til akutt omstillingsarbeid rundt dette. Rissa og Leksvik blir imidlertid slått 
sammen til Indre Fosen kommune med virkning fra 01.01.2018, og det legges derfor til 
grunn at det vil bli satt i gang et omstillingsarbeid som berører både Rissa og Leksvik 
kommune. 

Omstillingsmidler gis etter søknad fra fylkeskommune og stat, etter nærmere fastsatte 
kriterier som minimum tap av 150 arbeidsplasser eller 15 prosent av arbeidsplassene i 
området som søker. Oppfyller man kriteriene oppnås såkalt status som 
omstillingskommune med tilhørende bevilgninger av ekstraordinære økonomiske midler 
til omstillingsarbeid. Det er fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal 
få omstillingsstatus, og fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. 
Fylkeskommunen søker igjen staten om finansiering. Omstillingsområder får overført 
midler fra fylkeskommunen over en periode på flere år, oftest 3-6 år.  

Innovasjon Norge har en rolle som kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid, 
deriblant å følge opp omstillingskommunene, jamfør www.regionalomstilling.no, hvor 
det også står at omstillingsprosessen skal organiseres i fire faser:  

1. Avklaringsfasen  
2. Strategi- og forankringsfasen 
3. Gjennomføringsfasen  
4. Avslutningsfasen. 

 
I avklaringsfasen skal det gjennomføres en konsekvensanalyse med formål å utvikle 
kunnskap om omstillingsbehovet i det aktuelle området. Analysen skal vedlegges 
søknader om omstillingsmidler og legges til grunn for videre omstillingsarbeid. 
Konsekvensanalysen ble ferdigstilt av Sand et al. (2016) tidligere i juni, og i denne 
rapporten tar vi med et utdrag av sentrale resultater fra disse analysene. 

I strategi og forankringsfasen skal det det utarbeides en utviklingsanalyse som 
kunnskapsgrunnlag for videre utarbeiding av strategier og mål i omstillingsplan for hele 
omstillingsperioden og årlige handlingsplaner. Rissa og Leksvik kommune har her valgt 
å sette i gang arbeidet i strategi- og forankringsfasen omtrent parallelt med 
avklaringsfasen for å få fortgang på arbeidet. Dette betyr blant annet at søknaden om 

http://www.regionalomstilling.no/
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omstillingsmidler ennå ikke er behandlet. Svært mange omstillingskommuner har fått 
omstillingsmidler på rundt 30 millioner kroner over en periode på 6 år, men dette er noe 
som vurderes utfra lokale forhold i avklaringsfasen. I skrivende stund er vi ikke kjent 
med hva som kan være aktuelt nivå på omstillingsmidler i Indre Fosen kommune.  

I gjennomføringsfasen etablerer kommunen en omstillingsorganisasjon. Lederen og 
styret for omstillingsarbeidet utgjør omstillingsledelsen. Gjennomføringsfasen kan vare 
i inntil 6 år. 

I avslutningsfasen skal omstillingsområdet forberede videre utviklingsarbeid uten ekstra 
midler fra fylkeskommunen. Dette arbeidet bør igangsettes senest to år før omstillings-
perioden er over.  

Kompetansen som utvikles gjennom omstillingsperioden, bør i størst mulig grad bli igjen 
lokalt. Det er derfor viktig å mobilisere lokalt næringsliv og ressursmiljøer til et 
forpliktende samarbeid i gjennomføringsfasen så vel som etter endt omstillingsperiode. 

1.2 Formål, problemstillinger og gjennomføring 
I dette prosjektet er det utarbeidet en utviklingsanalyse for Indre Fosen kommune etter 
mal utarbeidet av Innovasjon Norge – «Strategisk utviklingsanalyse – veileder for 
prosjektgjennomføring».  

Formålet med utviklingsanalysen er å komme fram til et faglig kunnskapsgrunnlag for 
omstillingsplan og årlige handlingsplaner. Sentrale problemstillinger er å beskrive om-
stillingsområdet og dets omstillingsbehov, strategiske konkurransefortrinn og 
utviklingsmuligheter og hvordan muligheter kan realiseres ved bedre tilrettelegging og 
andre bidrag fra det offentlige.  

I gjennomføringen av analysen har vi gått gjennom tidligere kunnskapsstatus om 
omstillingskommuner og lokal dokumentasjon, analysert statistikk, intervjuet sentrale 
aktører, gjennomført tre større møter lokalt og hentet inn data på ulike vis (hjemmesider, 
e-post, osv.).  

Gjennomgang av kunnskapsstatus og dokumentasjon bestod av tidligere evalueringer av 
omstillingsarbeid, konsekvensanalysen (Sand et al. 2016), lokale planer, en kartlegging 
av kompetansebehov (Fosen Innovasjon/TFoU 2016) og annen dokumentasjon om 
nærings- og samfunnsutviklerarbeidet i Indre Fosen.  

Vi har hentet inn grunnstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (demografiske data, data for 
næringer og bedrifter) samt om bedrifter fra regnskapsdatabaser, og analysert denne. 
Dette er i stor grad samordnet med konsekvensanalysen slik at tabeller fra disse 
analysene i hovedsak er plassert i denne (Sand et al. 2016). Etter publisering av denne 
har det kommet nye befolkningsframskrivinger fra SSB. Disse er ikke vesentlig for-
skjellig fra tidligere framskrivinger fra SSB. 
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For å forankre analysens resultater og det eventuelle omstillingsarbeidet, er det i 
gjennomføringen lagt vekt på lokal involvering med intervju og møter med 
representanter for næringsaktører og andre utviklingsaktører i Rissa og Leksvik. Ved 
oppstart av prosjektet ble det 28.4.2016 gjennomført en workshop med representasjon 
fra politisk ledelse, Fosen Industriforum og tre bedrifter med nedgang i bemanning 
(Servi, CNC og Hysnes). Det ble videre gjennomført en større workshop 11.5.2016 med 
26 deltakere fra næringsaktører og andre utviklingsaktører i Rissa og Leksvik. Denne 
hadde hovedfokus på utviklingsmuligheter. I tillegg er det gjennomført et møte den 
8.6.2016 med presentasjon av resultater fra konsekvensanalysen og innhenting av ideer 
til utvikling, hvor berørte bedrifter som Fosen Yard, CNC, Eltorque, Elpro og Rissa 
hotell var representert.  

Vi har gjennomført intervju og hentet inn data direkte fra følgende aktører: 

• LC Production AS ved daglig leder Bengt Inge Conny Carlsen 
• PTM Industrier AS ved daglig leder Kjetil Myran 
• CNC Produkter AS ved daglig leder Arvid Penna Steen 
• Inrigo AS ved daglig leder Reza Hezari 
• Eltorque AS ved daglig leder Arnstein Kjesbu 
• Fosen Yard AS ved personalsjef Reidar Gullesen 
• Hysnes Helsefort ved prosjektleder Vidar Johansen 
• Servi AS – Cylinderservice ved daglig leder Håvard Fjeldvær 
• Elpro Electro AS ved avdelingsleder Kjell Valseth  
• Vamec AS ved daglig leder Arve Storsve 
• Noris AS ved daglig leder Eva Lian 
• Rissa Hotell ved styreleder Petter Magnar Bakøy 
• Fosen Industriforum og Itab ved Benjamin Schei 

Flere av disse aktørene er intervjuet flere ganger eller hentet inn data fra på andre måter, 
på ulike vis. I tillegg har det vært samtaler eller mer løselig intervju med Hysnes 
Helsefort ved Geir Are Nyeng, Elpro ved Terje Dyrendal og Eltorque ved Brynjar 
Balstad. 

Innen offentlig virksomhet har vi også intervjuet og hentet inn informasjon fra en rekke 
aktører. Rissa Utvikling har bidratt med mye informasjon både skriftlig og muntlig. 
Andre sentrale aktører er Rissa Videregående skole, hvor vi intervjuet rektor Arild 
Hofstad, og NAV, hvor vi intervjuet lederne ved kontorene i Rissa og Leksvik. Når det 
gjelder kommunal virksomhet ble vårt informasjonsbehov løst med kontakt på e-post, 
personlige intervju og telefonintervju. Ordfører i både Rissa og Leksvik kommune har 
deltatt på to møter, hvor de har orientert om status og bidratt med informasjon. I tillegg 
intervjuet vi rådmann, plansjef, kulturkonsulent, landbruksrådgiver og skogansvarlig i 
Rissa kommune. Innen plan, landbruk og skog ble informasjonsbehovet for Leksvik dekt 
gjennom at den vi intervjuet også hadde ansvar og/eller oversikt over Leksvik kommune 
også. Av supplerende intervju og informasjon kan nevnes betydelig informasjon på e-
post fra ordfører i Rissa, et grundig telefonintervju med ordfører i Leksvik samt intervju 
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med økonomisjefer i begge kommuner og førstelinjetjeneste til næringslivet i begge 
kommuner (Rissa Utvikling og Fosen Innovasjon). 

Vår vurdering er at de data vi har samlet inn gjennom dokumentanalyser, e-post, intervju 
og fra offentlige datakilder er av god kvalitet og at det er svært sannsynlig at andre kan 
gjenta undersøkelsene og få det samme resultatet ved bruk av de samme 
datainnsamlingsprosedyrene og analysemetodene vi har brukt. 

1.3 Rapportens videre oppbygging 
I kapittel to beskrives Indre Fosen i et regionalt perspektiv og resultater fra 
konsekvensanalysen. 

I kapittel tre beskrives komparative fortrinn og muligheter for næringsutvikling i Indre 
Fosen. 

I kapittel fire diskuteres det offentliges rolle tilrettelegger. 

I kapittel fem finnes diskusjon, konklusjon og anbefalinger for det videre arbeidet.



 5 

2. INDRE FOSEN OG OMRÅDETS 
OMSTILLINGSBEHOV  

I dette kapitlet beskrives Indre Fosen i et regionalt perspektiv og resultater fra 
konsekvensanalysen utført av Sand et al. (2016). 

2.1 Indre Fosen i et regionalt perspektiv 
Rissa kommune har 6644 innbyggere pr. 1.1.2016 fordelt utover et areal på 621 km2, 
mens nabokommunen Leksvik har 3531 innbyggere pr. 1.1.2016 fordelt utover et areal 
på 430 km2. Beliggenheten er sør-vest på Fosenhalvøya i Trøndelag. Kartet nedenfor 
viser her avstander mellom større tettsteder på Fosenhalvøya. 

 
Figur 2.1: Fosen og Trondheimsfjorden (Kilde: www.statkart.no). 

Rissa og Leksvik ligger i hver sin fylkeskommune pr. i dag. Nord- og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har imidlertid søkt om sammenslåing fra samme dato (1.1.2018) som 
Leksvik og Rissa kommune. Det ligger også an til at om lag 70 innbyggere og 40-50 km2 
søkes over fra dagens Verran kommune til Indre Fosen kommune fra og med 1.1.2020. 
I så fall kan det bli kommunegrense i nordøst som skravert med den ytre tykkeste lilla 
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linjen i kartet. Om Verratbotn ikke blir med over i Indre Fosen, gjelder dette det 
omringede arealet med tykk lilla linje i kartet. Utfra saksframlegg i Fellesnemda i Indre 
Fosen (2016), er nabokommunene ikke enig pr. i dag om hvor den nye grensen skal gå. 

Det er betydelige avstander mellom tettsteder og grender i Indre Fosen så vel som ut av 
kommunen til nærmeste større tettsteder. Fra Leksvik tettsted er det 7-8 mil til 
arbeidsmarkedet på Innherred (Steinkjer-Verdal-Levanger), 3 mil til Vanvikan, 5 mil til 
Årnset/Rissa og om lag 7 mil både Åfjord og Botngård. Fra Årnset og Vanvikan er det 
rundt 6 mil til Botngård og ytterligere 1 mil til Brekstad. Nord i Rissa kommune ligger 
Råkvåg, om lag 4 mil fra Årnset. Samme avstand er det også til østligste områder i 
Verrabotn. 

I nabokommunene Åfjord, Bjugn og Brekstad, nord for Indre Fosen, er det til sammen 
13000 innbyggere med større tettsteder som Brekstad (1943), Å i Åfjord (1162) og 
Botngård/Bjugn (1184). I Indre Fosen har vi Leksvik (1070), Årnset/Rissa (1070) og 
Vanvikan (716), folketall pr. 1.1.2015.  

Mellom Indre Fosen og Trondheim er den viktigste kommunikasjonsmuligheten ferja 
mellom Rørvik og Flakk med overfartstid 25 minutter. Slik det vises i Sand et al. (2016) 
må en som pendler fra Fosen til Trondheim sentrum beregne minimum 1 times reisetid 
bare mellom ferjeleiet på Fosen og Trondheim sentrum. I tillegg kommer reisetid på 
Fosen. 

Et alternativ er hurtigbåt. For befolkningen nord for Rissa kan hurtigbåttilbudet på 
Hysnes være aktuelt for pendling til Brekstad, mens det i liten grad legger til rette for 
pendling mellom Rissa og Trondheim. For hoveddelen av Indre Fosen er det hurtigbåten 
mellom Vanvikan og Trondheim (overfartstid 25 minutter) som kan være et godt 
alternativ til ferja. Bor man i Vanvikan kan man da bruke omtrent 30 minutter på 
overfarten, med 5 minutter tilbringer- og ventetid. Bor man i Rissa eller Leksvik tettsted, 
må man plusse på 20-30 minutters transporttid på Fosen. 

Majoriteten av innbyggerne bor i rundt eller mellom dagens to kommunesentre 
Årnset/Rissa sentrum og Leksvik tettsted. Mellom disse to tettstedene er avstanden 49 
km. Her finner vi også tettstedet Vanvikan med 8 prosent av innbyggerne i Indre Fosen 
og hurtigbåtforbindelse til havna i Trondheim med overfartstid på 25 minutter. 7 km 
lenger sør finner vi ferjeforbindelse mellom Rørvik på Fosen og Flakk i Trondheim 
kommune. Fra Flakk til Trondheim sentrum er det 12 km. Samlet reisetid til/fra 
Trondheim er i praksis over 75 minutter hver veg for majoriteten av innbyggerne. Rissa 
og Leksvik kommune kan derfor sies å utgjøre et lokalt arbeidsmarked. 
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2.2 Utvikling i folketall og arbeidsmarked 
I tabellen nedenfor vises detaljer om befolkning, yrkesaktivitet, sysselsetting og pendling 
i Inder Fosen fra årsskiftet 2009/2010 til årsskiftet 2015/2016. Kilde for tabellen er Sand 
et al. (2016) hvor det finnes flere tabeller og analyser av statistisk materiale. 

