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Notat ang arbeidet i ad-hoc utvalget 

DET HANDLER OM HEIM 

 

 
Formannskapet oppnevnte i møte den 9/3-21 i sak 32/21 Ad-hoc utvalget «Det handler om 
Heim».  
 
Mandat: 
Ad-hoc utvalget velges av og rapporterer til Formannskapet. Rådmann stiller med sekretariat. 
Utvalget selv innhenter personer for å bidra med kompetanse, men de er ikke medlemmer i utvalget. 
Utvalget er tidsbegrenset frem til 1/3-2022. 
Det rapporteres underveis til formannskapet som kan velge eventuelt å hensynta innspill til 
kommuneplan samfunnsdel. 
Det er en del av oppdraget å se på erfaringer fra andre kommuner i Norge samt vurdere blant annet 
de aktuelle innspillene fra «NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene», ledet av Viktor Normann. 
 
Utvalget samordner dialogen med og mellom grendelagene ang. temaet. De 7 utvalgte 
representantene fra kommunestyret blir naturlige kontakter inn mot grendelagene. 
Utvalget må ha dialog med næringslivet i kommunen, for å videreutvikle felles interesser. 
Ut fra mandat og bindingen til formannskapet, vurderes det hensiktsmessig at utvalget er forholdsvis 
lite. Dette er et arbeid som politisk ledelse bør vie stor oppmerksomhet og utvalget settes med disse 
medlemmene 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet oppnevner et ad-hoc utvalg med ovenstående beskrevne mandat og disse 
medlemmene: 
• Ordfører Odd Jarle Svanem 
• Varaordfører Marit Liabø Sandvik 
• Gruppeleder SP Marte Halvorsen 
• Gruppeleder AP Bernt Olaf Aune 
 
Omgående etter formannskapets vedtak, ble det laget permer til alle deltakerne som inneholdt NOU 
2020:15 «Det handler om Norge» En utredning ledet av Viktor Normann. Bærekraft i hele landet og 
en utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Hver enkelt deltaker i utvalget 
fikk i oppdrag å hente inspirasjon ved å grundig gå igjennom utredningen.  
 
Fra sammendraget i NOU kan vi lese om at det er en generell demografisk utfordring i distrikt Norge. 
(Dette er ordførers valg av sitat og kommentarer fra et grundig NOU utredning.) 
Fraflyttingen blir ikke så markant fremover, men at aldring blir en større utfordring. Vi kan lese om 
utvalgets tanker om hva Norges ambisjoner bør være. De mener sitat: «at distriktene må være levende 
deler av et større mangfold og at distriktspolitikken bidrar til bærekraftig samfunn i hele landet. Dette 
er samfunn som evner å tilpasse seg nye situasjoner og å ta mulighetene i bruk på en måte som gjør at 
mennesker og virksomheter både vil komme og bli.» Sitat slutt. Utvalget mener videre at det er positivt 
og viktig for Norge at befolkningen i distriktene opprettholdes. SSB sine analyser tilsier at deres 
senarioer for distrikts Norge, gjør det helt nødvendig med en aktiv distriktspolitikk sentralt fra. NOU 
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utvalget ser for seg at noen distriktskommuner får nedgang, mens andre kan få vekst. Totalt sett vil 
dette stabilisere seg frem mot 2040.  
Distriktene i Norge klarer ikke selv å reprodusere seg selv, slik som før. Skal distriktsbosettingen 
sikres, må nettostrømmen av folk gå fra mer sentrale strøk ut til distriktene, som vil kreve en annen 
distriktspolitisk tilnærming. For å oppnå vekst i distriktene mener utvalget, sitat: «distriktspolitikken 
fremover bør være å videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storbyene og småsamfunn og 
småsamfunnene imellom. Dette innebærer at distriktene ikke skal bli noen kopi av storbyene, men at 
bostedsvalg heller blir et valg mellom ulike typer tilværelser. Det er det gode samfunnet som settes 
som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. Enkeltkommuner må ta ansvar for sin egen utvikling, 
basert på egne ressurser.» Sitat slutt.  
 
