FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i Fosen Regionråd

DATO:

VÅR REF.: Torun

07.12.18

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Med dette innkalles styremedlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
Representasjonsskap Fosen Helse i forkant av styremøte, se egen innkalling.
Fredag 14.12.18 kl 10:00-14:00
«Ankeret Brygge» Bjugn kommune
http://www.ankeretbrygge.no/
Adresse; Strandgata 7, 7168 Lysøysundet

Saksliste:
Sak 24/18

Oppfølging av styrets vedtak

Orientering og drøftinger:
 Orientering fra rådmannsgruppen v/leder Vigdis Bolås
 Orientering Fosen IKT v/Digitaliseringsrådgiver Tom Andrè Bredesen
 Ny kulturstrategi for Trøndelag – og orientering om programsatsingen på folkehelse v/
Fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund. (les om strategien her)
 Drøfting samferdsel på Fosen og selskapet Fosenvegene As v/daglig leder Knut Sundet
 Orientering om Næringsfondet Fosenregionen v/ daglig leder Torun Bakken
 Informasjon og orienteringer med oppfølging av drøftingssaker
Forfall meldes til sekretariatet snarest.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!
Med hilsen
Fosen Regionråd
Ogne Undertun
styreleder

Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:

Saksnr.:

Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

SAKSNR.

Møtedato:

Saksbeh.:

Navn på saken

Oppfølging av styrets vedtak
24/18

14.12.18

TB

SAKSNAVN

TILTAK

Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet
og styringsmodell
19/18

20/18

21/18

22/18

Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget
arbeider videre med saken og orienterer
styret løpende.
eFagråd Fosenkommunene- mandat eFagrådet organiseres under daglig leder
og budsjett
i sekretariatet Fosen Regionråd og
driftsbudsjett for 2019 innarbeides.
eFagrådet legger fram strategier for
digital transformasjon for
rådmannsgruppen i løpet av første
kvartal 2019.
Driftsbudsjett samarbeidsordninger Ut fra innspillene i felles formannskap 3.
2019- orienteringssak
oktober og drøftingene i flere møter i
rådmannsgruppen, bestilles en oversikt
fra Fosen IKT over hva som ligger i
satsingen i 2019 og hvilke besparelser /
økt verdier som kan estimeres. Dette
legges fram for rådmannsgruppen til
møtet den 7. desember og til styret 14.
desember og skal kunne nyttes i
formidling om satsingen i hver enkelt
kommune.
Presentasjon fra Fosen IKT
v/digitaliseringsrådgiver i styremøte
14.12 med orientering om besparelser
og økte verdier.
Kommunene anmodes om å bevilge sine
andeler ihht saksfremstillingen fra
rådmannsgruppen.
Fosen Regionråd – budsjett 2019
Styret anmoder deltakerkommunene om
å bevilge sine andeler slik det framgår av
saksutredningen.
Kommunene faktureres ihht vedtatt
fordeling.
Møteplan 2019 rådmannsgruppen, Oppdatert møteplan vedlagt med dato for
styret og rådet.
formannskapskonferanse og faggruppe
næring. Møtene sendes ut som
kalenderinvitasjoner av sekretariatet.

SAKSNR.
23/18

Styrets vedtak:

SAKSNAVN
Kjøp av aksjer i Fosenbrua AS ekstrasak

TILTAK
Aksjekjøpet er effektuert og pengene
utbetalt til Fosenbrua AS

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Næring
FOSEN REGIONRÅD
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Vår dato:
Deres dato:

04.12.2018

Vår referanse:
Deres referanse:

201872447-1

Vår saksbehandler:
Leif Harald Hanssen

Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for revisjon
av forskrift om regulering av høsting av tare i
Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune inviterer dere til å delta med en representant
i ei arbeidsgruppe der målet er å utarbeide et forslag til ny forskrift om
regulering av høsting av tare i Trøndelag. Det skal kjøres en parallell
prosess på Møre som ledes av Møre og Romsdal fylkeskommune.
Gjeldende forskrift(er), J-166-2017/ J-169-2018 og J-168-2018 er
gyldig til 30.09.2019.
Mandat
Mandatet til arbeidsgruppa er fastsatt i Forskrift om høsting av tang og
tare § 5, 1 ledd, hvor det heter:
“Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når
det er tillat å høste tare i den enkelte region. Forslag til forskrift skal
utarbeides av fylkesvise arbeidsgrupper ledet av fylkeskommunen”.
Arbeidsgruppens oppgave er å komme med innstilling overfor
Fiskeridirektoratet innen slutten av august 2019, slik at direktoratet kan
fastsette ny forskrift som skal gjelde fra 1.10.2019.
I arbeidet skal gruppen vurdere hvor høsting av tare kan skje i fylket.
Det skal gjennomføres konkrete vurderinger hvilke områder i Trøndelag
som skal være åpne for taretråling og hvilke områder som gruppen
anbefaler skal være stengt. Arbeidsgruppa skal i dette arbeidet ta
hensyn til ulike interessekonflikter mellom taretråling og potensielle
natur- og næringsinteresser i fylket. Videre skal arbeidsgruppa vurdere
høstingsintervall i ulike områder.
Sammensetting av arbeidsgruppe

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Næring
Det er fylkeskommunen som bestemmer sammensettingen av
arbeidsgruppa. Trøndelag fylkeskommune har besluttet at
arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra:
 Kystkommunene - representert av et medlem fra hver av
Namdal-, Fosen- og Orkdalsregionen.
 Fiskeridirektoratet region Midt
 Fylkesmannen i Trøndelag
 Fiskarlaget Midt-Norge – 2 representanter
 Næringsaktørene DuPont Norge og Nutrimar Seaweed
 Trøndelag fylkeskommune
I tillegg tiltres arbeidsgruppa av en observatør fra Fiskeridirektoratet
sentralt og en representant fra Havforskningsinstituttet.
Det er Trøndelag fylkeskommune som leder arbeidsgruppa, koordinerer
arbeidet og har sekretariatet for gruppa.
Tidsplan for arbeidet
Oppstartmøte for arbeidsgruppa er lagt til tirsdag 15. januar 2019 på
Fylkets hus, Trondheim.
Det vil bli arrangert møter i arbeidsgruppa utover vinteren og våren
2019 med sikte på å ha et utkast til sluttrapport som skal sendes ut på
høring 1. mai 2019 med en frist for høringsinnspill innen 1. juni 2019.
Vi ber om en snarlig tilbakemelding på hvem som vil delta i arbeidet fra
dere, gjerne representant med varamedlem. Vi ønsker en slik
tilbakemelding senest innen 18. desember 2018.
Med vennlig hilsen
Leif Harald Hanssen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakere:

Brynjar Balstad, Nutrimar Seaweed
Harald Bredahl, Dupont Nutrition & Health
Ragnar Prestvik, Namdal Regionråd
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
FISKERIDIREKTORATET
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT
FOSEN REGIONRÅD
FISKARLAGET MIDT-NORGE
Regionrådet i Orkdalsregionen
Kopimottakere:
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Næring
Njål Wang Andersen, Fiskeridirektoratet
Henning Steen, Havforskningsinstituttet
FRØYA KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE
NÆRØY KOMMUNE

Dokumentnr.: 201872447-1

side 3 av 3