Tabell 2.1:  Befolkning- og næringsutvikling i perioden 2009/2010 til 2015/20156 
(Kilde: www.ssb.no og Sand et al. 2016). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 
2010–
2016 

Endring 
2010–
2016 

Folketall 1.1. 9 970 10 065 10 070 10 183 10 201 10 182 10 175 205 2,1 % 

Arbeidsfør alder 1.1 7 166 7 268 7 285 7 419 7 467 7 475 7 446 280 3,9 % 

Arbeidsplasser 4.kv. 4 443 4 317 4 297 4 418 4 317 4 334 4 053 -390 -8,8 % 

Innpendling 4. kv. 592 563 536 562 545 613 491 -101 -17,1 % 

Innpendlingsandel  13 % 13 % 12 % 13 % 13 % 14 % 12 % -1 %   

Utpendling 4 kv. 1 092 1 129 1 155 1 152 1 194 1 217 1 147 55 5,0 % 

Utpendlingsandel 22 % 23 % 23 % 23 % 24 % 25 % 24 % 2 %   

Yrkesaktive 4 kv. 4 943 4 883 4 916 5 008 4 966 4 938 4 709 -234 -4,7 % 

Arbeidsledige nov. 151 255 118 99 122 137 237 86 57,0 % 

Arbeidsstyrke 4 kv. 5 094 5 138 5 034 5 107 5 088 5 075 4 946 -148 -2,9 % 

Yrkesdeltakelse 71,1 % 70,7 % 69,1 % 68,8 % 68,1 % 67,9 % 66,4 % -5 %   

I den siste femårsperioden har antall innbyggere i arbeidsfør alder (15–74 år) økt med 
fire prosent i Indre Fosen, mens antall arbeidsplasser har gått ned med 9 prosent. Dette i 
seg selv peker i retning av betydelig utpendling, men dempes av at antall yrkesaktive 
(bosatte i kommunen med arbeid i/utenfor) i kommunen har falt i samme periode. 
Tabellen viser også at antall arbeidsledige har hatt en vekst på 86 personer, mens antall 
utpendlere har økt med 55 personer etter en betydelig nedgang (70 personer) det siste 
statistikkåret. Fallet i utpendling samtidig som antall lokale arbeidsplasser faller 
betydelig er vanskelig å forklare ut fra denne type overordnet statistikk, men det kan for 
eksempel være fordi et betydelig antall ansatte har vært leid ut eller jobbet på anlegg 
med annet oppmøtested enn hjemkommunen og at disse engasjementene nå er avsluttet. 

Tabellen gir flere interessante forhold å se nærmere på. Vi kan blant annet beregne netto 
utpendling til 656 personer. Videre kan vi beregne forholdstallet mellom yrkesaktive 
eller bosatte sysselsatte og lokale arbeidsplasser, til rundt 116 prosent i Indre Fosen ved 
årsskiftet 2015/2016. Dette forholdstallet kan vises å ha variert mellom 111 og 116 
prosent de siste 13-14 årene.  

I Sand et al. (2016) vises tabeller for pendling som beskrives at mot slutten av 2015 
bodde og arbeidet 3 562 personer i Indre Fosen. Dette utgjør 79 prosent av totalt antall 
bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted i Trøndelag (4 494), eller 76 prosent av 
totalt antall bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted i Norge (4 709). Videre vises 
at kun 222 personer pendler fra øvrig Trondheimsregion (andre siden av fjorden) til Indre 

http://www.ssb.no/
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Fosen. Dette utgjør 6 prosent av totalt antall arbeidsplasser i Indre Fosen. Det er 717 som 
pendler fra Indre Fosen til øvrig Trondheimsregion. Dette utgjør 15 prosent av totalt 
antall bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted i Norge, men dette tallet kan være 
noe overestimert blant annet fordi studenter i Trondheim med deltidsjobb der blir regnet 
som pendlere når de har fast bostedsadresse i en annen kommune. I tabellen under vises 
detaljer pr. kommune noe mer detaljert etter bostedskommune i venstre kolonne og 
arbeidssted i kolonne 2-10. Øverste rad for hver kommuner viser antall personer mens 
nederste rad for hver kommune vises andel av alle sysselsatte med bosted i kommunen. 

Tabell 2.2:  Pendlingsstrømmer pr. 4. kvartal 2015 (Kilde: www.ssb.no og egne 
beregninger). 

2015 Rissa Leksvik 
Trond-
heim 

Ørland/ 
Bjugn/ 
Åfjord Orkdal 

Midtre 
Gauldal 

Melhus
/ 
Skaun/ 
Klæbu 

Malvik/ 
Stjørdal Inderøy 

Rissa 
2186 78 450 116 3 1 9 23 3 
72 % 3 % 15 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Leksvik 
120 1178 212 13 3 0 5 8 16 
7 % 71 % 13 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Trondheim 
102 80 85566 159 398 153 1163 2044 23 
0 % 0 % 88 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

Ørland/Bjugn/Åfjord 
119 19 369 5389 18 2 11 20 1 
2 % 0 % 6 % 85 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Orkdal 
5 2 897 15 4061 9 147 14 0 

0 % 0 % 16 % 0 % 71 % 0 % 3 % 0 % 0 % 

Midtre Gauldal 
1 0 437 2 7 2380 170 22 0 

0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 71 % 5 % 1 % 0 % 

Melhus/Skaun/Klæbu 
9 6 7708 16 561 350 4552 123 1 

0 % 0 % 51 % 0 % 4 % 2 % 30 % 1 % 0 % 

Malvik/Stjørdal 
4 13 6303 15 20 13 49 10131 4 

0 % 0 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55 % 0 % 

Inderøy 
1 32 118 3 3 0 2 22 1549 

0 % 1 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 48 % 

I tabellen vises at internpendlingen mellom Rissa og Leksvik er relativt lav, kun 7 
prosent pendler fra Leksvik til Rissa og kun 3 prosent fra Rissa til Leksvik. Når vi legger 
sammen finner vi at det er utpendling på hhv. 17 og 14 prosent fra dagens Leksvik og 
Rissa kommune til øvrig Trondheimsregion, målt som utpendlere i forhold til totalt antall 
bosatte personer i disse to kommunene med sysselsetting i Norge. Til sammenligning er 
det 19 prosent utpendling fra både Midtre Gauldal kommune og fra Orkdal kommune, 
to kommuner med noenlunde sammenlignbart innbyggertall men noe kortere 
reiseavstand til Trondheim. 

I Sand et al. (2016) finner vi videre flere typer statistikk og analyser som viser relativt 
sterk sammenheng mellom lokale arbeidsplasser og folketall i Indre Fosen. Det ser ut til 
at arbeidsledighet og utpendling er kortsiktige strategier for berørte arbeidstakere, og at 
disse i stor grad søker seg over i andre lokale jobber over tid. Nedgang i lokale 
arbeidsplasser slår derfor ut i betydelig netto utflytting fordi ledige jobber ikke går til 
personer som kan flytte inn til regionen, men jobbene har i stor grad gått til folk som 

http://www.ssb.no/
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allerede bor lokalt og som søker seg over fra en jobb utenfor regionen eller fra status 
som ledig eller inaktiv i arbeidsmarkedet, se diskusjon i Sand et al. (2016). 

For å vurdere utviklingen i arbeidsplasser, har vi gjennomført næringsanalyser hvor vi 
skiller mellom basisnæringer, regionale næringer og besøksnæringer. I tabellen nedenfor 
viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i kommunen for de siste seks år. LQ 
betyr lokaliseringskvotient og er definert som lokal sysselsettingsandel i bransjen delt på 
nasjonal sysselsettingsandel. Dette er en indikator på næringer som henter betydelige 
inntekter fra kunder utenfor regionen. RSI er regional vekst i bransjen minus nasjonal 
vekst i bransjen, dvs. et mål på hvor god utviklingen er korrigert for nasjonale trender i 
bransjen. Eksterne næringer er basisnæringer pluss statlige arbeidsplasser. Lokale 
næringer er definert som besøksnæringer pluss lokal offentlig administrasjon og 
tjenesteyting. Denne type næringsliv påvirkes sterkt av befolkningsveksten som var 7 
prosent i Norge og 2 prosent i Indre Fosen i den aktuelle perioden. 

Tabell 2.3:  Næringsutvikling i Indre Fosen i perioden 2009/2010 til 2015/2016 
(Kilde: www.ssb.no og egne beregninger). 

 2009 
An-
del 

LQ 
2009 2015 Andel 

LQ 
2015 

End-
ring 

antall 

Relativ 
end-
ring RSI 

Basisnæringer 1479 0,33 2,01 1027 0,25 1,51 -452 -31 % -26 % 
Landbruk 399 0,09 4,16 313 0,08 4,61 -86 -22 % 5 % 
Fiske/havbruk 37 0,01 1,43 30 0,01 1,25 -7 -19 % -15 % 
Bergverk og utvinning 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 % 0 % 
Næringsmidler 52 0,01 0,66 14 0,00 0,19 -38 -73 % -70 % 
Anna industri 981 0,22 3,16 651 0,16 2,46 -330 -34 % -22 % 
Tele/IT/FoU/forlag/media 10 0,00 0,06 19 0,00 0,12 9 90 % 86 % 
Besøksnæringer 477 0,11 0,70 449 0,11 0,66 -28 -6 % -8 % 
Handel 342 0,08 0,83 333 0,08 0,86 -9 -3 % 0 % 
Aktivitet 83 0,02 0,58 79 0,02 0,51 -4 -5 % -17 % 
Servering/Overnatting 52 0,01 0,41 37 0,01 0,27 -15 -29 % -39 % 
Regionale næringer 908 0,20 0,76 963 0,24 0,82 55 6 % 4 % 
Bygg/anlegg 324 0,07 1,07 360 0,09 1,11 36 11 % 0 % 
Kraft, vann og avfall 48 0,01 1,93 33 0,01 1,37 -15 -31 % -32 % 
Forretningsmessig tj.yting 81 0,02 0,32 71 0,02 0,28 -10 -12 % -14 % 
Transport 294 0,07 1,28 313 0,08 1,44 19 6 % 8 % 
Agentur og Engros 24 0,01 0,13 46 0,01 0,29 22 92 % 99 % 
Finans, eiendom og utleie 137 0,03 0,68 140 0,03 0,70 3 2 % -1 % 
Offentlig 1579 0,36 1,09 1614 0,40 1,06 35 2 % -7 % 
Lokal inkl. privat skole/helse 1376 0,31 1,46 1374 0,34 1,38 -2 0 % -9 % 
Fylkeskommunal 91 0,02 1,29 87 0,02 1,23 -4 -4 % -8 % 
Statlig 112 0,03 0,26 153 0,04 0,33 41 37 % 25 % 
Sum 4443 1,00 1,10 4053 1,00 1,00 -390 -9 % -12 % 
Eksternt 1591 0,36 1,37 1180 0,29 1,04 -411 -26 % -27 % 
Regionalt 999 0,22 0,79 1050 0,26 0,84 51 5 % 3 % 
Lokalt 1853 0,42 1,14 1823 0,45 1,09 -30 -2 % -8 % 

I perioden har det vært begrenset med vekst i næringsgreinene. Innen statlig forvaltning 
er det en betydelig økning innen spesielt helse- og sosialtjenester. Vår gjennomgang av 
bedriftsstatistikken viser at deler av denne økningen skyldes etableringen av Hysnes 
Helsefort, inkl. vikarer, og noe økning innen psykisk helsevern.  

http://www.ssb.no/
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Av næringer med sterk betydning lokalt finner vi lokal offentlig sektor (34 %), anna 
industri (16 %), bygg/anlegg (9 %), landbruk (8%), transport (8 %) og handel (8 %), 
andel av samlet sysselsetting i Indre Fosen i parentes. Lokaliseringskvotient (LQ) er 
høyest for landbruk og anna industri, dvs. dette er sterke næringer som selger varer og 
tjenester i et betydelig omfang til kunder utenfor Indre Fosen. 

De fleste næringene i Indre Fosen har sin spesielle utvikling. Det har blant annet vært 
høy vekst i små næringer som agentur/engros og tele/IT/FoU/media, og det har vært 
svært negativ utvikling innen næringsmiddelindustri og andre basisnæringer. Innen 
landbruk går sysselsettingen ned omtrent hvert år, mens produksjonen holder seg oppe. 
Innen næringsmiddelindustri skyldes nedgangen i hovedsak nedleggelsen av Norturas 
slakteri i 2010. Innen annen industri skyldes nedgangen i hovedsak 
sysselsettingssituasjonen ved verftet hvor det ble registrert 314 sysselsatte i 2009 og 36 
sysselsatte i 2015, dvs. en forskjell på 278 personer. I tillegg har det vært store endringer 
innen maskinindustri med nedgang på 85 sysselsatte, men oppgang innen elektroteknisk 
industri med 60 sysselsatte. Innen andre store industrinæringer, så kan det vises at 
gummivare- og plastindustri har økt sysselsettingen fra 93 til 103 i perioden, innen 
møbelindustri har man økt fra 135 til 143 sysselsatte mens innen metallvareindustri har 
man redusert fra 111 til 103 sysselsatte.  

Vi ser også nedgang innen servering/overnatting og kraft/vann/avfall. I mer detaljert 
statistikk vises endringene å være i hovedsak innen overnatting og kraftforsyning. 
Tabellen viser også næringer som har utviklet seg bedre enn landsgjennomsnittet, dvs. 
et tegn på god konkurransekraft. Av de større næringene er det landbruk og transport 
som peker seg ut her. Statlig sektor peker seg også ut med 25 prosent bedre utvikling 
enn landsgjennomsnittet, men her vet vi dette i hovedsak skyldes Fosnes Helsefort. Innen 
industrien har det vært positiv utvikling innen elektroteknisk industri, møbelindustri og 
gummivare/plastindustri. Innen bygg/anlegg kan vi også trekke fram spesialisert bygge- 
og anleggsvirksomhet som en næring som nå har 200 lokale arbeidsplasser etter 9 
prosent mer vekst enn landsgjennomsnittet i perioden 2009-2015. 

