
Indre Fosen eierandeler Eierandeler 
Interkommunale selskaper   
Fosen Helse IKS 22,72 % 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,77 % 
Konsek Trøndelag IKS 4,00 % 
Midt-Norge 110-sentral IKS 3,01 % 
Trondheim havn IKS 0,30 % 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 4,24 % 
    
Aksjeselskaper   
Fosenbrua AS 18,33 % 
Fosenkraft AS 20 % 
IfJobb AS   
Indre Fosen Invest AS 29,41 % 
Leksvik Industriell Vekst Holding AS 17,97 % 
Museene i Sør-Trøndelag AS 4,16 % 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 2,44 % 
Sentrumsgården AS 8,34 % 
Trønderenergi AS 8 % 
    
Andre selskapsformer   
KulturCompagniet Indre Fosen KF 100 % 
Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune   
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 
Revisjon Midt-Norge SA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunale enheter 

Oppvekstsektoren 
Enhet: skole 
Fevåg/Hasselvika skole 
Mælan skole 
Skaugdalen Montesorriskole 
Stadsbygd skole 
Testmann Minne Skole 
Vanvikan skole 
Åsly skole 

 
Enhet: Barnehager 
Akrobaten barnehage 

Borgly barnehage 

Fagerbakken barnehage 

Fembøringen barnehage 

Fevåg barnehage 

Fosnaheim naturbarnehage 

Høgåsmyra barnehage 

Leksvik barnehage 

Skaugdalen barnehage 

Skogly friluftsbarnehage 

Steinvegen barnehage 

Tryllefløyten musikkbarnehage 

Tungtrø gårdsbarnehage 

 
Enhet: pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Indre Fosen PPT 

 

Helse- og omsorgssektoren 

Enhet: Helse- og familietjenesten 
Psykisk helse 

Nav 

Legevakt 

Legekontor Vanvikan 

Legekontor Rissa 

Legekontor Leksvik 

Helsestasjon og jordmor 

Fysioterapi og ergoterapi 

 
Enhet: hjemmetjenester 
Hjemmetjenesten Leksvik 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/akrobaten-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/borgly-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fagerbakken-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/femboringen-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fevag-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fosnaheim-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/hogasmyra-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/leksvik-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/skaugdalen-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/skogly-friluftsbarnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/steinvegen-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/tryllefloyten-musikkbarnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/tungtro-gardsbarnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/lege/legevakt/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/fysioterapi-ergoterapi-hjelpemidler/


Hjemmetjenesten Rissa 
Hjemmetjenesten Stjørna 
Hjemmetjenesten Vanvikan og Stadsbygd 

 
Enhet: habiliteringstjenester 
Bo- og aktivitetstjenesten 
Avlastningstiltak 
Aktivitetstilbud 

 
Enhet: sykehjem 
Dialyse Leksvik 
Kjøkken 
Leksvik helsetun 

Rissa sykehjem 

 
Enhet: Fosen barnevern 

 
Enhet: NAV 

 
 

Arealsektoren 
Enhet: Kommunalteknikk 

 
Enhet: Plan, kart og miljø 

 
Enhet: Bygg og eiendom 

 
 

Kultursektoren 
Enhet: Kulturskolen 

 
Enhet: Bibliotek 

 
Enhet: Kultur og fritid 

 
Enhet: Frivilligsentral 

 
 

 

 

 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-aldershjem/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-aldershjem/


Selskapsnavn Info 

Fosen Helse IKS 

Selskapet utvikler og drifter tjenester som felles legevakttjeneste, rask 
psykisk helsehjelp, kommunepsykolog, miljørettet helsevern, felles 
kompetansesatsing for helsepersonell og FoU-prosjekter. Fosen helse 
har også felles prosjekter med andre helse-, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner. I tillegg bidrar Fosen helse med å løfte behov og 
tiltak knyttet til felles jordmorvakt. Gjennom Fosen helse har 
kommunene muligheten til å adressere og jobbe sammen om felles 
utfordringer som kommunene står overfor. 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens 
intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som 
arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for 
at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre 
administrative og kulturelle formål. 

Konsek Trøndelag IKS 

Konsek Trøndelag IKS er et ledende fagmiljø i den kommunale 
egenkontrollen. Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 
32 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapets formål er å levere 
sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med 
gjeldende lov og forskrift.  

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Midt-Norge 110-sentral har som primæroppgaver å ta i mot 
nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og 
loggføre hendelser. 

Trondheim havn IKS 

Trondheim Havn IKS drifter og forvalter havneområder på vegne av 
eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, 
persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS har som primæroppgave å 
sikre lokalsamfunnet og kommunene våre, mot ulykker og skader 
forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å 
utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og 
forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. 

Fosenbrua AS 
Selskapet Fosenbrua AS ser på mulighetene for å finansiere et fast 
samband mellom Fosen og Trondheim. 

Fosenkraft AS 

Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det 
som naturlig står  i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive 
med aktivt  eierskap i de selskapene man eier aksjer.  

IfJobb AS 

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og 
kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til 
rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til 
private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling 
mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.  

Indre Fosen Invest AS 

Næringsutvikling i indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper 
med kapital og kompetanse med formål å beholde og skape 
arbeidsplasser  og næringsaktivitet i kommunen samt annen virksomhet 
knyttet til  dette. Selskapet skal være en langsiktig aktør men skal over 
tid ha positiv avkastning på investert kapital.  

Leksvik Industriell Vekst Holding AS 

Selskapets formål er å investere og eie aksjer, fast eiendom, og alt hva 
som dermed står i  forbindelse samt med aksjeinnskudd eller på annen 
måte delta i  virksomheter med tilsvarende formål.  

Museene i Sør-Trøndelag AS 

Museene i Sør-Trøndelag er forvaltere av et kollektivt samfunnsminne, 
med de tre f-ene formidling, forvaltning og forskning som de 
grunnleggende oppgavene. MiST har internasjonale, nasjonale, 
regionale og lokale oppgaver, og alle våre arbeidsområder skal være 
preget av kvalitet og kompetanse. 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 
NTE utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, samt 
bygger og drifter digital infrastruktur. 

Sentrumsgården AS 
Utleie og økonomisk virksomhet samt gjøre seg  interessert i selskaper 
med økonomisk formål. 

Trønderenergi AS 

Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive 
anlegg  for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse 
med  denne virksomheten herunder annen forretningsmessig utnytting 



av  anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen 
av  virksomheten.  

KulturCompagniet Indre Fosen KF 

Foretakets formål er å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha  en 
koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i  
kommunen. Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det 
profesjonelle  og frivillige kulturlivet samt næringslivet. Bidra til økt 
bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. Foretaket kan 
delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger  innenfor foretakets 
formål og de rammer kommuneloven og eventuelt  andre 
lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i  
selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse 
og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal 
ivareta. Foretaket kan påta seg evt. andre oppgaver som 
kommunestyret pålegger foretaket.  

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune 

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen skal i løpet av seks år jobbe 
målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon og 
nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum. 

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 

Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og fronte de viktigste 
sakene som angår Fosenregionen. Rådet skal være en aktiv på regional 
pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling og et bindeledd 
mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige styringsorgan. 
Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, 
men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens  
§ 18-1. Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og 
hvordan dette skal organiseres. 

 


