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Oppsummering – Kommunebilde, Leksvik   

Befolkningsutvikling: Leksvik har ett stabilt befolkningstall, som det er antatt at vil holde 

seg framover. Med tiden vil gruppen 67-79 år øke som andel av kommunens befolkning, og 

det vil gruppen på 80 år og over etter hvert også gjøre. Dette innebærer at den eldre delen av 

befolkningen vil utgjøre en større del av innbyggertallet enn det som snittet i landet ellers.  

Interkommunalt samarbeid: Deltar i mange interkommunale samarbeidsordninger, 

deriblant Fosen regionråd, Leksvik og Rissa industriforum, og Trondheimsregionen.  

Kommuneøkonomi: Leksvik har en anstrengt kommuneøkonomi, og er nå på andre året i 

ROBEK. Det har blitt satt i gang en god prosess for tiltak som skal få balanse i økonomien.  

Plan- og byggesak: Både kommuneplanens arealdel, og samfunnsdel er svært gammel – dvs. 

fra 1998. Dette innebærer at den ikke er tilpasset den utviklingen man ser i kommunen i dag, 

og kanskje spesielt med tanke på interkommunale samarbeid. Det har også signifikante 

konsekvenser for andre fagområder, blant annet miljøvern og landbruk. Kommunens 

planstrategi 2013-2015 er nå ute på høring.  

Samfunnssikkerhet og beredskap: En helhetlig ROS-analyse er foreløpig ikke gjennomført. 

Fylkesmannen forventer at en ROS-rapport vil bli ferdigstilt i løpet av 2013. Under den 

forrige beredskapsøvelsen taklet kommunen situasjonen og problemstillingene som dukket 

opp godt – men som alltid er det også noen punkter som kan forbedres.  

Landbruk: Gode utviklingsmiljøer har gitt flere etableringer innenfor 

opplevelsesnæring/reiseliv, og man har en god veksttrend innenfor ammekuproduksjon og 

lammekjøttproduksjon. Positive utviklingstrekk og potensial til økt verdiskaping fra skogbruk 

framover. Det er også et fornyingsbehov innenfor melkeproduksjon. 

 

Miljøvern: Allmenhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv er god. Det er noen utfordringer 

relatert til forurensing og gjenvinning. Vannforvaltningsforskriften burde følges tettere opp, 

ettersom det er vassdrag som er i en dårlig økologisk tilstand. 

   

Helse og sosial God sykehjemsdekning/ledig kapasitet. Leksvik kommune har et stort antall 

plasser avsatt til rehabilitering/habilitering og tidsbegrenset opphold ved sykehjemmet, dette 

er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 



3 

 

Leksvik kommune har en hjemmetjeneste som betjener mange brukere, antallet 

omsorgsboliger er også stort. Nedgang i fristoversittelser på undersøkelser etter at 

samarbeidet på Fosen om felles barneverntjeneste ble etablert. Andelen med fagutdanning i 

pleie og omsorgstjenesten er høy. 

Sårbare tjenester i forhold til kompetanse og kapasitet – (avhengig av samarbeid). 83 % vekst 

i alderen 80+. Behov for å styrke saksbehandling/forvaltningskompetansen. 

Oppvekst og utdanning: Antall elever som får spesialundervisning er høyere (13,8 %) enn 

gjennomsnittet i Nord-Trøndelag (10,8 %). Kommunen bruker i gjennomsnitt ca. kr 14.000.- 

mer pr. elev enn fylket for øvrig. 
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1. Generell situasjon og utvikling i kommunen 

Om kommunen 

Leksvik har en befolkning på ca. 3500 innbyggere, som er litt over gjennomsnittet i fylket. 

Det er en kommune som ikke er så stor i utstrekning, men med to tettsteder, henholdsvis 

Leksvik (1145 innbyggere) og Vanvikan (758 innbyggere). Det er også flere mindre bygder. 

Landbruk har tidligere vært hovednæringen, men i dag er Leksvik en industrikommune med 

flere større virksomheter.  Disse står for en årlig omsetning på rundt 700 millioner kroner, og 

industrien utgjør 38 % av arbeidsplassene i kommunen.  