Ved siden av sysselsettingssettingsstatistikk, brukes ofte statistikk over nyetableringer 
til å si noe om næringsutviklingen i en region. I følge www.kommuneprofilen.no, ligger 
antall nyetablerte foretak på fra 40-60 i Rissa og fra 22-35 i Leksvik de siste seks årene, 
med delvis en fallende tendens det siste tilgjengelige statistikkåret (2015). Både når vi 
sammenligner med folketall eller antall foretak totalt, så kommer Rissa og Leksvik ut 
med noe lavere mål på nyetableringer enn landsgjennomsnittet. Dette vises i tabellen 
under. 

Rissa kan vises å ha 0,13 prosent av folketallet i landet, men har noe lavere andel av nye 
foretak. Leksvik kan vises å ha 0,07 prosent av folketallet i landet, og har også noe lavere 
andel av nye foretak i landet. Rissa og Leksvik har mellom 9-15 nye foretak pr 100 
eksisterende foretak innenfor dagens kommunegrenser. Dette kan vises å være klart 
lavere enn ellers i Trondheimsregionen. Når vi sammenligner med landsgjennomsnittet 
har både Rissa og Leksvik et år med høyere nyetableringsrate enn landet for øvrig, men 
de fem øvrige årene ligger begge kommuner lavere enn landsgjennomsnittet. 

http://www.kommuneprofilen.no/
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Tabell 2.4:  Nyetablerte foretak i Rissa og Leksvik (Kilde: 
www.kommmuneprofilen.no og egne beregninger). 

  Rissa Leksvik 

  
Antall nye 
foretak 

Nye foretak 
per 100 
eksisterende 
foretak 

%-Andel av 
nye foretak 
i landet 

Antall nye 
foretak 

Nye foretak 
per 100 
eksisterende 
foretak 

%-Andel av 
nye foretak 
i landet 

2010 43              11,19                 0,09  23              10,45                 0,05  
2011 49              11,17                 0,11  24              10,76                 0,05  
2012 37              12,13                 0,07  35              15,02                 0,07  
2013 56                8,94                 0,11  24                9,68                 0,05  
2014 60              13,69                 0,11  23                9,75                 0,04  
2015 52              13,30                 0,09  22                9,00                 0,04  

2.3 Resultater fra konsekvensanalysen 
Sand et al. (2016) har gjennomført en konsekvensanalyse hvor formålet har vært å 
utvikle kunnskap om omstillingsbehovet i Rissa og Leksvik kommune, dvs. nye Fosen 
kommune fra 1.1.2018, som følge av nedleggelse av lokale arbeidsplasser. Analysene 
viser omstillingsbehovet i enkeltbedrifter og kommunen(e) om man ønsker å få til 
samme antall arbeidsplasser som det var forut for nedgangen. I vurderingene er det lagt 
til grunn gjennomsnittlig antall arbeidsplasser over to-tre år forut for nedgangen og det 
nivå på arbeidsplasser det ser ut til å bli i 2016 og framover, basert på de oppdrag og den 
aktivitet som er kjent i mai og juni 2016. Hvorvidt berørte bedrifter med nedgang eller 
andre bedrifter klarer å øke antall arbeidsplasser med ekstraordinært fokus på markeds- 
og utviklingsarbeid, tas det ikke hensyn til når hensikten er å avdekke 
omstillingsbehovet. Sentrale funn i Sand et al. (2016) er:  

• Indre Fosen er en egen arbeidsmarkedsregion med svak utvikling.  
o Befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært avhengig av lokale 

arbeidsplasser.  
 Arbeidsmarkedsintegrasjonen med øvrig Trondheimsregion 

er lav pga. samlet reisetid og transportkostnader ved bruk 
av ferje og båt over fjorden.  

o Utviklingen i lokale arbeidsplasser i Indre Fosen har hatt en negativ 
utvikling de senere årene.  

• Verftet og to lokale underleverandører hadde tidligere 339 arbeidsplasser. 
o Antall ansatte ved skipsverftet er allerede tatt ned med 100 personer  
o I beste fall blir det en samlet reduksjon på 119 arbeidsplasser 
o I verste fall legges verftet ned og de 339 arbeidsplassene ned 

• Ved Hysnes Helsefort var det 25 arbeidsplasser  
o Disse arbeidsplassene er nå nedlagt 

• Ved bedriftene Inrigo, Eltorque, Servi, CNC og PTM var det tidligere 237 
arbeidsplasser.  

o I beste fall blir det en reduksjon på 81 arbeidsplasser.  
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o I verste fall blir det en reduksjon på 111 arbeidsplasser blant disse. 

• Kommunal virksomhet må redusere aktiviteten på grunn av nedgang i 
inntekter på grunn av: 

o Tap av husleieinntekt fra helsefortet på 5,6 millioner kroner 
o Tap av leieinntekt fra verftet på 1,2 millioner kroner  
o Tap av innbyggertilskudd/skatteinntekter på 2,5–5,0 millioner 

kroner i 2020 etter noe utflytting. På lengre sikt vil inntektstapene 
bli høyere pga. flytting. 

• Fylkeskommunal virksomhet må også redusere lokal aktivitet noe på grunn 
av netto utflytting og mindre elevgrunnlag ved lokal videregående skole.  

o Dette kan utgjøre 1–2 lokalt ansatte i 2020. 

• I tillegg kommer virkninger som andre underleveransevirkninger mot 
industrien og redusert etterspørsel og sysselsettingsnedgang i næringer som 
handel, private tjenester og bygg/anlegg etter hvert som færre lokale 
arbeidsplasser slår ut netto utflytting.  

• Indre Fosen kan miste til sammen mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram 
mot 2020. Dette utgjør mellom 6,7 prosent og 13,5 prosent av 
arbeidsplassene i Indre Fosen. 

o I Rissa kommune er tilsvarende spenn mellom 214 og 457 
arbeidsplasser, dvs. 8,2 prosent til 17,5 prosent av arbeidsplassene. 

o I Leksvik kommune er tilsvarende spenn mellom 58 og 92 
arbeidsplasser, dvs. 4,0 prosent til 6,4 prosent av arbeidsplassene.  

o Beregningene viser en økning i utpendling på rundt 100 personer 
mot 2020 i worst case-alternativet. Korrigert for innpendling på 
arbeidsplasser som forsvinner, betyr dette at rundt 20 prosent av 
reduksjonen i arbeidsplasser ikke gir utslag i utflytting fordi 
utpendlingsnivået øker. 

• På lengre sikt vil trolig pendlingsnivået stabilisere seg, utslagene i netto 
utflytting øke og den negative virkningen på lokale arbeidsplasser kan 
passere 15 prosent en gang mellom 2030 og 2040.  

 
Omstillingsbehovet er definert ut fra den utvikling vi ser basert på dagens aktivitet og 
ordinært utviklingsarbeid i bedrifter og blant andre aktører. Med et ekstraordinært fokus 
på utvikling og omstilling, kan man evne å skape forutsetninger for en annen utvikling.  

2.4 Vurdering 
Leksvik og Rissa kommune har hatt en svak utvikling gjennom mange år til å være del 
av Trondheimsregionen. Liten befolkningsandel rundt hurtigbåtkaia i Vanvikan og 
samlede reisekostnader ved å krysse fjorden med båt, ser ut til å minimere drakraften fra 
Trondheim. 
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Utpendlingen mot Trondheim er på om lag 17 og 14 prosent fra dagens Leksvik og Rissa 
kommune. Dette er etter vår mening relativt lite tatt i betraktning at slike utpendlingstall 
trolig er kraftig overestimert pga. studenter, deltid osv. Når vi ser på pendlingen andre 
vegen er den mye lavere, og indikerer derfor svært lav arbeidsmarkedsintegasjon for 
Indre Fosen som del av Trondheimsregionen.  

Vi finner det er begrenset med pendling mellom Leksvik og Rissa. Dette er ikke 
overraskende ut fra næringssammensetning og avstander, der folk flest foretrekker å ha 
kort reisevei til jobb. I Sand et al. (2016) underbygges dette med analyser som viser sterk 
sammenheng mellom utvikling av arbeidsplasser og flytting i Leksvik og Rissa. Ut fra 
disse sammenhengene og avstandene i nye Indre Fosen kommune, vil vi konkludere med 
at den nye kommunen utgjør i hovedsak et eget lokalt arbeidsmarked. Det er imidlertid 
ikke til å underslå at det er en viss pendling til Trondheim og dermed bidrag i 
samfunnsutviklingen gjennom dette. Hva dette betyr i praksis for de lokale 
utviklingsmulighetene, finner vi lite etablert kunnskap om. 

NIBRs rapport av Gundersen og Juvkvam (2013) plasserer Rissa og Leksvik i et felles 
bo- og arbeidsmarked med Trondheimsregionen fordi begge kommuner har over 10 
prosent utpendling til Trondheim og begge kommuner ble antatt å ha mindre enn 75 
minutters reisetid til Trondheim. Kilder for reisetidsberegningene i rapporten ble oppgitt 
til Panda og vegvesenets reisetidsprogram visveg.no. I ettertid har det kommet fram at 
det ble brukt reisetider med bruk av hurtigbåt for Leksvik og Rissa (Rissa og Leksvik 
kommune 2016). Denne ruta eksisterer ikke lenger for Rissa, men det går hurtigbåt fra 
Vanvikan i Leksvik til Trondheim som i teorien gjør det mulig å kjøre det mulig å komme 
seg til/fra Trondheim under 75 minutter ved å kjøre bil på Fosen-siden og ta båten over 
fjorden til havna i Trondheim. Her det er den rekke begrensninger ved parkering i 
Vanvikan, antall avganger, plass på enkelte avganger og behov for buss eller skifte av 
transportmiddel i Trondheim, som i praksis gjør et slikt hurtigbåttilbud vanskelig å bruke 
for svært mange.  

Om man legger til grunn bruk av bil og ferje, bruker man lengre tid enn 75 minutter 
mellom aktuelle kommunesentre i Leksvik/Rissa og Trondheim. Totalt sett kan man 
derfor stille store spørsmålstegn ved reisetidsvurderingene som har plassert Rissa og 
Leksvik i en felles arbeidsmarkedsregion med Trondheim.  

Den økonomiske betydningen for mindre steder av nærhet til en større by som 
Trondheim, er et tema det er utviklet lite kunnskap om. De rapporter som finnes har i 
stor grad fokus på investeringer i infrastruktur/samferdsel og hvordan dette kan gi økt 
vekst i en region, se for eksempel Engebretsen og Gjerdåker (2012). Utover å påpeke 
bedre pendlingsmuligheter men også handelslekkasje, er det lite konkret når det gjelder 
betydningen av å ligge nær en storby i slike rapporter. En rapport som ser på et slikt tema 
er Menons rapport nr 3 2015 (Skogstrøm et al. 2015), som påviser relativt svake 
sammenhenger mellom en større by og et omland som ligger mer enn 25 km fra 
storbyens rådhus. Rapporten diskuterer blant annet at nærhet gir et konkurranseforhold 
som drar arbeidsplasser til storbyen og som demper samfunnseffektene av pendlings-
mulighetene. 
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Ut fra vårt regionaløkonomiske ståsted, må vi konkret ta hensyn til både arbeidsplasser 
og pendlingsmuligheter i vurderinger av framtidige utviklingsmuligheter for et 
lokalsamfunn.  Når utpendlingen fra Rissa/Trondheim til Trondheim er rundt 14 %, betyr 
dette en viss arbeidsmarkedsintegasjon med Trondheim men at den store majoriteten i 
befolkningen ikke pendler til Trondheim. Videre viser resultater av ulike analyser vi har 
gjort, se Sand et al. 2016), at det er en sterk sammenheng mellom flytting og nedgang i 
arbeidsplasser for Indre Fosen. Dette tyder på at pendling til Trondheim kun er et 
alternativ for noen få, ikke minst på sikt fordi man søker seg lokale jobber og fortrenger 
slik sett muligheten for noen andre til å jobbe og bo i Indre Fosen.  Dette støttes også av 
en rekke analyser som viser at pendling faller bort som aktuelt alternativ for de aller 
fleste når reisetiden passerer 45 minutter (Nordtug et al. 2004, Engebretsen og Gjerdåker 
2012).   

Sannsynligvis vil utpendlingsnivået stige noe når antall lokale arbeidsplasser nå går ned, 
jf. beregningene i Sand et al. (2016) hvor det tas hensyn til økt utpendling som følge av 
nærhet til Trondheim. En realøkonomisk tolkning blir da at nærhet til Trondheim kan 
dempe de negative effektene av arbeidsplassnedleggelser med rundt 20 prosent fram mot 
2020. Dette er kalkulert inn i konsekvensutredningen, akkurat som dagens innpendling 
og endringer i innpendling er kalkulert og tatt hensyn til i beregningene. Dette er 
redegjort nærmere for i konsekvensanalyserapporten. Jf. Menons rapport fra 2015, er det 
imidlertid usikkert om man kan identifisere noen slik effekt av nærhet til storbyen på 
lang sikt. Dette har sammenheng med at folk flytter inn/ut og det skjer etter hvert en 
tilpasning mot vanlig pendlingsnivå.  

Essensen blir at Trondheims nærhet kan avhjelpe noe på kort sikt, kanskje med 
arbeidsplasser for 20 prosent eller 100 personer av de som bor lokalt og mister jobben i 
mot 2020. Våre analyser og Menons rapport tyder på at avdempingseffekten av nærhet 
til Trondheim vil reduseres betydelig på lengre sikt, dvs. at det i realiteten er svært liten 
drahjelp av nærhet til Trondheim på lang sikt. 

Indre Fosen kan miste til sammen mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020, 
sammenlignet med nivået som var for to-tre år siden. Med de sammenhenger vi finner, 
vil dette slå kraftig ut i netto flytting over tid. 

Foruten kommunal virksomhet er de største næringene i sysselsettingsmessig betydning 
i Indre Fosen, industri, bygg/anlegg, handel, transport og landbruk. I tillegg er det viktige 
arbeidsplasser innen en rekke bedrifter og virksomheter i andre sektorer. Disse er viktig 
å understøtte og få positiv utvikling i, om Indre Fosen skal få økt vekstkraft. 

De senere års utvikling viser en svak utvikling i de fleste sektorene av en viss betydning, 
også når en sammenligne med landsgjennomsnittet. Unntak er transport, landbruk og 
statlig sektor nå før Hysnes Helsefort legges ned. Innen industrien har det vært positiv 
utvikling innen elektroteknisk industri, møbelindustri og gummivare/plastindustri, som 
vitner om et konkurransefortrinn sammenlignet med bedrifter i næringene ellers i landet. 
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3. KOMPARATIVE FORTRINN OG 
UTVIKLINGSMULIGHETER 

I dette kapitlet analyseres regionenes fortrinn og utviklingsmuligheter. 