Utvalget er i sin oppsummering inne på viktigheten av å binde bo og arbeidsmarkeder sammen. De 
nevner også at de eldre må selv tenke over sine muligheter i sin alderdom ang egnede boliger, slik at 
de ikke trenger så mye hjelp fra det offentlige. Kommunen må planlegge og tilrettelegge for mer 
sentralisert bosetning i nærheten til tjenestene de eldre trenger. Dette vil igjen redusere ressursbruken i 
kommunen.  
 
Vi som medlemmer i vårt utvalg har hensyntatt det vi har lest i NOU utredningen og brukt dette i vårt 
politiske arbeid, både i det lokale utvalget og ellers i det politiske arbeidet i Heim.   
 
«Det handler om Heim» utvalget hadde sitt første møte den 25/3-21. Vi fikk informasjon om Wacker 
Chemicals Norway (forkortet til Holla) sine fremtidsplaner. Holla har store ambisjoner frem til 2030 
og 2040. De har planer om å bli klimanøytrale med 0 utslipp som mål innen 2040. 50 % reduksjon 
innen 2030. Vi fikk høre om planene frem til 2030 som ennå ikke er offentlig og detaljene rundt dette 
«må holdes inn til brystet» inntil Holla selv velger å gå ut med planene.  
 
I skrivende stund (7 juli-22) har Holla valgt å sende en planbeskrivelse til Heim kommune med ønske 
om godkjenning av reguleringsplan som tar høyde for utbyggingsplanene frem til 2040. I dette ligger 
det planer i første byggetrinn om 3 nye ovner, ny trafostasjon internt på Holla, utvidet kaianlegg og 
nytt transportbånd opp fra kaia til lager av råmaterialer. Byggetrinn 2 ligger det inn tanker om nye 
samarbeidspartnere i utnytting av Holla sine ressurser, som vil bidra til Holla sine mål om 0 utslipp.  
 
Videre på samme møte hadde vi to teamsmøter. 

- Heim Næringsforum hvor vi diskuterte felles ønsker mellom næringsliv og kommunen. Deres 
nettverk innen forskjellige fagfelt (7 nettverk) Kartlegging av behov for arbeidskraft i 2030 
som også omfatter generasjonsskifte frem til 2030. Hildur blir sentral fra kommunens 
administrasjon i videre kontakt med næringslivet.  

- De 7 grendekontaktene som er valgt av Heim kommunestyre for å representere sin krets. Tema 
var hva grendelagene ser for seg som sitt ansvar og arbeid fremover. Det kom frem en del 
tanker de hadde som for eks.: 

o Åpne folkemøter 
o Nok areal til næringsutvikling 
o Seminar ang bolyst med gode foredragsholdere 
o Infotavler om Heim og de aktivitetene som finnes i nærområdet. 
o Flere offentlige badeplasser ønskes. 

Det ble også nevnt at det vil bli møtet med de enkelte grendelagene ang kommuneplan 
samfunnsdel og etter hvert arealdel.  
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Neste møte for utvalget var den 6/5-21 med tema næringsutvikling og behov for boliger. Heim 
Næringsforening var medarrangør og bidro til at vi fikk møtte masse representanter fra forskjellige 
bedrifter. Dagen var delt i 2. Før lunsj traff vi medlemmer av faggruppen reiseliv og handel/service og 
etter lunsj traff vi medlemmer fra marin Heim og bygg Heim.  
 
Med bakgrunn i det vi har hørt fra Holla og næringslivet for øvrig, er det helt klart behov for trykk mot 
boligbygging. Spesielt rundt Kyrksæterøra – Vennastranda pga. nærhet til Holla. Ordfører nevnte også 
behovet for boliger andre steder i kommunen, ut fra næringslivets samtaler med ordfører. Det nevnes 
generasjonsskifte i Lerøy Åkvik og interessen for etablering på Taftøyan Næringspark.  
 