Politisk ledelse 

Einar Strøm (SP) er ordfører. Erlend Myking, som har vært rådmann over lengre tid, går av 

høsten 2013, og Reidun Hindrum er konstituert rådmann.  

Interkommunalt samarbeid 

Leksvik er med i Fosen regionråd sammen med Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-

Trøndelag, og samarbeider en del med Rissa kommune. Leksvik og Rissa Industriforum 

(LORFI) har blitt opprettet med et mål om å øke samarbeidet mellom 30 industri-bedrifter i 

de to kommunene. Kommunesamarbeidet mot kommuner i Nord-Trøndelag har blitt mindre 

etter at Mosvik kommune ble slått sammen med Inderøy kommune. 

Leksvik kommune ble også i 2011 medlem av Trondheimsregionen. Dette er et viktig 

strategisk samarbeid for Leksvik kommune, blant annet i forhold til bosetting av innbyggere 

som jobber i Trondheim. Arbeid med Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen 

(IKAP) ble startet i 2012. 

Nivi analyse A/S har gjort en kartlegging av alle interkommunale samarbeidsordninger for 

kommunene i Nord-Trøndelag. Denne kartleggingen viser at antall samarbeidsordninger for 

Leksvik kommune har økt fra 30 i 2008 til 46 i 2012. Målt i antall ordninger ligger Leksvik 

på 5. plass av kommunene i Nord-Trøndelag. 

Demografi 

Befolkningstallet for Leksvik er rimelig stabilt, og hvis man ser på framskrevet 

befolkningsvekst estimert av SSB, så er det heller ikke spesielt dramatiske endringer i sikte. 
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Hvis man ser mer spesifikt på alderssammensetning, så kommer det fram at andelen i gruppen 

67-79 vil øke med tiden, og det samme vil også gruppen 80+ gjøre. Samtidig ser man at 

andelen av befolkningen i arbeidsfør alder, dvs. 20-66, vil relativt sett utgjøre en mindre del 

av befolkningen i kommunen. 

 

Sammenlignet med resten av landet, så er den demografiske utviklingen stort sett normal, 

men det kan være relevant å merke seg at det er en større gruppe eldre i Leksvik, 

sammenlignet med landsgjennomsnittet  

Det er også en generell økning i innvandrere og norsk-fødte innbyggere med 

innvandrerforeldre. Dette utgjør et viktig tilskudd til befolkningstallet, men det kan være 

viktig å også ta dette med i vurderingen på tjenestesiden. Innvandrer-gruppen fra Europa er på 

98 personer ekskludert Tyrkia, mens de 73 resterende er fra resten av verden.  
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2. Økonomi og økonomistyring 

 

Leksvik kommune har over flere år hatt svake regnskapsresultat som gir lite handlingsrom for 

å takle utgiftsøkninger. Anbefalt margin er å ha et netto driftsresultat på 2-3 prosent av 

driftsinntektene. Som tabellen over viser er dette ikke tilfelle for Leksvik kommune. I 2012 

hadde kommunen et svakt positivt netto driftsresultat, men tar en hensyn til pliktige 

avsetninger mv viser regnskapet et underskudd (regnskapsmessig merforbruk) på 2,3 

millioner. Disposisjonsfondet til kommunen er null, og ved utgangen av 2012 har kommunen 

pådratt seg et akkumulert underskudd på 10,5 millioner kroner.  

 Leksvik kommune har ikke innført eiendomsskatt. 