3.1 Innledning 
I en næringsutviklingssatsing, må man blant annet prioritere hvordan satse på ny-
etableringer, eksisterende næringsliv eller andre forhold. Fokus på nyetableringer og det 
å tiltrekke seg bedrifter og eventuelt folk, er imidlertid et krevende og svært langsiktig 
arbeid. Selv med nyetableringer og enkeltnæringer i høy vekst tar det mange år å endre 
næringsstrukturen i betydelig grad (Vareide og Nygård 2014). Derfor bør man ikke 
glemme det eksisterende næringslivet i næringsstrategiene. 

I nye Indre Fosen kommune finner vi en rekke konkurransefortrinn og 
utviklingsmuligheter. Vi har valgt å se spesielt på industri, landbruk, besøksnæring og 
Trondheim. Industri og landbruk er begge basisnæringer1 og begge områdene har 
betydelig sysselsetting og kompetanse i området fra før. Besøksnæring er interessant 
både fordi det er et naturlige muligheter og fortrinn i Indre fosen, samt at næringen har 
potensial når det gjelder ringvirkninger i betydningen å tilføre området omsetning og 
verdiskaping. Trondheim et relevant tema både for det representere et marked for 
besøksnæring, og tilfang av kompetanse. Samtid representerer Trondheim konkurranse 
og handles- og kompetanselekkasjeutfordringer.   

Tre store mulighetsområder peker seg ut som grunnlag for felles satsing i Strategisk 
næringsplan for Fosen fra 2016 (Næringsalliansen Fosen, 2016): 

• Den store utbyggingen og aktiviteten rundt Ørland hovedflystasjon som blir 
Norges nye kampflybase fra 2017.  

• Europas største vindkraftprosjekt som bygges ut på Harbakfjellet, i Roan, 
på Storheia og på Kvenndalsfjellet.  

• Den store utviklingen og veksten i marin næring langs hele 
Trøndelagskysten. 

 

                                                      

1 Basisvirksomhet er den delen av næringslivet som genererer inntekter utenfor regionen. Disse 
inntektene brukes (delvis) lokalt/regionalt og gir etterspørselsgrunnlaget for avledede næringer. 
Basisvirksomhet kalles noen ganger regionens eksportvirksomhet. Det viktige er ikke om man 
eksporterer varer og/eller tjenester, men at inntektsstrømmene genereres utenfor regionen 
(Bjørnsen og Johansen 2009) eller motvirker økt import. Det betyr for eksempel at statlig 
aktivitet i en region kan kalles basisvirksomhet like mye som landbruk, industri og turisme 
(basert på besøkende fra andre regioner).  
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3.2 Komparative fortrinn 

3.2.1 Industrikultur og -kompetanse 
Indre Fosen har en relativt godt utviklet nærings- og industrimiljø, industrikultur og 
industrikompetanse. Totalt har man 260 bedrifter (Næringsalliansen Fosen, 2016), 
hvorav mange er organisert i Fosen industriforum2. Dette utgjorde 651 arbeidsplasser i 
2015, og 63 prosent av alle arbeidsplassene innen basisnæringene – jamfør kapittel 2.  

Det framgår at både lokalsamfunnet og bedriften kjenner hverandre relativt dårlig. På 
workshopen med ledere fra industribedriftene den 11. mai 2015 framheves at det ligger 
et potensial i å bli bedre kjent og bedre i lag. Det påpekes at det ligger muligheter i en 
større grad av deling og samarbeid om ulike oppgaver. 

Følgende forhold trekkes fram på workshopen: 

• Kompetanse/rekruttering/samarbeid 
o Når det gjelder rekruttering er det fortrinnsvis ingeniør- og 

markedskompetanse som er vanskelig å skaffe. Her nevnes både 
samarbeid med lokale videregående skoler og universitet med 
ingeniørkompetanse (NTNU) 

o Systematisk (lokal) opplæring kan også være en mulighet for 
kompetanseheving og utvikling. Opplæring på tvers av bedriftene kan 
samtidig gi økt kjennskap til hverandre.  

o Kobling av (spesial)kompetanse mellom bedrifter både i kommune, 
men også hele Fosen. Tilsvarende kan man leie arbeidskraft av 
hverandre hvis det er ulike kapasitets belastning  

o Samarbeid om lærlingeordninger, praksisplasser, sommerjobber og 
studentoppgaver mm. med de lokale videregående skolene og 
høgskole/universitetene. Trainee og Ungt entreprenørskap kan være 
andre muligheter her.  

o Industrimiljøet i Indre Fosen kunne vært en fast «studentlaboratorium» 
for NTNU og andre (for eksempel spill/animasjon/film-miljøet ved 
Nord universitet Steinkjer). Svarer opp at tenking blir for tradisjonell 
innimellom. Kunne prøvd ut mer eksperimentelle arbeidsformer. 

• Markedstenkning/produktutvikling/innovasjon 
o Markedstenkning (og mangel på markedstenkning) i ulike former blir 

artikulert. Underleverandørolle som mange bedrifter har gir i 
utgangspunktet en spesiell inngang til marked.  

o Fokus på og forståelse av kundeverdi  
o Salgsfokus 
o Fremheve hverandre og i lag 
o Mer utviklingsorientering – se muligheter.  

                                                      

2 Fosen Industriforum er et fellesskap av 30 industribedrifter med spisskompetanse innen alt fra metall- og 
plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip. I 
bedriftene er det til sammen over 1000 ansatte og omsetning over 2 milliarder kr (http://fosenindustri.no). 
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o Systematisk samarbeid med NTNU og innovasjonsmiljø (brukes 
studenter) 

o Internasjonalisering 
• Økt synlighet 

o Kompetanseheving markedstenking 
o Jf. punket over om kontakt med spill/animasjon/film-miljøet ved Nord 

universitet Steinkjer. Eventuelt også markedsføringskompetansen der. 
• Finansiering  

o Felles arbeid for finansiering av utvikling både i lag med 
finansieringsinstitusjoner og offentlige virkemiddelapparat. Trenger en 
finansminister.  

o Bevisst styrerekruttering 
 

Utviklingsaktører i både Rissa og Leksvik har jobbet med å utvikle lokale industri 
gjennom flere år. Her kan vi trekke fram Fosen Innovasjon i Leksvik som spesialisert i 
stor grad mot industriutvikling, gjennom at de blant annet drifter en næringshage med 
fokus på industri og industriutvikling. Her får bedriftsetablerere eller gründere bistand i 
etableringsfasen med alt fra lokaler, infrastruktur, rådgivning, søknader etc. 

3.2.2 Landbruk 
Landbruk er betydelig næring i Indre fosen med 313 arbeidsplasser i 2015 som utgjør 30 
prosent av sysselsettingen i basisnæringene. Landbruket er en viktig fordi det henter en 
relativ stor andel av inntektene utenfor regionen. Landbruket i Indre Fosen har utviklet 
seg bedre enn næringen på landsbasis – jf. kapittel 2, og dette kan tyde på sterk 
konkurransekraft som kan videreutvikles innen tradisjonelt landbruk og tilhørende 
videreforedling eller tilleggsnæringer. Det ligger blant annet et potensial knyttet til 
utnyttelse av kyst og utmark til besøksnæring og/eller utvikle landbruksprodukter ut over 
tradisjonelle bulkproduksjon – som for eksempel matspesialiteter eller lokal mat. Disse 
områdene har man også hatt satsinger på de siste årene. I tillegg har man satset på 
frukt/grønt og det å bistå enkeltbrukere med bulkproduksjon. 

Det framkommer at innen hytte- og reiselivsrelaterte satsinger, er tilbudene for lite 
helhetlig.  «Fevåg i Farta» et eksempel på prosjekt som er gjennomført med sikte på 
samordne utvikling for grunneiere med sikte på besøksnæring (fritids- og 
boligformål/hytteutvikling) som resulterte i etablering av selskapet Fevåg og Frengen 
Utvikling SA. FosenMat AS er også et initiativ for å utvikle, salg og distribusjon av 
lokale matspesialiteter.  

Rissa kommune har hatt et offensivt inngrep med landbruksnæring gjennom en satsing 
på næringsutvikling og at landbrukskonsulentene har vært en del av Rissa utvikling. I 
Leksvik er det kun ansatt en saksbehandler innenfor jordbruksområdet. Dette betyr at 
det kan være mindre ressurser til næringsutvikling innen jordbruksområdet i Leksvik 
sammenlignet med Rissa, slik dette er organisert i dag. 
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3.2.3 Besøksnæring  
Besøksnæring i betydningen bedrifter og aktører innenfor overnatting (også hytte-
beboere), mat/servering, transport, aktiviteter/opplevelser og handel har noe varierende 
status i dag. Besøksnæringene i Indre Fosen har 116 sysselsatte i 2015, som er en 
nedgang i forhold til 2009. Nedgangen er hovedsakelig innenfor overnatting. 

Noe er på gang inne besøksnæring, men dette er et område som tradisjonelt omfatter 
mange aktører av ulikt slag (bedrifter innen ulike bransjer, frivillige etc.) og som 
forutsetter samarbeid.  

Råkvåg peker seg ut som det stedet som har en viss organisert besøksnæring. Dessuten 
er det to utviklingsprosjekt på gang «Perler på en snor» og «Fevåg i farta». I tillegg er 
det en gryende oppstart på utvikling og slag av lokale matspesialiteter.  

Her ligger det et potensial både innenfor yrkesbetinget besøksnæring (møter, 
konferanser), hyttebeboere og klassisk reiseliv (dagsturer, båtutfart etc.). Stikkord her er 
økt trafikk, lengre besøk og muligheter for å bruke penger. Nærhet til Trondheim er 
åpenbart et potensial i kraft av den kjøpekraften det innebærer.  

I Rissa mener man å ha en frivillighetspolitikk som gir gode rammevilkår. Og bygda er 
preget av mange lag og noen driftige ildsjeler. Frivillighetsenegasjement er primært 
myntet på å gi innhold i fritid (bolyst). Lite koblet mot næring, men noen tendenser innen 
kultur (teater) som har en del forestillinger og arrangement som generer noe besøks-
næring (overnatting og noe mat (lokalmat)).  

Det er et hotell i Rissa, som delvis også har langtidsinnkvartering for gjestearbeidere ved 
verftet. Lite fasiliteter for møter, kurs og konferanse, som gjør at man går glipp av en del 
yrkesbetinget besøksnæring som legges utenfor Indre Fosen.  

Det er et potensial knyttet til dagturmarkedet i Trondheim. Dette forutsetter aktiviteter, 
attraksjoner og mat/serveringsfasiliteter. 

Det er også et hyttemarked som er uutnyttet, både når det gjelder service til hytteeierne, 
økt handel og attraktivitet når det gjelder ny hytter.  

I Indre Fosen er det omtrent 2000 hytter3. Regner vi 12.000 kroner i privatforbruk pr. 
hytte pr. år4 (Stene, 2012; Borge et al., 2015) representere det en årlig omsetning på 2,4 
millioner kroner. Dette er i stor grad omsetning innen varehandel, må vi kunne anta at 
det trengs en lokal omsetning på minst 1,7 millioner kroner pr. sysselsatt. 

Etter finanskrise har etterspørsel etter hyttetomter gått ned. I Leksvik kommune er det 
siste ti årene er det bygd i gjennomsnitt fem nye fritidsboliger pr. år i følge SSBs 

                                                      

3 http://statistikknett.no/ og www.ssb.no 
4 Forsiktig anslått. http://statistikknett.no/ opererer med 30.000 kroner pr. hytte pr. år. 

http://statistikknett.no/
http://statistikknett.no/
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byggestatistikk. En økt satsing på å tilby gode tomter langs sjø og vatn, kan her gi en 
økning i bygging og bruk av fritidshus i kommunen. En investering i en ny fritidsbolig 
kan anslås til om lag 1,5 millioner kroner pr. stk. Hytteprodusenter og dugnad dominerer 
oppsetting slik at det neppe vil være mer enn 0,3–0,6 millioner kroner som ender opp 
som lokal omsetning ved oppføring. Med 1,2 millioner kroner i omsetning pr. årsverk i 
bygg/anlegg, vil det da kreves 4-8 fritidshus for å gi et lokalt årsverk i byggefasen. 

Potensialet i besøksnæring er bestemt av antall besøkende, lengde på besøket 
(overnattingsmuligheter) og muligheten for å bruke penger (service- og aktivitetstilbud).  
Igangsatte prosjekter som Fevåg i Farta og Perler på en snor, kan her understøttes og 
videreutvikles, slik at besøksnæringen utvikler seg slik som vi ser gjennom den Gyldne 
Omvei i nabokommunen Inderøy, se www.dgo.no. 

3.2.4 Trondheim  
Fjorden i mellom Trondheim og Indre Fosen er en mental og praktisk barriere for 
pendling og samhandling i mange sammenhenger, slik vi har gått gjennom i kapittel 2. 
Likevel er det en nærhet til Trondheim som påvirker utvikling og utviklingsmuligheter.  

På den ene siden representerer Trondheim muligheter i form av for eksempel tilførsel av 
nødvendig kompetanse til næringslivet i Indre Fosen, kjøpekraft og etterspørsel etter 
visse varer og tjenester som kan produseres i Indre Fosen og arbeidsplasser som en viss 
andel av befolkningen i Indre Fosen kan pendle til.  På den andre siden er konkurransen 
med Trondheim utfordrende når det gjelder attraktivitet i mange sammenhenger. Dette 
får utslag som vanskelig å ansette visse typer ingeniører eller annen spesialkompetanse, 
slik at satsinger ved bedrifter i Indre Fosen flyttes til Trondheim eller andre steder. Et 
annet utslag kan være at enkelte som kunne utviklet en eller flere arbeidsplasser i stedet 
velger å ta en jobb i Trondheim. Dette siste indikerer lav vilje til å ta risiko og gir 
alvorlige utslag som lav innovasjonsevne. 

3.3 Utviklingsmuligheter 
Strategisk næringsplan for Fosen 2016–2020 (Næringsalliansen Fosen, 2016) har som 
fokus det eksisterende næringslivet, og peker på tre regionale utviklingsområder: 1) 
forsvarets aktivitet i området (utbygging av Ørland flystasjon) 2) energi og 
vindkraftutbygging og 3) Marin sektor. 

3.3.1 Bedriftsutvikling 
Det arbeides og snakkes om utvikling av bedrifter på ulike måter. For mange er det å 
utvikle bedrifter og diskutere små og store ideer en del av det daglig livet. For noen er 
det en utfordring i seg selv å bli seg bevisst utviklingstenkingen.  