Næringsareal var et tema som ble dratt frem som noe av det viktigste vi som kommune kan bidra 
positivt til å få plassert inn på arealplanen, når den skal behandles. Sjønære arealer ble spesifikt nevnt 
som viktig. Reiseliv og handel representantene kom med en del gode forslag som for eks. 
oppgradering av premiesamlingen fra karrieren til Berit og Ove Aunli, øke dialogen mellom 
kommunen og handel/service næringen. Fortsette med Heim-ruta som noen setter stor pris på. Visit 
Heim og e-Heim var også tema og de store forventningene til disse plattformene.  
 
Møtene med grendelagene er viktig for både å fortelle om fremtidsutsikter for vår kommune ang 
næringslivsutvikling spesielt, men også en generell tro på utvikling. Ordfører deltok på alle 
grendemøtene ang kommuneplan samfunnsdel. De andre medlemmene deltok når de hadde anledning. 
Nyttige møter og forskjellige fokus alt etter hva grenda var opptatt av. Jeg vil skryte av positive bidrag 
på de aller fleste møtene.  
 
 
Oppsummering.  
 
Vi hadde et «oppsummeringsmøte» etter alle de møtene vi deltok på i grendelagene og før 
kommuneplan samfunnsdel ble vedtatt. Vi laget en uttalelse til kommuneplan samfunnsdel og de 
signalene fra møtene vi har hatt vil bli tatt med videre i arbeidet med kommuneplan.  
 
Vi diskuterte mye de andre kommunene som vi har lest om på nettet / aviser etc. Vanskelig å kopiere, 
men for eks et tiltak vi kom over var «lys i gamle hus», ble nevnt som et godt tiltak som vi burde se 
mer på. I skrivende stund vet vi at Heim kommune har fått midler fra fylkeskommunen til 
gjennomføringen av dette tiltaket og vi får håpe dette bidrar til noe tilflytting. Dette har vært oppe som 
sak politisk i kommunen.  
 
Ordførers mening er at utvalget var nyttig, i alle fall for ordføreren. Det var flere som blir engasjert 
med dette, fikk diskutert betydningen av innholdet i NOU forslagene fra møtene med både næringsliv 
og grendelagene. Dette var også et nyttig arbeid for å påvirke kommuneplan samfunnsdel. Ordfører 
mener kommuneplan samfunnsdel hensyntar spesielt de viktige synspunktene som NOU utredningen 
poengterer som viktig for å få utvikling i en distriktskommune som Heim er. Heim kommune tar grep 
og vi peker på vårt særpreg. Ordføreren tror Heim kommune er først ute i Norge med sitt forslag om å 
sette av arealer til småbruk. Der kan folk komme og bo og hvor de samtidig kan dyrke sine grønnsaker 
etc. Store tomter hvor de kan bygge seg sitt nye flotte småbruk. Få frem særpreget med å bo på bygda i 
stedet for i en storby. Vi legger også opp til å forsterke vårt sentrum Kyrksæterøra med å kalle det et 
miniurbant samfunn. Vi tilbyr med dette også et tilbud for de eldre som gjerne vil klare seg lengst 
mulig i egen bolig og samler dem som har store behov for kommunale tjenester. Dette er i trå med 
NOU utredningens tanker.  
 
Jeg vil avslutte med å gjenta meg selv. Et sterkt sentrum trenger et sterkt omland og et sterkt omland 
trenger et sterkt sentrum. Trøndelag trenger en sterk by som Trondheim og Heim trenger et sterkt 
sentrum i Kyrksæterøra. Trondheim og Kyrksæterøra trenger sine sterke omland.  
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Avslutningsvis takker jeg medlemmene for samarbeidet og ikke minst takk til administrasjonen for 
deres bidrag til at vi kom i mål med utvalgets oppdrag:  
 
Utvalget avsluttet sitt arbeid før 1.mars 2022.  
 
 
 

  