ROBEK 

Tabellen på neste side viser en historisk oversikt over kommunene i Nord-Trøndelag i 

ROBEK. (Register for betinget kontroll og godkjenning).  Leksvik kommune har vært i 

ROBEK flere ganger, og er nå i ROBEK igjen på andre året. Bokstavene a-d indikerer 

årsaken til at kommunene er innmeldt i ROBEK. 

a- Årsbudsjett uten inndekning av alle utgifter. 

b- Økonomiplan uten inndekning av alle utgifter. 

c- Regnskapsmessig underskudd som ikke er vedtatt inndekket innen påfølgende år etter at  

regnskapet er fremlagt. 

d- Følger ikke vedtatt plan for inndekning av underskudd. 

ute- Kommunen har i løpet av året blitt utmeldt av Robek  

 



8 

 

 

Leksvik kommune startet i 2012 ett omstillingsprosjekt der de ved hjelp av ekstern 

prosessveileder har involvert ansatte og politikere bredt i organisasjonen for å skape felles 

forståelse for kommunens økonomiske utfordringer og identifisere områder for omstilling og 

innsparing. Prosjektet er videreført i 2013. Kommunens ledelse er i gang med å vurdere tiltak 

som ikke krever nærmere utredning, samtidig som det er igangsatt delprosjekt rundt følgende 

tema: Skolestruktur, tilpasset opplæring og legekontor. Det er forventet at utredningsarbeidet 

avsluttes i november 2013. 
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3. Plan og byggesak 

Kommuneplanens arealdel: Den nåværende planen er svært gammel (1998) og utdatert. 

Dette medfører manglende helhetlig styring og mange disp. saker - dette er påpekt i flere 

saker og sammenhenger overfor kommunen. Kommunens planstrategi 2013-2015 er på 

høring. 

Utvikling og planlegging - PBL 

Det har vært rimelig få klagesaker til fylkesmannen. I 2012 var det tre klagesaker, i år en. To 

er helt stadfestet, en delvis og en er opphevet, som er tilnærmet normalen. Det har vært en 

innsendt plan i år, hvor vegkontoret har planlagt en ny veistrekning.  

4. Samfunnssikkerhet og beredskap  

Enheten for samfunnssikkerhet og beredskap har vært to ganger i Leksvik i 2013. Det ble 

gjennomført beredskapstilsyn der 30.januar og øvelse for kriseledelsen 5.februar. 

Viktige funn fra tilsynet 

§ 2 i forskrift om kommunal beredskapsplikt sier at kommunen skal gjennomføre en helhetlig 

risiko og sårbarhetsanalyse. Det har ikke Leksvik kommune gjennomført ennå. Kommunen 

har flere frittstående ROS-analyser. Disse må ses i sammenheng, ajourholdes, evt. også 

utvides for å nå målsettingen om helhetlig ROS-analyse. 

Fylkesmannen har merket seg at kommunen har tatt grep for å gå i gang med dette arbeidet 

gjennom at beredskapskoordinator har fått dette som en av sine oppgaver. 

Fylkesmannen forventer at helhetlig ROS vil bli ferdigstilt i løpet av 2013 slik at avviket da 

kan lukkes. 

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som tilfredsstiller minstekravene i forskriftene 

(jfr. § 4). Når arbeidet med helhetlig ROS er fullført bør kommunen bruke den som grunnlag 

for å oppdatere eksisterende beredskapsplan. 

Viktige funn fra øvelsen 

Kommunen taklet situasjonen og de problemstillingene som dukket opp godt. Rådmannen 

ledet beredskapsledelsen og ordfører var kommunens ansikt utad. Begge var tydelige og klare 

på egne roller. Dette medvirket til at diskusjonen gikk åpent i kriseledelsen, beslutninger ble 

tatt både i forhold til informasjon, presse og konkrete tiltak. Inntrykket er at 
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beredskapsledelsen arbeidet tett og godt sammen, noe som resulterte i gode vurderinger og 

beslutninger. 

Fylkesmannen mener følgende forbedringspunkt bør ses nærmere på: 

1. Forbedre informasjonen fra beredskapsledelsen til servicetorget 

2. Felles situasjonsbilde for alle i beredskapsledelsen - synlig loggføring. Kommunen 

anbefales å ta i bruk DSB-CIM. 

3. Ved store sykdomsutbrudd er videre varsling fra smittevernlegen til kommunalsjef viktig 

for å sikre administrativ støtte. 