Noen utviklingssignaler vi har fanget opp er: 

http://www.dgo.no/
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• Fosen Yard har flere ideer om hvordan de kan utvikle seg til å ta andre typer 
oppdrag enn de tradisjonelt har gjort.  

• Det jobbes med å fylle Hysnes Helsefort med aktivitet. Blant annet jobbes det 
med å få til rehabilitering eller andre offentlige tjenester. Dette er viktig av 
flere grunner, også fordi det er mangel på kvinnearbeidsplasser i de to 
kommunene. 

• Perler på en snor er pr. i dag et forsøk på samhandling og å få til 
reiselivseffekter ut fra kulturminner og tilhørende lokal aktivitet. Jamfør 
erfaringene fra den Gyldne omveg på Inderøya, er dette langsiktig arbeid som 
krever oppfølging. 

• Elpro har en ide om produkter mot havbruk, som kan gi flere arbeidsplasser 
ved avdelingen i Rissa. 

• Inrigo har et stort vannprosjekt i Afrika – hvis dette lykkes blir det 40 ansatte 
om 3 måneder, hvis ikke vil selskapet avvikles, sier vår informant.  

• Vikingbase er et næringsareal under regulering rett ved verftsområdet. Det 
arbeides nå med flere eksterne aktører som kan være aktuell for etablering på 
området. 

• Fra før finansierer Innovasjon Norge et såkalt Arenaprosjekt med navn Smart 
Water Cluster ut 2016. Dette prosjektet ledes av Fosen Innovasjon med base i 
Vanvikan. 

• Aquatech Cluster i Trøndelag, som er en sammenslåing av de tidligere Arena-
prosjektene akvArena og Smart Water, er nytt Norwegian Centres of Expertise 
(NCE). En slik satsing bør kunne representere lokale utviklingsmuligheter, 
men hvor dette i hovedsak bør kunne følges videre opp av klyngeprosjektet.  

• Aquafresh jobber blant annet mot oppdrettsnæringen med å utvikle et konsept 
hvor laks kan avluses med avsaltet sjøvann. Deres utviklingsprosjektet 
Miljøvennlig ektoparasittbehandling med ferskvann i sjøbasert lakseoppdrett 
har fått 8,7 millioner kroner i finansieringsstøtte fra Norges Forskningsråd. 

 
Evnen til å artikulere utviklingsarbeid, evnen til å omsette ideer til utviklingsprosjekter 
og resulter, og evnen til å se muligheter (være preaktiv) varierer også mellom bedriftene. 
Dette har både med historie, ressurser og kompetanse. Gjennom blant annet 
Næringsalliansen Fosen er det flere oppspill på overordnede muligheter, men bedriftenes 
absorbsjonskapasiteten (Fitjar et al.) varierer. Det vil si evnene til å hente inn 
informasjon/kunnskap, ta opp i seg informasjon/kunnskap, til å delta i nettverke og dele 
informasjon/kunnskap og til å omdanne informasjon/kunnskap og utnytte mulighetene 
varierer.  

På de møte vi har vært snakkes det mye om behov for kompetanse, sjelden konkretiser, 
men enkelte ganger artikulert som markeds(førings)kompetanse, utviklingskompetanse 
og lignende. Dette handler om absorbsjonskapasitet (evne til å ta opp i seg og utnytte). 
Samtidig snakkes det om lite (produktivt) samhandling mellom bedriftene. Bevisst 
arbeid med å øke absorbsjonskapasiteten i lag med andre «beslektede» bedrifter, kan 
være effektive måter å øke bedriftenes innovasjonsevne (Fitjar et al. 2015). 
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3.3.2 Stedsutvikling 
Stedsutvikling er i denne sammenheng definert bredt som infrastruktur, kultur og 
tjenester som må til for øke attraktiviteten til et sted og dermed gi innbyggervekst og 
grunnlag for vekst i næringslivet. I tillegg kan det gi grunnlag for omdømmearbeid og 
positive effekter på attraktivitet. 

Potensiale i denne type satsinger er usikkert. I Sand (2010) ble potensialet for Leksvik 
kommune beregnet rundt en satsing i Vanvikan: 

• I Leksvik kan innbyggertallet øke med 80 personer mot 2020 og 160 personer 
mot 2030, om det ikke blir netto utflytting i perioden 

• Kommer i tillegg dagens utflyttede 25–35-årige Leksværinger tilbake i denne 
perioden, kan dette gi totalt 400–500 flere innbyggere i 2030 

• Fraflytting fra øvrige Fosen kommuner (Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og 
Osen) kan utgjøre et like stort potensiale blant de som ønsker å bo på Fosen. 

• Kommer i tillegg utflyttede 25–35-årige Fosninger tilbake i denne perioden, 
kan dette gi 2500–3000 flere innbyggere i 2030.  
 

Beregningene antyder at tilbakeflytterpotensiale er stort. Når vi også tar med 
innvandring og annen tilflytting, tyder dette på et stort potensiale hvis man unngår netto 
utflytting for dagens innbyggere og samtidig klarer å tiltrekke seg utflyttede 
Leksværinger eller Fosninger. 

Sentral forskning for bo- og flyttemotiv viser at de aller fleste foretrekker å bo i rimelig 
nærhet av stedet de vokste opp (Sand 2010, . Spørsmålet blir så om Vanvikan, Rissa eller 
Leksvik blir attraktivt nok til at Fosninger og andre velger dette som bosted. 

For den arbeidsføre delen av befolkningen må et bosted være innenfor det man opplever 
som maksimal reiseavstand til en aktuell arbeidsplass. For de aller fleste går det her en 
grense ved om lag 45 minutters reisetid. I rundt storbyene er det imidlertid blitt mer 
vanlig å strekke seg lenger, blant annet fordi man har mulighet til å ta kollektivtransport. 

Størrelsen på arbeidsmarkedet, med over 105 000 arbeidsplasser i Trondheim kommune, 
og den sannsynlige videre veksten i Trondheim, tyder her på at det kan være mulig å 
komme seg fra bosted i Vanvikan til minst 25 000 arbeidsplasser ved havna og midtbyen 
i Trondheim med en samlet reisetid på under 45 minutter. Stedsutviklingstiltak i 
Vanvikan, gjerne også rundt den sannsynlige nye videregående skolen, vil derfor kunne 
ha stort potensiale i Indre Fosen kommune. 

Det å styrke kultur- og tjenestetilbudet vil bidra til å øke livskvaliteten for enkeltpersoner 
og bostedskvalitetene i et samfunn. Virkningene blir gjerne det vi kan kalle en økt 
attraktivitet i et område, men ikke så mye at det kan identifiseres klare effekter på netto 
tilflytting. Effekter av stedsutviklingstiltak er størst av harde tiltak som attraktive 
boligtomter, arbeidsplasser eller hvis det er en konkret mangel eler problem ved en 
tjeneste. Grimsrud og Aure (2013) går gjennom en rekke tilflyttings- og 
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stedsutviklingsprosjekter, og føyer seg inn i rekken av rapporter om disse satsingenes 
variable effekter. De finner at tilflyttingsarbeid har ofte startet med utadrettede tiltak for 
å lokke, informere og oppnå kontakt med potensielle tilflyttere fra storbyene. Mange har 
fått erfare at dette var vanskeligere enn de hadde regnet med, ikke minst fordi de 
oppdaget undervegs at stedet ikke hadde de mest grunnleggende forutsetningene for 
bosetting; nemlig boliger, jobber og barnehageplasser. Oppgavene er dermed blitt dreiet 
mot å gjøre noe med flaskehalsene på stedet, og i flere kommuner og regioner synes 
tilflyttingsarbeidet å gli over i bolyst- og stedsutviklingsarbeid med fokus på harde tiltak 
(Grimsrud og Aure 2013).  

Dette betyr at omdømme- og tilflyttingsarbeid likevel kan være viktig for såkalt bosted-
, arbeidsplass- og næringsattraktivitet, når folk vurderer bosted, når folk vurderer ulike 
jobber og når bedriftseiere vurderer lokalisering og ulike satsinger. Omdømme er 
imidlertid bare en av mange faktorer som kan påvirke regional utvikling, og det er 
sjelden slik at omdømmebygging har klar effekt på den regionale utviklingen om det 
ikke er konkrete problemer fra før. På dette området anbefaler vi at det gjøres konkrete 
undersøkelser av hvordan attraktiviteten påvirkes av manglende omdømme. Dette kan 
gjøres ved å spørre bedrifter som sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Problemene 
kan her være sammensatt og vi anbefaler derfor en kvalitativ tilnærming i denne type 
spørsmål. Likeledes kan det vurderes å gjøre en tilsvarende undersøkelse av omdømme-
oppfatninger blant inn- og utpendlere. Slike undersøkelser kan være mer målrettede enn 
å rene interne kartlegginger. 
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4. DET OFFENTLIGES ROLLE SOM 
TILRETTELEGGER 

I dette kapitlet går vi gjennom hvordan kommunal drift og det ordinære 
utviklingsapparat kan bidra til utvikling i Indre Fosen sammen med et eventuelt 
ekstraordinært utviklingsapparat. 

4.1 Innledning 
Rissa og Leksvik kommune slår seg sammen den 1.1.2018 og er allerede i full gang med 
samordning og planlegglegging på en rekke områder. Arbeidet med den nye Indre Fosen 
kommune, er i seg selv en utviklingsprosess. Dagens politiske og administrative ledelse 
ser på bygging av ny kommune som en mulighet til å bygge innhold og kapasitet. Dette 
vil nødvendigvis ta fokus i en periode hvor kommunen har et ekstraordinært behov for å 
stimulere til flere arbeidsplasser. 

4.2 Utviklingsbehov i kommunale servicetilbud 
I dette delkapitlet går vi gjennom kommuneøkonomi, planverk og hva intervjuene sier 
om status og utviklingsbehov innen de områder kommunene har ansvar. 

4.2.1 Kommuneøkonomi 
Kommuneøkonomien i Rissa og Leksvik beskrives i Sand et al. (2016). Begge 
kommuner har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for spesielle 
utgiftsbehov i befolkningen. Kommunene har samlet noe mer gjeld og noe mindre opp-
sparte midler (disposisjonsfond) enn landsgjennomsnittet, slik at det totalt sett virker 
som Rissa og Leksvik har en noe svakere økonomi enn landsgjennomsnittet. Kommunen 
har imidlertid valgt å ikke ha eiendomsskatt som kunne bedret økonomien vesentlig om 
ikke dette slår kraftig ut i flytting av personer og næringsvirksomhet. I Trondheims-
regionen er det flere kommuner som ikke har eiendomsskatt, slik at dette trolig er vurdert 
som en konkurransefaktor for å tiltrekke seg folk og næring. 

Sammenslåingen til en kommune vil trolig gi en vesentlig styrking av økonomien i 
kommunal sektor i Indre Fosen. De første 15-20 årene beholder kommunen inntekter 
som om man var to kommuner, samtidig som man kan effektivisere og utnytte 
stordriftsfordeler som en sammenslått kommune. Dette bør gi mulighet for en vesentlig 
økning i midler til utvikling av kommunale servicetilbud og infrastruktur. 

På lengre sikt, etter 20 år, vil inntektsnivået i Indre Fosen kommune gå noe ned pga. tap 
av tilskudd som to kommuner, men dette har man god tid på å tilpasse seg til gjennom 
effektivisering av administrasjon og drift, uten at service og tilbud til brukerne blir lavere 
enn nivået som er i dag. Sammenslåing og større utviklingskraft som en kommune, bør 
i stedet kunne føre til det motsatte, jevnt over bedre tilbud til innbyggere og brukere over 
tid. 
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4.2.2 Planverk 
Kommuneplan, planstrategi og økonomiplan skal blant annet si noe om status for 
kommunen og hvordan denne kan utvikle seg. Begge kommuner har oppdatert 
Kommuneplanens samfunnsdel i 2014 mens arealdelen er fra 2010 i Rissa og utdatert i 
Leksvik. 

Innenfor næringsområdet har ikke kommunene egne næringsplaner. Man viser i stedet 
til regionale næringsplaner på Fosen og for Trondheimsregionen, samt egne 
kommuneplaner. Ny strategisk næringsplan for Fosen kom nå i mai 2016, mens det for 
Trondheimsregionen er klart for rullering av denne planen. Vi har gått gjennom disse 
regionale planene og mener de blir for overordnet til å kunne si noe om hva man 
prioritere innen næringsutvikling i Rissa og Leksvik.  

Kommunene har vektlagt å beskrive en rekke ulike tiltak i sine samfunnsplaner, 
Kommuneplanens samfunnsdel, men vi mener at også disse blir for generelle da de 
beskriver generelle tiltak som kan være aktuelle i de fleste av landets kommuner. Vi 
savner blant annet hva strategier og grunnlag for prioritering av tiltak kan være, samt en 
nærmere beskrivelse av hvem som faktisk gjør hva i både ordinært utviklingsarbeid og 
mer prosjektbasert utviklingsarbeid. Dette er viktig å ha oversikt over når man skal 
bygge på lokal kompetanse og utvikle denne til å bli en sterkere utviklingskraft lokalt. 

4.2.3 Intervju om status og behov 
Dagens status er at ledelsen av kommuneadministrasjonen er godt fornøyd med sitt 
servicetilbud i Rissa kommune. Leksvik kommune har slitt med økonomien og man har 
nok med å opprettholde basistjenestene framfor å utvikle tilbudet. Det har også vært 
relativt stor turnover i ledelsen i Leksvik kommune, noe som kan ha gått over 
kompetanse-, planlegging og utviklingskapasitet.  

Begge kommunene opplever få rekrutteringsproblemer, men ikke nødvendigvis så 
mange søkere. Man må ofte hente folk fra Trondheim, som pendler inn. Det er en tendens 
at folk ikke ønsker ikke å flytte, noe som blant annet sammenheng med tynt tilbud på 
bolig- og butikkfronten (bolyst).  

Plankapasitet er et kritisk punkt nå det gjelder nærings- og samfunnsutvikling. I Rissa er 
man ikke a jour når det gjelder områdeplanene for tettsteder. Kommunene har 
industriområder ved alle de større tettstedene, men det er stort sett liten etterspørsel. Det 
er litt mer etterspørsel etter fritidsrelatert næring og her jobber man blant med et prosjekt 
i Fevåg. I Leksvik oppleves at det har vært liten etterspørsel etter hyttetomter de siste 
årene, og det er få utviklingsprosjekter på dette området.  

Når det gjelder næringsbygg er det god tilgang på dette i Leksvik og da spesielt i 
Vanvikan. I Rissa er dette noe variabelt, litt avhengig av ønsket standard på 
bygningsmassen. 
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Boligmarkedet er gjennomgående preget av noe lavere priser enn i Trondheim for brukte 
boliger, men det er likevel en del nybygging. I gjennomsnitt er det bygd 30 boliger i 
Rissa og 7 boliger i Leksvik pr. år, de siste seks årene. I Rissa er disse tallene preget av 
realiseringen av leilighetsprosjekter i denne perioden. Utenfor Rissa er det ikke et 
fungerende marked for leiligheter slik det har vært de siste årene. Det finnes imidlertid 
eksempler på leilighetsbygging i andre grender i Trøndelag og Norge, hvor det kan være 
viktig at det offentlige er med å bidrar. 

Utviklingen av attraktive boligtomter har stått litt i stampe i begge kommuner. Det finnes 
ledige tomter ved mange tettsteder, men stort sett litt utenfor sentrum. Kommunene har 
derfor fokus på arealplanlegging og hvordan man kan få til å tilby flere attraktive 
boligtomter framover. Noe av dette avhenger av at Kommuneplanens arealdel blir 
revidert. 

Basistjenestene innen skole, barnehage og helse/omsorg i både Rissa og Leksvik 
uttrykkes å være bra i intervjuene. Det uttrykkes også at fritids- og kulturtilbud er godt 
utviklet, og at det er et variert tilbud, antall innbyggere tatt i betraktning.  

4.3 Tilgangen på næringsservice 
Rissa kommune har organisert næringsarbeidet i et eget utviklingsselskap: Rissa 
utvikling. I det selskapet er også landbruksutvikling og forvaltning av næringsfond tatt 
inn. Næringsfondet beskrives på Rissa kommune hjemmesider å ha faste årlige midler 
på 250-300 000 kr men noe mer de senere årene pga. ordningen med kompensasjon for 
økt arbeidsgiveravgift. Rissa er i tillegg med på regionale næringsfond gjennom både 
Fosen regionråd og Trondheimsregionen. 

Rissa utvikling er lokalisert i kommunehuset og er en del av «kommunen». Rissa 
Utvikling KF skal utvikle eksisterende næringsvirksomhet samt initiere og legge til rette 
for etablering av ny aktivitet. Rissa Utvikling KF skal lose til nyskaping gjennom å: 

• Motivere og stimulere til næringsutvikling 
• Videreutvikle lokal kompetanse og andre lokale fortrinn 
• Analysere behov for, og utvikle, næringsprosjekter 
• Delta på eiersiden i nye selskap 
• Være søkende opp mot aktuelle bedriftsetablerere 
• Aktivt forvalte arealer og bygninger til næringsformål 
• Utføre forvaltningsoppgaver effektivt og målretta 
• Selge tjenester 
• Ha oversikt over, og bruke, det tilgjengelige virkemiddelapparatet i arbeidet 

Rådmann i Rissa kommune (og den nye kommunene) har bakgrunn fra nærings-
utviklingsarbeid, og artikulerer både samfunnsutvikling og næringsutvikling som viktige 
oppgaver. 
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Leksvik kommune har ikke egne ressurser for å ivareta næringsutvikling. Ordfører og 
rådmann står for hovedkontakten med næringslivet fra kommunens side. Har vært lite 
prioritert grunnet manglende ressurser. Kommunene har rammeavtale med Fosen 
innovasjon AS, som har en del næringslivskontakt, men lite proaktivt arbeid. Kommune 
kjøper tjenester for 150.000 i årlig fra Fosen innovasjon AS for å utarbeiding 
saksframlegg til KS, saksbehandling, rådgivning.  

Fosen Innovasjon (tidligere Leksvik Industriell Vekst (LIV)) er et utviklingsselskap med 
særlig fokus på industriutvikling på Fosen og i Midt-Norge. Fosen Innovasjon (FI) driver 
en industriell næringshage (SIVAs Næringshageprogram) og er vertskap for- og driver 
den midtnorske vannteknologiklyngen Smart Water Cluster (Arenaprogrammet), samt 
bedriftsnettverket Blue Industry, rettet mot havbruksnæringen. Selskapet er holder til i 
LIV-bygget i Vanvikan. FI arbeider i hovedsak for å øke regionale bedrifters 
konkurransekraft og verdiskaping gjennom rådgivning og nettverksarbeid, men 
selskapet har også noe midler til førstelinjetjeneste og saksbehandling rundt søknader til 
næringsfond i Leksvik kommune. Budsjett 2016 Leksvik kommune viser at Leksvik 
næringsfond har en beholdning på 2,8 millioner kroner.  

I Rissa utvikling er det pr. i dag også utviklingstjenester rettet mot landbruk, 
bygdemobilisering, småskala mat og reiseliv. Disse tjenestene er i stor grad rettet mot 
Rissa kommune. Leksvik kjøper tjenester innen skogbruk, og til en viss grad kan derfor 
utviklingstjenester komme innbyggere i dagens Leksvik til gode, når Rissa utvikling er 
involvert i utvikling av skogbruksareal eller tilhørende produkter til videreforedling, 
reiseliv eller andre produkter. I Leksvik kommune er det en egen ansatt som ivaretar 
forvaltningsoppgaver innen jordbruket i kommunen. 

Rissa utvikling og Fosen Innovasjon er aktørene som til daglig jobber tettest med 
personer og bedrifter som produserer og prøver å skape noe i Leksvik i Rissa. Disse to 
organisasjonene har noe ulikt fokus ut fra hvordan de finansierer sin virksomhet, hvor 
Fosen Innovasjon har fokus på næringshage og større utviklingsprosjekter med stort 
potensiale, mens Rissa Utvikling i større grad er en førstelinjetjeneste med oppgaver å 
bistå etablerere og småbedrifter. I og med at Fosen Innovasjon også har noe 
førstelinjetjenester for næringslivet i Leksvik, er det imidlertid et visst 
konkurranseforhold mellom disse to aktørene. 

Det kan virke som Fosen Innovasjon og Rissa utvikling i liten grad har erfaring med 
samarbeid med hverandre. Utover noe samarbeid gjennom næringsalliansen på Fosen, 
finner vi lite av formelt samarbeid. Gjennom de møtene vi vært på og de intervjuene vi 
har gjennomført, finner vi heller ingen andre tegn på god kjennskap og tilløp til konkret 
samarbeid mellom disse to utviklingsaktørene.  

4.4 Utviklingskultur 
Det artikuleres fra flere større bedrifter, at man mangler en utviklingskultur og at 
innovasjon er et fremmed ord. Dette er imidlertid svært varierende. 
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Historisk har Leksvik - Vanvikan – hatt en utviklingskultur rundt Bjørn Lyng som skapte 
et «industrieventyr» på slutten av 1940-tallet, som også dro med seg mange andre. Mye 
av dette eksisterer også i dag, men noe av utviklingskraften må revitaliseres.  

I Rissa er trolig utviklingen i større grad preget av tradisjonelt landbruk som tung 
næringsgren sammen med skipsverftet. Landbruk og større industriarbeidsplasser kan gi 
en produksjonskultur mer enn en utviklingskultur. Gjennom intervjuene sies det 
imidlertid at landbruket i området er utviklingsorientert, dog mest mot å få til en effektiv 
produksjon av tradisjonelle varer i et mer industriorientert landbruk. Svingningene ved 
verftet, nå Fosen Yard – tidligere Fosen Mekaniske Verksteder AS, har vært store. Dette 
har bidratt til at Rissa er vant til industriens opp- og nedturer samt migrasjonsutfordringer 
(arbeidsinnvandring), men kan også ha bidratt til et visst fokus på utviklingsarbeid som 
essensielt for å skape konkurransekraft. Intervju og møter vi har deltatt på, tyder på at 
enkeltaktører kan ha stått fast i produksjonsmønsteret en stund, men at de nå har innsett 
at det må til ulike typer utviklingsarbeid framover. 

4.5 Omdømme/merkevare 
Omdømmearbeid handler om å utvikle stedets eller lokalsamfunnets kvaliteter og 
kommunisere aktivt om dette til aktuelle målgrupper. Ved å koble disse to elementene, 
kan man påvirke attraktiviteten og veksten til et sted eller et lokalsamfunn, jf. 
diskusjonen i forrige kapittel. 

Både Leksvik og Rissa har nok et omdømme som industrisamfunn. Hvor godt det 
omdømmet er, avhenger av hvor godt man kjenner dagens kommuner. Historisk er om-
dømmet godt.  

Administrasjonen for den nye Indre Fosen kommune uttrykker at omdømme er noe man 
vil jobbe med framover. 

4.6 Senterstruktur og kommunikasjoner 
Slik vi beskriver i kapittel 2, er det betydelige avstander i nye Indre Fosen kommune. 
Det nye kommunesenteret ligger vest i kommunen, 4-5 mil fra områder nord og øst i 
kommunen. Det er tre større tettsteder, som ikke er veldig forskjellig i størrelse, man 
handelstilbud og service er klart best utbygd i Rissa sentrum.  

Hvis det blir realisert ny felles videregående skole i Vanvikan og det skjer en satsing på 
stedsutvikling i Vanvikan, kan Vanvikan etter hvert bli det største tettstedet i Indre Fosen 
om det ikke skjer tilsvarende utvikling i Rissa sentrum eller Leksvik tettsted.  

Vegene på fosen har vært i fokus over lengre tid og det er gjennomført og planlagt en 
rekke prosjekter som bedrer kvalitet på vegene og redusere reisetiden noe. Det er likevel 
snakk om minst 75 minutters reisetid fra dagens kommunesentre til Trondheim når en 
blant annet må beregne noe ventetid ved bruk av ferje eller hurtigbåt. Til flyplassen på 
Værnes er det ytterligere 25 minutter kjøretid. Reisetiden til Trondheim og Værnes er en 
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utfordring for mange og det jobbes blant annet med et bruprosjekt til et tosifret antall 
milliarder. Hvorvidt dette kan bli realisert, er usikkert. 

Når det gjelder mobil- og bredbåndsdekning er også dette varierende eller dårlig i mange 
områder i Indre Fosen. Om dette er til hinder for hinder for næringsutvikling eller 
bosetting i Indre Fosen, kan dette forsvare et økt fokus fra det offentlige.  Hva man kan 
utløse av lokal vekst av økt fokus på slik infrastruktur bør anslås ut fra kartlegging av 
lokale behov, da det ikke er forskning som viser at slike investeringer generelt gir vekst, 
men kun under visse forutsetninger om behov og vekstpotensiale.
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5. DISKUSJON OG ANBEFALINGER 
I dette avsnittet foreslår vi konkrete innholdsmessige omstillingsområder, samt noen 
kommentarer angående gjennomføring av arbeidet 

5.1 SWOT-analyse 
Under har vi stikkordsmessig oppsummert styrker og svakheten, muligheter og truslene. 
Utviklingsmessig gjelder det da å utnytte og utvikle styrkene og mulighetene og redusere 
svakhetene og truslene.  

Styrker i dag Svakheter i dag 
- Industrikultur og -kompetanse  
- Etablerte utviklingsaktører 
- Lokale vgs. med kontakt næringsliv 
- Stabil og lojal arbeidskraft 
- Nærhet til Trondheim 
- Landbruk 
- Skipsbygging 
- Kyst, fjord, fjell og kulturlandskap 

- Svak innovasjonsevne 
- Lite samarbeid og svakt kjennskap til 

hverandre lokalt 
- Transportkostnader ved fjordkryssing 
- Interne avstander 
- Mangler konferansefasiliteter 
- Mobil befolkning 
- Reiselivsutvikling 
- Svak kapitalsituasjon 

Muligheter framover Trusler framover 
- Industriklynge 
- Landbruk, småskalamat og reiseliv 
- Bygg/anlegg  
- Etableringer på attraktivt næringsareal 
- Rehabilitering/helsetjenester 
- Bedriftsrettede tiltak 
- Kompetansebasert utvikling 
- Stedsutvikling, spesielt Vanvikan  
- Stedsutvikling flere steder ved 

bruforbindelse til Trondheim 

- Nedgang olje- og gassnæringen 
- Nedgang landbruket 
- Svekket konkurranseevne for industri 
- Rekrutteringsproblemer 
- Finansieringsproblemer 
- Svak koordinering med det ordinære 

utviklingsapparatet 
- Tilliten mellom lokale aktører svekkes 
 

Innen næringslivet er det først og fremst bygg/anleggsnæringen som vurderes å kunne 
dra nytte av utbygging og økt aktivitet ved Ørland hovedflystasjon og vindkraft-
utbyggingene. Her foregår et arbeid med knytte sammen lokale aktører til å bli mer 
konkurransedyktig i fellesskap.  

Innen den lokale industrien er det en oppfatning at man må få til mer forpliktende 
samarbeid og større samlet kraft i aktuelle verdikjeder. Det kan virke som lokale aktører 
først og fremst er bekjent og i mindre grad kjent med hverandre. Det må derfor til et 
grunnleggende arbeid med bli kjent og skape tillit til hverandre, der det kan være 
muligheter for forpliktende samarbeid. 

Det utrykker at år med nedbemanning og negativ utvikling har gått utover innovasjons-
evnen i næringslivet. Det kan virke som flere virksomheter har gått seg fast i et spor med 
svakere inntektsmuligheter enn før. Det kan her være behov for tiltak, utover mer lokalt 
samarbeid for eksempel grunnleggende opplæring og kursing i bedriftsutvikling og 
tilførsel av kompetanse utenfra. Det å øke bedriftenes absorbsjonskapasiteten kan være 
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viktig for å ta ut potensiale i de mer overordnede satsingen som gjøres og den generelle 
kunnskapsutviklingen som skjer med relevans for det bedriftene driver med.  

5.2 Omstillingsområder 
Et omstillingsprogram må blant annet finne balansen mellom brede satsingsområder og 
spissede satsinger på næringsliv med stort utviklingspotensial, finne en god 
arbeidsfordeling mellom eget arbeid og hva andre utviklingsaktører gjør, samt at man 
må ha en viss fleksibilitet og evne til å endre retning undervegs i omstillingsarbeidet. 