4. Etablering av sykdomsoversikt på individnivå for å finne årsak til utbruddet (Som del av 

arbeidet med å oppklare kilden til utbruddet bør smittevernlegen så raskt som mulig etablere 

en oversikt på individnivå over sykdomsutviklingen. Dette for å lokalisere kilden og oppklare 

årsaken til utbruddet, jfr. retningslinjer “Oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne 

sykdommer og zoonoser,” utgitt av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet). 
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5. Landbruk 

Styrker 

 Gode utviklingsmiljøer har gitt etableringer innenfor opplevelsesnæring/reiseliv 

 God veksttrend innenfor ammekuproduksjon og lammekjøttproduksjon 

 Positive utviklingstrekk og potensial til økt verdiskaping fra skogbruk framover 

Utfordringer 

 Stort fornyingsbehov innenfor melkeproduksjon, høy andel båsfjøs/eldre 

driftsbygninger, høy gjennomsnittsalder på brukere, dvs. stort investerings- og 

rekrutteringsbehov. 

 Fragmentert landbruksforvaltning gir utfordringer. Sårbart kompetansemiljø. 

 Behov for revisjon av kommuneplanens arealdel 

 

Areal og ressurser 

Leksvik hadde i 2012 23.000 dekar dyrka jord i drift, fordelt på 105 aktive jordbruksforetak. 

Videre er det i kommunen 177 kvadratkilometer skogareal.  

Jordbruk og husdyrhold 

Hele 96 % av det produktive jordbruksarealet benyttes til grôvforproduksjon og resterende 4 

% til korn. Melkeproduksjon er den dominerende produksjonen målt i sysselsetting og 

verdiskaping. I 2012 var det 51 aktive melkeprodusenter, med en totalproduksjon på 6,1 

millioner liter melk. Produsert melkemengde har vært stabil de siste 10 årene, selv om antall 

aktive produsenter er redusert med 40 % på 10 år. Gjennomsnittlig leveranse per foretak var i 

2012 118 tonn (Nord-Trøndelag 163 tonn). I tillegg til melkeproduksjon er det 26 bruk med 

storfekjøttproduksjon på ammekyr og 19 bruk som produserer lammekjøtt. Flere av disse 

driver i kombinasjon med melk. Ammeku er i vekst, og antall ammekyr er nær doblet de siste 

10 årene. Samlet omfang i sauholdet er noe redusert i samme periode, men har økt de siste 5 

årene. Leksvik har store grovfôrarealer og beiteressurser og har et potensial til vekst innenfor 

grôvforbasert kjøttproduksjon. Leksvik har en høy andel økologisk produksjon, og ligger nå 

på målet i økologisk handlingsplan. 14 % av fulldyrka areal drives økologisk (Nord-

Trøndelag 8 %).  
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Skogbruk 

Leksvik kommune har de siste 10 år hatt en gjennomsnittlig avvirkning på 13.700 

kubikkmeter tømmer. Skogressursen i kommunen tilsier at det er et potensial for å øke 

avvirkningen til ca. 25000 kubikkmeter. Aktiviteten innenfor ungskogpleie har hatt en positiv 

utvikling de senere årene og utgjorde i 2012 en større andel av aktiviteten i fylket enn det 

skogarealet skulle tilsi. Aktivitetspådriveren og tømmerkjøperne har satt fokus på 

skogressursen i kommunen. Dette sammen med arbeidet med hovedplan for skogsveger, og et 

revitalisert skogeierlag, kan være vesentlige bidrag for å øke aktivitet og verdiskaping med 

utgangspunkt i skogressursen i Leksvik framover. 

Plan og areal 

Kommunen har ikke vedtatt planstrategi, noe som burde vært gjort i 2012 og som er 

lovpålagt, jf. PBL § 10-1. Planstrategi 2013-2015 er i september 2013 sendt på høring, og det 

forventes ferdigstillelse av planstrategien høsten 2013. Det er også stort behov for revisjon av 

kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner for Leksvik og Vanvikan tettsteder. Spesielt 

tettstedene bør gjennomgås med tanke på «grønn strek», utbyggingsstrategi, fortetting/ 

transformasjon, avsette nytt, egnet areal til framtidig utbygging mm. Herunder overordna 

avveininger i forhold til landbruk, miljø og transport mv. 