Basert på antall bedrifter og arbeidsplasser i industrien, peker det seg ut et 
satsingsområde innen industrimiljøet i Leksvik og Rissa.  Disse bedriftene hevder seg i 
internasjonal konkurranse og har potensial til å forsvare å være et eget innsatsområde.  
Andre aktuelle områder som utvikling av skipsverftet, landbruket, reiselivet, 
bygg/anlegg og rehabilitering, er det mindre klart hvordan omstillingsprogrammet kan 
bidra til å utløse betydelig vekst i verdiskaping. Vi mener derfor disse kan plasseres inn 
under et bredt satsingsområde på en variert næringsstruktur.  For øvrig mener vi at 
omstillingsprogrammet bør starte opp med ytterligere to brede innsatsområder som 
kompetanse og stedsutvikling.  Dette betyr at vi anbefaler fire innsatsområder for 
omstillingsarbeidet: 

1. Industriklynge Indre Fosen.  

• Dette er innsatsområdet med størst potensial for å berge arbeidsplasser og skape 
nye. Aktuelle tiltak er blant annet arbeid med å bli kjent, skape tillit og mulighet 
for forpliktende samarbeid, samt oppfølging av dette og nærmere definerte 
kompetanse- og bedriftsrettede tiltak (se også eget punkt).  

2. En mer variert næringsstruktur.  

• Dette er et innsatsområde med aktuelle tiltak innen de fleste bransjer, spesielt i 
omstillingsprogrammets første fase med behov for bred mobilisering og 
forankring:  

• Tradisjonelt landbruk: bidra til satsing videre.  
• Småskalamat, nisjer innen landbruket  
• Reiseliv. Forsterket satsing for å trekke til seg hyttebefolkning og 

andre besøkende.  
• Bygg/anlegg. Satsing på samarbeid, kurs og kompetanse som kan 

kvalifisere lokalt næringsliv til å ta større oppdrag i forbindelse med 
vindkraftutbygging, hovedflystasjon og utbygginger i regionen. 

• Etableringer og økt tilrettelegging av næringsareal. Innen dette 
området bør det ordinære apparatet ta seg av tilretteleggingen av 
areal, mens omstillingsprogrammet kan bidra til en forsterket 
satsing på etableringer.  

• Oppfølging Fosen Yard.  
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• Satsing på regionale eller nasjonale rehabilitering/helsetjenester til 
kommunen. Her trengs identifisering av aktører som vil satse, slik 
at Hysnes eller andre bygg eller områder kan få denne type 
arbeidsplasser.  

• Bedriftsrettede tiltak hvor enkelte bedrifter med ideer er kartlagt, 
men her bør det bli en stor økning etter hvert som omstillings-
arbeidet kommer i gang. 

3. Kompetanse. 

• Kompetanse gjelder en generell satsing på oppbygging av kunnskap og 
kompetanse i næringsliv, videregående skole, kommuneorganisasjonen og 
mer bredt blant innbyggerne.  

• Aktuelle tiltak innen dette området er forsterket satsing rundt videregående 
skole som lokal utviklingsaktør, kurs/kompetanseheving, kontakt bedrifter-
skole, kunnskapsoverføring og å bidra til påfyll av ekstern kompetanse både 
gjennom enkeltprosjekt og gjennom at flere søker jobb i Indre Fosen. Også 
det med bruk av studenter og FoU-miljøer som bidrar til å utløse 
verdiskaping gjennom mer forskningsbasert innovasjon (Fitjar et al. 2015), 
kan være et generelt tiltak her. 

4. Stedsutvikling. 

• Generell tilrettelegging for steds- og befolkningsutvikling er i første rekke 
en ordinær oppgave for kommunene og bør derfor ledes av nøkkelaktører i 
kommunen€, om dette blir et eget innsatsområde.   

• Poenget med å ha det som eget innsatsområde er koordinering og forståelse 
for hva som skal til av litt bredere satsing. Aktuelle tiltak er blant annet 
stedsutvikling i Vanvikan i rundt felles videregående skole, men også 
stedsutvikling og tilrettelegging andre steder i Indre Fosen. 

5.3 Gjennomføringsbetraktinger  
I gjennomføringen av omstillingsarbeidet mener vi det er svært viktig å arbeide med 
lokal forankring og involvering av lokale aktører i det konkrete arbeidet. Det vil kunne 
bedre omstillingsprogrammets muligheter til å realisere positive nærings- og 
samfunnseffekter under omstillingsperioden. I tillegg vil det legge et godt grunnlag for 
høy kompetanse i lokalt utviklingsarbeid når kommunene skal rigge det framtidige 
næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden.  

Jamfør tidligere omstillingsprogram der det er hjørnesteinsbedrifter, anbefaler vi ikke en 
egen satsing mot Fosen Yard eller Hysnes. Fosen Yard er stor nok til håndtere en satsing 
selv, men bør selvsagt følges opp både av det ordinære og ekstraordinære 
utviklingsapparatet i Indre Fosen. Hysnes bør selvsagt også arbeides med for å fylles 
med aktivitet, men en satsing på for eksempel å få rehabiliteringstilbud til Indre Fosen 
bør heller arbeides med generelt, i stedet for låst til at dette må skje ved Hysnes. 
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Lokal kompetanse bør brukes og videreutvikles, slik at man lokal sitter igjen med mest 
mulig kompetanse når omstillingsperioden er ferdig. Det er derfor viktig å bruke lokale 
aktører som ledere av innsatsområder eller delprosjekter. Et eksempel her er innen 
kompetanse, hvor det kan være aktuelt a bruke ressurspersoner ved videregående skole 
til å ta en ledende rolle. Andre eksempler er innen landbruk og reiseliv, hvor man kan 
bygge på kompetansen ved Rissa utvikling, eller innen industri, hvor man kan bygge på 
kompetansen ved Fosen Innovasjon.  

Hvilke innsatsområder som blir valgt og hvordan man skal organisere arbeidet med dette, 
er imidlertid fortsatt et stykke fram i tid. Denne tiden bør brukes til å samkjøre 
utviklingsaktørene noe mer enn det vi har oppfattet er situasjonen i dag. Det kan virke 
som kommunale utviklingsaktører i Rissa og Leksvik i liten grad samarbeider med 
hverandre slik det er nå. Om man skal samarbeide om gjennomføringen av et 
omstillingsprogram, må man her bruke tid på å bli bedre kjent og skape et godt 
tillitsforhold til grunn for samarbeidet. Dette er viktig for å få til god arbeidsdeling og 
utnytting av hverandres spisskompetanse i omstillingsarbeidet så vel som det ordinære 
arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling. Basert på erfaringer fra andre omstillings-
områder, kan det med fordel gjennomføres et styreseminar for omstillingsstyret med 
bred deltakelse, på et så tidlig tidspunkt som mulig.  

Valg av organisering og planer for omstillingsarbeidet er et viktig tema. Kommunene 
trenger en plan på hvem som gjør hva i både det ekstraordinære omstillingsarbeidet og i 
det ordinære nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet i kommunene. Ingen av de to 
kommunene har egen næringsplan til grunn for arbeidet. Man viser i stedet til regionale 
næringsplaner på Fosen og for Trondheimsfjordregionen, samt egne kommuneplaner. Vi 
har gått gjennom disse planene og mener de blir for overordnet til å kunne si noe om 
prioritering av hvilke tiltak som skal settes i gang og hvem som har ansvar for dette. Det 
at kommunene har organisert utviklingsarbeidet svært forskjellig, og at kommunene nå 
også må jobbe med sammenslåing, forsterker etter vår oppfatning behovet for å 
konkretisere en lokal plan for ordinært nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. En slik 
plan vil være til stor nytte for omstillingsarbeidet i nye Indre Fosen kommune. 

En næringsplan handler blant annet om hvilken kunnskap og kompetanse man benytter 
i utviklingsarbeidet. I gjennomføringen av omstillingsarbeidet mener vi det er svært 
viktig å arbeide kompetansebasert med lokal forankring og involvering av lokale aktører 
i det konkrete arbeidet. Med kompetansebasert mener vi med grunnlag i etablert 
kunnskap og kompetanse og at eventuelle innleide eksterne konsulenter/bidragsytere må 
arbeide sammen med de lokale aktørene for å øke kompetansen. Det vil kunne bedre 
omstillingsprogrammets muligheter til å realisere effekter under omstillingsperioden. I 
tillegg vil det legge et godt grunnlag for høy kompetanse i lokalt utviklingsarbeid når 
kommunene skal rigge det framtidige næringsutviklingsarbeidet etter 
omstillingsperioden. Sistnevnte er viktig å ta hensyn til på en måte som understøtter 
kompetanseoppbyggingen blant aktører som fortsatt skal ha en lokal rolle etter at 
omstillingsmidlene er brukt opp. 
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Vedlegg: Oppsummering workshop 
Oppsummering fra workshop Indre Fosen 11. mai 2015 i forbindelse med arbeidet 
med utviklingsanalyse hvor følgende personer var tilstede: 

Torun Bakken, Erik Jakobsen, Arnt Terje Aksnes, Stein Anders Lian, Terje Aunan, Olav 
Røddesnes, Han S, Vådal, Randi Sollie Denstad, Janne Dyrendal, Erik Bergfjord, Arild 
P Steen, Arve Storsve, Tor Johansen, Torbjørn Dahle, Arne Ivar Sundseth, Per Inge 
Tung, Kristoffer Fjellvær, Roald Sand, John B. Roten, Kjell Å Rosvold, Christina Lyng 
Fossum, Bjørn Damhaug, Ragnar Lyng, Inge Hagen, Marianne Brøttem, Ove Vollan, 
Steinar Saghaug, Bjørn Terje Grøttheim, Morten Stene.  

Spørsmål: Hva er den viktigste utviklingsressursen vi har i Indre Fosen? 

 Prioritering 
av forslag 
(kjernepunkt) 

Hva skal til for 
gjennomføring 

Nødvendige 
praktiske og org. 
grep 

Kriterium for 
suksess 

1 Bedriftsutvikling 
(styrke 
bedriftene) 

• Involvere FoU-
miljøer 

• Involvere 
studenter NTNU 

• Bedriftssamarbeid 

• Styrke 
strategiske grep 

• Lokaletreffpunkt 
• Prosessledelse 

• Lokalebedrifter 
med felles 
interesser  

• Risikokapital 
til utvikling 

2 Rekruttering 
(styrke kom-
petansen) 

• Involvere 
ungdom og 
grunnskole/vgs. 

• Bedriftene 

• Samarbeid skole 
næringsliv 

• Få bedrifter til 
å veilede 

• Få vgs. 
involvert 

 
Stikkord fra diskusjonene: 

• Fortrinn: produkter, ressurser, fagfolk, kompetanse, etablerte Gründere, 
ildsjeler, bedriftseiere 

• Har veldig mye kompetanse: plast, sveising, dreiing, automasjon, 
programmering 

• Bedriftene – men mange er små 
• Bedrifter som går godt: ITAB, snadder og Snaskum, Elprod (Mekken ligger 

nede). Til samme er det et varierende arbeidsmarked i Indre Fosen. 
• Det er for lite kjennskap om bedriftene i Indre Fosen – også blant lederen 
• Er en nærhet mellom aktørene 
• Kapital - en lokal bank; Rissa Invest, noen få millioner kroner i risikokapital 
• Kommuner – Rissa utvikling, Fosen innovasjon [Har ulik kompetanse, gir god 

lokal utviklingsstøtte] 
• Videregående skole (de må henge med, mer ut i bedriftene – helt fra 

ungdomsskolen, TiP Leksvik + elektro, Rissa, gir veldig stabil arbeidskraft 
• Kompetanse (blir for tradisjonell og fronter hva man har. Hvordan bli mer 

kreativ? Er det nok ungdom der ideer utvikles, svært lite tilførsel av ingeniør- 
og sivilingeniørkompetanse) 

• Areal (mange tomter, nært barnehage, er mye næringsareal/industriareal i 
Rissa, Kvithylla, Næringsbygg i Vanvikan, får ikke tak i nok folk.) 
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Spørsmål: Hva bør vi gjøre for å øke verdiskapingen i Indre Fosen? 

 Prioritering av 
forslag 
(kjernepunkt) 

Hva skal til for 
gjennomføring 

Nødvendige 
praktiske/org. 
grep 

Kriterium for 
suksess 

1 Kompetanse 
 
 

• Koble sammen flere 
bedrifter 

• jobbe opp mot 
utdanningsinstitu-
sjoner i Trondheim 
og vgs. 

• Prosjektledelse 
• Fosen 

Innovasjon 

• Lykkes med 
å etablere 
formelle 
samarbeid 

• Bedre 
inntjening 

2 Økt synlighet og 
markedsføring 
 

• Bygge opp 
markedsførings-
kompetansen i 
bedriftene 

• Vedtak må gjøres 

• Kompetanse-
heving 

• Synlig i 
hele verden 

3 Finansiering av 
utviklingsarbeid 

• Ekstern finansiering   

 
Stikkord fra diskusjonene: 
• Øke prisen 
• Øke oppfatningen av verdien av det vi selger 
• Tilgang til finansiering for utvikling 
• Tenke og gjennomføre utvikling i egne bedrift 
• Søke etter folk med kreative egenskaper og koble opp mot gode drivere 
• Bruke kompetansemiljøene i Trondheim og gjennomføre prosjekter 
• Se på nye markedsområder – for eksempel havbruk 
• Øke kompetansen i bedriftene (gode operatører, evne til utvikling) – systematisk 

opplæringstiltak av arbeidsstokken 
• Dyktige elever/studenter ut i bedriftene: sommerjobber, … 
• Knytteelever/studenter tetter til bedriftene 
• Tenke stort og vær fornøyd med stort 
• Slippe til andre eiere for å få inn nødvendig kapital 
• Aktiv næringsutviklingsfunksjon 
• Åpne/styrke Y-veien til ingeniører 
• Koble sammen kompetanse som finnes i Bedrifter i Fosen 
• Kompetanseheving på mellomledernivå: videreutvikling, kundefokus, 

markedstenkning proaktiv ift. marked 
• Felles satsing på å finne finansielle midle til utvikling 
• Samarbeid mellom bedriftene på strategier – forpliktende avtaler 
• Markedsfør naboene i regionene 
• Unne hverandre suksess 
• Selge «FULL PAKKE» - IKKE BAREDETALJER 
• Fokus på strategiarbeid 
• Satse på gode kompetente styrer 
• Satse på felles Indre Fosen – strategiutvikling og fokus på framtid, nye mentalitet 

salgsfokus – ikke kostandsfokus 
• Fokus på marked/kunde 
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Spørsmål: Hva er det største hindret for vekst og utvikling i Indre Fosen? 

 Prioritering av 
forslag 
(kjernepunkt) 

Hva skal til for 
gjennomføring 

Nødvendige 
praktiske/org. 
grep 

Kriterium for 
suksess 

1 For dårlig 
strategi- og 
markedsarbeidet 

• Kundefokus/-
verdi 

• Kompetanse-
heving 

• Forpliktelser 
• Nye 

produkter og 
markeder 

2 Liten Bolyst: 
jobb til to 

 

• Offentlige 
strategier 

• Markedsføring 
• Rammebetingelser 

• Ressurser • Bru 
• Infrastruktur 

3 Lite samarbeid 
mellom 
bedriftene 

   

4 For små 
ambisjoner 

   

 

Stikkord fra diskusjonene: 

• Kundeverdi må i fokus (det er det ikke i dag) 
• Lav lønnsomhet – lav handlekraft 
• Tilgang på nye prosjekter 
• Folk – bolyst, jobb til 2, kompetanse 
• Lite bruk av offentlige virkemidler 
• For dårlig til å selge (framsnakke) hele Indre Fosen 
• Strategiarbeid 
• Markedsarbeid 
• Fra underleveranser til salg av sluttprodukter 
• Omstillingsvilje/-evne 
• Økt samarbeid mellom bedriftene 
• Økt samhandling med NTNU/Sintef 
• Ensidig arbeidsmarked 
• Små ambisjoner: «vi tjener sånn passe» 
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Spørsmål: Hvem bør vi samarbeide mer med om utvikling i Indre Fosen? 

 Prioritering av 
forslag 
(kjernepunkt) 

Hva skal til for 
gjennomføring 

Nødvendige 
praktiske/org. 
grep 

Kriterium for 
suksess 

1 Internt Samarbeid 
 

• Forpliktende 
samarbeid 

• Gjensidig 
åpenhet 

• Eksterne 
ledelse-
/koordinator 

• Felles selskap 
• Åpenhet 

2 Forskningsmiljø 
(NTNU, SINTEF) 
og lokale 
utdannings-
institusjoner 

• Prioritering 
• Samordnet 

kontakt 
• Kontakt-

punkt 

• Aktivitets-
tiltak 

• Gjensidig nytte 

3 Virkemiddelapparat 
(stat, fylke, 
kommune) 

• Samordnet 
kontakt 

• Fosen 
innovasjon 

• Kontinuerlig 
arbeid 

• Gjennomføring 
og 
dokumentasjon 

4 Kapitalister 
 

• Troverdige 
produkt-
ideer 

• Formidling 

• Kommersi-
alisering 

• Egeninnsats 

 
 
Stikkord fra diskusjonene: 

• Visjon Industri 4.0 
• Forpliktende samarbeid og utvikle i felleskap 
• Synlighet og fortelle hva vi kan 
• Unne hverandre suksess 
• Innovasjon Norge, fylkeskommunen, finans 
• Internasjonalisering 
• Nettverk kulturkompetanse 
• Fosen innovasjon og Fosen industriforum 
• Fosen regionråd (politiske rammer) 
• Internt samarbeid kontra konkurrenter 
•  «Take off» oppfinnere 
• Kapitalister – kapitaltenkende investorer 
• Gründere – «kremmerånd» 
• Lokalt eierskap 
• Design – markedsføring – produktutvikling 
• Trondheimsregionen: skole (VGS), utdanning teknologi, SINTEF, NTNU, 

Forskningsinstitusjonene, «kommers» 
• Blå sektor og blått kompetansesenter – havbruk 
• Grønn sektor 
• Clustermiljø: invitere til oss – formidle kunnskap (systematikk), lære av 

Raufoss/Kongsberg. 
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Tabell V1:  Største bedrifter i Rissa kommune (Kilde: solitet.no). 

 Antall ansatte 
siste år Hovedbransje tekst 

Omsetning 
i tusen kr 

PETTER BAKØY AS 53 Oppføring av bygninger 173998 
ITAB INDUSTRIER AS 176 Produksjon av møbler ellers 163159 
FISKÅ MØLLE TRØNDELAG AS 21 Produksjon av forvarer til husdyrhold 115075 
LEIRA BIL AS 35 Detaljhandel med biler og lette motorvogner 90898 
STADSBYGD SPAREBANK 32 Bankvirksomhet ellers 71196 
RISSA KRAFTLAG SA 31 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 69945 
GEIR DAHLE AS 24 Butikkhandel med bredt vareutvalg  53199 
PALLIN AS 29 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 51806 
BILHJELP 1 AS 25 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 50506 
FOSEN RENOVASJON IKS 14 Innsamling av ikke-farlig avfall 40649 
AUNE BYGGVARE AS 11 Butikkhandel med bredt utvalg av byggevarer 29877 
LC PRODUKTION AS 44 Innredning og installasjon på skip 28783 
HOLTAN HANDEL AS 16 Butikkhandel med bredt vareutvalg  28192 
SAND BYGG AS 11 Oppføring av bygninger 27867 
RISSA BYGGEVARER AS 16 Butikkhandel med bredt utvalg av byggevarer 27684 
RAGNAR SKÅNØY AS 44 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 26914 
TUNG RØR AS 23 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 22490 
DYRENDAHL BYGG AS 19 Oppføring av bygninger 19339 
ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS 17 Grunnarbeid 19161 
SNADDER OG SNASKUM AS 16 Produksjon av matfisk, bløtdyr, m.m. 17233 
KLETTEN FJELLGÅRD AS 29 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 16388 
ABD RØRSERVICE AS 9 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 15467 
LARSEN TRANSPORT AS 7 Godstransport på vei 13487 
NORIS AS 61 Varig tilrettelagt arbeid 12995 
NORSK COATING AS 27 Overflatebehandling av metaller 11754 
HUBAKK TRANSPORT AS 8 Godstransport på vei 11038 
FOSEN BYGDETJENESTER 359 Tjenester tilknyttet husdyrhold 10389 
SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS 9 Grunnarbeid 9779 
SYSTEMREVISJON FOSEN AS 11 Revisjon 8934 
BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS 8 Oppføring av bygninger 8039 
BROVOLD INTERIØR AS 13 Produksjon av kjøkkenmøbler 7952 
LARSEN ENTREPRENØR AS 8 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 7898 
JOMAR SKÅNØY AS 5 Godstransport på vei 7575 
VS BYGG AS 8 Oppføring av bygninger 7501 
STADSBYGD BÅTSENTER AS 8 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 6932 
FOSENLAST AS 8 Godstransport på vei 6185 
HOTELLET AS 9 Drift av hotell/pensjonat/moteller med restaurant 6146 
DYRENDAHL TRANSPORT AS 6 Godstransport på vei 6116 
MX SPORT RISSA AS 6 Butikkhandel med sportsutstyr 5578 
MIX KIOSK RISSA AS 14 Kioskhandel med bredt vareutvalg  5146 
ZEFA INVEST AS 6 Butikkhandel med sportsutstyr 4849 
TUNGTRØ BARNEHAGE AS 13 Barnehager 4469 
KOREN OPTIKK AS 7 Butikkhandel med optiske artikler 3630 
STADSBYGD REGNSKAPSKONTOR AS 7 Regnskap og bokføring 3540 
BELLING MASKIN AS 11 Grunnarbeid 3471 
TOTALASSURANSE MIDT NORGE AS 9 Andre tjenester tilknyttet forsikring og pensjon 3191 
HAARBERG INDUSTRIER AS 14 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 1175 
FOSEN YARD AS 255 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn   
TRØNDERBILENE AS   AVD RISSA 76 Rutebiltransport i by- og forstadsområde   
RISSA VIDEREGÅENDE SKOLE 55 Videregående opplæring   
ELPRO ELECTRO AS 49 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip   
POSTEN NORGE AS  RISSA 44 Landsdekkende posttjenester   
ST OLAVS HYSNES HELSEFORT 34 Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner   
FOSEN FOLKEHØGSKOLE 29 Folkehøgskoleundervisning   
COOP FOSEN SA  AVD 10 RISSA 19 Butikkhandel med bredt vareutvalg    
INDUSTRISERVICE MIDT-NORGE AS  AVD 18 Utleie av arbeidskraft   
SPAREBANK 1 SMN  AVD RISSA 14 Bankvirksomhet ellers   
JOKER RISSA 14 Butikkhandel med bredt vareutvalg    
ST OLAVS DPS POLIKLINIKK FOSEN 14 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne   
RISSA BYGDESERVICE  14 Rengjøring av bygninger   
SPAREBANK 1 REGNSKAP AS AVD FOSEN 13 Regnskap og bokføring   
APOTEK 1 RISSA AS 12 Butikkhandel med apotekvarer   
ST OLAV BUP POLIKLINIKK FOSEN 12 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge   
MARINE HARVEST AS  AVD STADSBYGD 12 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur   
EUROPRIS RISSA 11 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers   
RISSA TANNKLINIKK 10 Tannhelsetjenester   
MATTILSYNET HUSBYSJØEN 10 Teknisk prøving og analyse   
ST OLAVS AMBULANSE RISSA  9 Ambulansetjenester   
STJØRNAGRUPPA 9 Annen forretningsmessig tjenesteyting   
COOP FOSEN SA  AVD STADSBYGD 9 Butikkhandel med bredt vareutvalg    
MARTHABRYGGA AS 9 Drift av restauranter og kafeer   
AKERSHUS TRAKTOR AS  AVD FOSEN 9 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk   
FELLESKJØPET AGRI SA  AVD RISSA 8 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer   
KLETTEN FJELLGÅRD AS  AVD RISSA 8 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern   
TOVES BLOMSTER Tove Ovesen 7 Butikkhandel med blomster og planter   
COOP FOSEN SA  AVD RAKVÅG 7 Butikkhandel med bredt vareutvalg    
EUROSKO RISSA 6 Butikkhandel med skotøy   
FOSEN KRAFTMONTASJE AS 6 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon   
TUNGA MASKIN AS   AVD RISSA 6 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk   
TRØNDERENERGI KRAFT AS AVD RISSA 6 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft   
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Tabell V2:  Største bedrifter i Leksvik kommune (Kilde: solitet.no). 

 Antall ansatte 
siste år Hovedbransje tekst 

Omsetning 
 i tusen kr 

ELTORQUE AS 37 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 102673 
COOP LEKSVIK SA 92 Butikkhandel med bredt vareutvalg m 93864 
ROBERTSEN & CO AS 22 Godstransport på vei 89755 
MSP AS 12 Overflatebehandling av metaller 71314 
LERSTADGRIND TRANSPORT AS 46 Godstransport på vei 67155 
PTM INDUSTRIER AS 32 Bearbeiding av metaller 65648 
CNC PRODUKTER AS 43 Bearbeiding av metaller 59287 
LYNG DRILLING AS 27 Produksjon av maskiner og utstyr  58144 
LEKSVIK HANDEL AS 15 Butikkhandel med bredt vareutvalg  41154 
ROBERTSEN BUTIKK & VERKSTED AS 6 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, u 26994 
VANVIKAN BENSINSTASJON AS 7 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 22971 
LEKSVIK TRANSPORT AS 15 Godstransport på vei 22333 
BORGLY BARNEHAGE AS 16 Barnehager 20396 
LEKSVIK REGNSKAPSKONTOR AS 7 Regnskap og bokføring 20057 
FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING AS 26 Drift av restauranter og kafeer 19033 
MATEMATIKKBØLGEN AS 5 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 16048 
FOSEN BEDRIFTSHELSETJENESTE SA 7 Annen forebyggende helsetjeneste 15912 
VÅGEN BYGG AS 20 Oppføring av bygninger 15654 
LEKSVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 38 Videregående opplæring  15585 
FOSEN INNOVASJON AS 10 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 14856 
VAMEC AS 15 Produksjon av maskiner og utstyr  10260 
KROA PRODUKTER AS 14 Varig tilrettelagt arbeid 9968 
STEINVEGEN BARNEHAGE AS 22 Barnehager 9642 
LYNG TRIANGEL AS 13 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 6544 
LEKSVIK RESTAURANT & CAFE AS 9 Drift av restauranter og kafeer 6268 
CTM LYNG AS 78 Produksjon av annet elektrisk utstyr 6061 
COOP LEKSVIK AVD BYGG MIX  13 Butikkhandel med bredt utvalg av byggevarer 5321 
COOP LEKSVIK AVD PRIX VANVIKAN 20 Butikkhandel med bredt vareutvalg m 4636 
STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER 8 Dagsentra/aktivitetssentra eldre/funksjonshemmede 4265 
INDUSTRIVERKTØY AS 14 Produksjon av plastprodukter ellers 3739 
COOP LEKSVIK SA  AVD MEGA LEKSVIK 41 Butikkhandel med bredt vareutvalg  3691 
LEKSVIK INDUSTRIMEKANIKK AS 7 Reparasjon av maskiner 3249 
VITUSAPOTEK LEKSVIK 5 Butikkhandel med apotekvarer 2337 
IDLETECHS AS 5 Annen forskning og annet utviklingsarbeid i 2086 
SENTRUMSGÅRDEN AS 10 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 2072 
TRONDHEIM ELSYKKEL AS 5 Engroshandel med sportsutstyr 1936 
LEKSVIK INNKJØPSLAG SA 8 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer 1893 
ISS FACILITY SERVICES AS AVD FOSEN 27 Rengjøring av bygninger 1481 
COOP LEKSVIK AVD SPORT-ELEKTRO 10 Butikkhandel med sportsutstyr 1065 
NTE NETT AS  AVD LEKSVIK 7 Distribusjon av elektrisitet 287 
TRØNDELAG BUD OG TRANSPORT AS 5 Godstransport på vei 93 
LEKSVIK AVLØSERLAG SA 102 Tjenester tilknyttet husdyrhold  
LYCRO AS 54 Produksjon av halvfabrikater av plast  
IV MICROPLAST AS 39 Produksjon av plastprodukter ellers  
INRIGO AS 13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers  
LYNG GRUPPEN AS 11 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  
TUPPEN OG LILLEMOR BARNEHAGE AS 11 Barnehager  
KARIN ANITA ROSVOLD SUNDSET 11 Melkeproduksjon på storfe  
COOP LEKSVIK SA AVD TEKSTIL 8 Butikkhandel med klær  
TECH NUTRITION AS 7 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat  
AB VASK LEKSVIK AS 7 Vaskeri- og renserivirksomhet  
HAMSTAD RONALD 6 Drosjebiltransport  
TERMOSVEIS AS 5 Produksjon av halvfabrikater av plast  
EXPERT LEKSVIK 5 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  
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