Det følger av dette at behovet for kompetanse og ressurser innen plan- og landbrukssektoren 

må sikres og stå i forhold til oppgavene som skal utføres. Vi opplever at de ansatte gjør sitt 

ytterste, men at de ikke har reell mulighet til å ta tak i alle oppgavene som burde utføres. 

Mat og reiseliv 

Leksvik har et meget aktivt setermiljø. Leksvik seterlag består av 12 aktive setre 

(www.seterbygda.no). Skreddersydde opplevelser for grupper, mat, opplevelser, kultur, 

historie og overnatting. Kommunens første gårdsysteri, Hindrum gardsysteri, er under 

etablering. Etablererne har gjennomført etablererutdanning og er i planfase for utbygging. 

Hindrum fjordsenter (tilhører gården Hindrum Nedre), tilbyr overnatting og opplevelser med 

utgangspunkt i gård med dyr, seter, fjord og fjell. Leksvik har også en tilbyder av Inn På 

Tunet. 

Forvaltning og kontroll 

Det ble gjennomført forvaltningskontroll på landbruksområdet i 2013. Her er man i prosess og 

dialog og endelig rapport fra forvaltningskontrollen er ikke sluttført.  

http://www.seterbygda.no/


13 

 

  



14 

 

6. Miljøvern 

Arealforvaltning 

Det at kommuneplanens arealdel, og at andre viktige kommunedelplaner er gamle medfører 

manglende helhetlig styring og flere disp. saker. Ellers har kommunen relativt få miljømessig 

konfliktfylte plansaker. Fylkesmannen har hatt en tett og god dialog med kommunen. 

Aktuelle konflikter i forhold til andre miljøverdier er stort sett avdekket og løst før planene er 

sendt på høring (forhåndshøring). 

Andre verna områder 

Himmeriket naturreservat, Hindrum naturreservat, Selligrunnen naturreservat (midlertidig 

vern) og Sjettenberglia naturreservat. Kommunen har ikke lokal forvaltning for noen av 

verneområdene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er forvaltningsmyndighet for alle 

verneområdene. Leksvik deler et av landets første marine verneområder, Tauterryggen, med 

Frosta kommune. opprettet 21.06.13. Kommunen vil bli involvert i arbeidet med utarbeidelse 

av forvaltningsplan for området. 

100 m sone langs sjø 

Det har vært relativt få konfliktfylte plansaker innenfor 100-metersbeltet. Kommunen 

håndterer plansaker innenfor 100-metersbeltet i stor grad i tråd med sentrale føringer. 

Inngrepsfrie naturområder (INON)  

Leksvik har ingen ”Villmarksområder” igjen i kommunen. Også andel inngrepsfrie 

naturområder sone 1 og 2 er nå liten. Hovedårsaken er et betydelig skogsbilvegnett. 

Artsforvaltning 

Tilgjengelig data blir sporadisk/tilfeldig benyttet. Liten fokus/kapasitet på å innhente ny 

kunnskap. 

Biologisk Mangfold (BM) 

BM-kartlegging av prioriterte naturtypeområder og viltkartlegging er gjort, men supplerende 

kartlegging er nødvendig for å få en god dekning og kvalitetssikre data. Det bør gjøres re-

kartlegging av naturtyper i kommunen. Godt samarbeid med landbrukskontoret om utvalgte 

naturtyper (slåttemark). Kommunen har ikke svart på fylkesmannens henvendelse om bruk av 

BM-data (Jf. FM sak: 2008/3907). 

Leksvik har god registrering av BM i ferskvatn ved gjennomgang fra Vitenskapsmuseet, 
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særlig i dammer og småtjern. Nipigget stingsild ble påvist i dam i Leksvik i 2007, foreløpig 

eneste lokalitet i fylket. 

Rovdyr 

Har årlige tap av sau og rein på beite, men i moderat målestokk, hovedsakelig pga. gaupe. 

Leksvik er en del av et større prioritert beiteområde på Fosen. 

Laks 

Det finnes en liten laksebestand i Innerelva og Ytterelva. Sjøaure finnes i flere elver/bekker 

som drenerer til Trondheimsfjorden. 

Friluftadgang 

Allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv i kommunen er god. 

Motorferdsel 

Leksvik kommune synes i hovedsak å behandle dispensasjoner for motorferdsel i utmark i 

tråd med regelverket.  

Kulturmiljø og kulturlandskap 

Tilgjengelig data blir benyttet, men liten fokus/kapasitet på å innhente ny kunnskap. Hindrem, 

Kjerkneset og Øvre Sve er registrert som regionalt viktige kulturlandskap. Leksvik ligger ikke 

inne med registrerte nasjonalt viktige kulturlandskap. 

Forurensing/ Avfall og gjenvinning 

Kommunen må sette av ressurser til å arbeide med oppfølging av vannforvaltningsforskriften. 

Utfordringer 

Behandle forsøplingssaker, ulovlig avfallsbehandling (dumping/brenning). Rydde opp i 

landbruksforurensing/avrenning/avløp i vassdrag med dårlig økologisk tilstand. Stille krav om 

avfallsplan i bygge- og rehabiliteringssaker. Kartlegge nedgravde oljetanker.  

Kommunen må følge opp en konkret forsøplingssak (Fylkesmannen med på befaring sommer 

2013). 

Kommunen har videre en utfordring i å følge opp kommuneundersøkelsen som omhandlet 

forurenset grunn og naturmangfoldloven (jfr. tilbakemelding fra kommunen i sept. 2012). 
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7. Sosial helse og barnevern 

Styrker 

 God sykehjemsdekning og ledig kapasitet 

 Tilsyn fant 1 avvik etter lovverket i kapittel 4.A
1
  . i Pasient- og brukerrettighetsloven.  

 Har ikke fristoversittelser på gjennomgang av meldinger etter sammenslåing i Fosen 

barnevernstjeneste. (var fylkets «verste» tidligere). Nedgang i fristoversittelser på 

undersøkelser etter sammenslåingen. Dette kan tyde på et mer profesjonalisert og 

strukturert arbeid. 

 Andelen med fagutdanning i pleie og omsorgstjenesten er høy 

Utfordringer 

 Sårbare tjenester i forhold til kompetanse og kapasitet – (avhengig av samarbeid) 

 83 % vekst i alderen 80+ projisert fram mot år 2040. 

 Bør styrke saksbehandling og forvaltningskompetansen. 

 

Mer uttømmende statistikk for pleie og omsorg er vedlagt til slutt, med kommentarer på side 

19. 

 

8. Oppvekst og utdanning 

Barnehage  

I Leksvik kommune er det 2 kommunale barnehager (Leksvik barnehage og Vanvikan 

barnehage) og 3 private barnehager (Steinvegen barnehage, Tuppen og Lillemor barnehage og 

Borgly barnehage).  

Kompetanseheving og satsningsområder:  

Leksvik kommune deltar i nettverksarbeid med de andre kommunene i Fosen.  

Grunnskole  

Leksvik kommune har 2 skoler med til sammen 441 elever. Elevutviklingen viser en nedgang 

på 44 elever fra år 2000. 

                                                 
1
 Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 
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Antall elever som får spesialundervisning er høyere (13,8 %) enn gjennomsnittet i Nord-

Trøndelag (10,8 %). Kommunen bruker i gjennomsnitt ca. kr 14.000.- mer pr. elev enn fylket 

for øvrig. Dette reflekteres også i andelen spesialundervisningstimer, som en prosent av det 

totale antallet undervisningstimer. Snittet for Leksvik er 25 % prosent, mens snittet i fylket er 

21 %. Dette innebærer at spesialundervisningen utgjør en viktig forskjell i belastningen for 

skolen.  

En indikator på karakternivå fra grunnskolen er grunnskolepoeng for å komme inn på 

videregående opplæring. Grunnskolepoengene er en summering av alle karakterer på 

vitnemålet (standpunkt og eksamenskarakterer) fra grunnskolen delt på 10. Kommunen ligger 

i 2013 lavere (37,8) enn gjennomsnittet for Nord-Trøndelag som er 39,5. En gjennomgang av 

grunnskolepoeng de siste 5 årene viser stor variasjon fra år til år. 

Nasjonale prøver omfatter tre grunnleggende ferdigheter/fag: lesing, engelsk lesing og 

regning for 5. og 8. trinn. Det er nedgang i resultater i forhold til forrige år. 

Statistikken for 2012 viser at resultatene på 5. trinn er dårligere enn fylkes- og 

landsgjennomsnittet på samtlige prøver. På 8. trinn er resultatene for regning under fylkes- og 

landsnivå. I engelsk og lesing er resultatene på fylkesnivå. På 9. trinn ligger resultatene for 

Leksvik på fylkesnivå i både regning og lesing. Nord-Trøndelag ligger under 

landsgjennomsnittet i alle fag på alle trinn. Vi finner forskjell i resultatene mellom skolene i 

Leksvik kommune.  

Leksvik kommune scorer godt over gjennomsnittet for Nord-Trøndelag i resultater for 7.trinn, 

men har utfordringer i forhold til 10. trinn i elevundersøkelsen. Her finner vi også forskjell i 

resultatene mellom skolene. 

Satsing på kompetanseutvikling: 

Leksvik kommune har deltatt i den statlige ordningen for videreutdanning av lærere, 

Kompetanse for kvalitet, gjennom alle de fem årene som ordningen har eksistert.  

Struktur og organisering av kommunen 

Fylkesmannen ser at Leksvik kommune er en av de kommunene som ofte må påminnes 

søknadsfrister, rapporteringsfrister og oversendelse av refusjonskrav.  

På voksenopplæringsfeltet har ikke kommunen representant i ledernettverket i Nord-

Trøndelag, men samarbeider med Rissa kommune om organiseringen av voksenopplæringen. 
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Det er egen leder og fire årsverk i Rissa kommune og ett årsverk i Leksvik kommune på dette 

området. Rissa deltar på felles fagdager og etterutdanning, men da i Sør-Trøndelag fylke sin 

regi.  
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Vedlegg  

 

 

 

 

 

 

Fordelingen mellom institusjon, hjemmetjenester og aktivisering i prosent viser at Leksvik prioriterer hjemmebaserte tjenester og institusjonsbasert 

omsorg ganske likt.  Dette kan også være et resultat av bevisste faglige og politiske valg og prioriteringer. Når det gjelder aktivisering prioriterer 

kommunene dette i mindre grad enn fylke og landsgjennomsnittet. 

15 % reduksjon i yrkesaktiv 

alder 

32 % vekst i alderen 67-79 år 

83 % vekst i alderen 80+ 

Demografi 

Prioritering 
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Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

Andelen mottakere av hjemmetjenester er høyere i Leksvik enn fylkessnittet. Dette gjelder også andelen innbyggere over 80 år i institusjon. 

Når det gjelder andelen plasser av befolkningen over 80 år ligger begge Leksvik på fylkessnittet. Det er i gjennomsnitt lavere antall tildelte 

timer i hjemmetjenester, herunder også praktisk bistand 
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Institusjon 
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Leksvik har en god andel plasser i institusjon og 

heldøgns bemannet bolig i forhold til andel 80 år og 

eldre. Leksvik har god kapasitet på sine 

sykehjemsplasser. Leksvik har doblet sin andel plasser 

avsatt til tidsbegrenset opphold siste år. 

 

 

Leksvik har en høyere andel legetimer pr beboer i sykehjem sammenlignet med fylkesgjennomsnittet.  Fysioterapitimer ligger på fylkessnittet.  
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Leksvik ligger litt under fylkesgjennomsnittet når det gjelder brukere med omfattende bistandsbehov, og har en høyere andel av brukere med 

avgrenset bistandsbehov 

 

Leksvik ligger under fylke og landsgjennomsnittet 

i antall tildelte timer pr brukere i hjemmetjenesten 
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Andelen med fagutdanning i tjenesten er høy 


