FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 05.12.14

EKSTRA STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

Møterom 4. etg, ”Parken kjøpesenter” Årnes, Åfjord kommune

Tid:

Fredag 05.12.14, kl 1000

Disse møtte: Arnfinn Astad
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan
Vibeke Stjern
Einar Strøm
Jan Helge Grydeland

Forfall:

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan

Jørn Nordmeland, Osen (ingen vararepresentant kunne møte)
Andre med møterett (som har meldt forfall):
Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune,
Vigdis Bolås, Rissa kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Mari Grut,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad og Tor Erik Jensen, NordTrøndelag fylkeskommune,

Ellers møtte: Tor Langvold, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Gunn
Karin Olsen, tillitsvalgte, Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Leif Harald Hansen, Kysten er Klar, Kirsti Leirtrø og Asle Brustad, (Asle
deltok på Lync), Sør-Trøndelag fylkeskommune Harald S. Jensen og Vidar
Daltveit fra sekretariatet.

Fordeling:

Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige
rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse

Møteleder:

Styreleder Ove Vollan

Ordfører Vibeke Stjern ønsket velkommen til Åfjord kommune og orienterte om kommunen og
en del av aktiviteten som rører seg i kommunen og blant næringslivet i Åfjord..

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.
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Innledningsvis i møtet ble det fra ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt, opplyst om
at Ørland kommune har besluttet å bli med på prosjektet Digital Døgnåpen forvaltning (DDF)
Videre ble det fra Fylkesmannens representant, Alf-Petter Tenfjord opplyst om at det er
bevilget 515 000 kroner fra skjønnsmidlene til samme prosjekt (DDF).
Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent.
Saker til behandling:

SAK 26/14

Kommunestruktur 2014 – fra sju til en Fosen kommune - Utredning

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den foreliggende utredning vedtas om svar på oppdraget fra styret i Fosen Regionråd om å
utrede alternativet med én felles Fosen kommune.
Rådmannsgruppens behandling 28.11.14:
Rådmannsgruppen foretok en grundig gjennomgang av det foreliggende siste utkast til
utredningsdokument. De synspunkter som fremkom i diskusjonen rettes opp og det reviderte
dokumentet blir det som sendes ut til behandling i styret den 5. desmber.
Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:
Rådmannsgruppen vedtar å godkjenne utredningen av en Fosenkommune slik den er fremlagt.
Utredningen legges frem for styret i Fosen Regionråd som grunnlag for kommunenes videre
arbeid med ny kommunestruktur.
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar utredningen av en Fosen kommune slik den er fremlagt.
2. Utredningen m/vedlegg oversendes medlemskommunene som grunnlag for deres videre
arbeid med ny kommunestruktur.
3. Kommune gir tilbakemelding til Fosen Regionråd så snart politiske vedtak om
kommunestruktur er fattet.
Styrets behandling:
Som en innledning gikk Harald S. Jensen gjennom arbeidsprosessen med utredningen.
Deretter ble det vist videoutdrag fra pressekonferansen som ble holdt i forbindelse med
Ekspertutvalgets presentasjon den 1. desember.
Alf-Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gav deretter kommentarer til den
utredningen som er gjort i regi av Fosen Regionråd. Han orienterte deretter om den videre
prosess frem mot lokale vedtak i den enkelte kommune.
Alf-Petter opplyste at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS-ST vil innkalle alle
formannskapene i fylket til en samling den 12. februar 2015 (dag 2 av KS-konferansen)
Den enkelte ordfører gav en kort orientering om status av arbeidet i egen kommune ang
kommunestruktur.
(Presentasjonene som Harald og Alf-Petter viste vil bli oversendt til kommunene sammen med
særutskrift av saken)
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Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd godkjenner utredningen av en Fosen kommune slik den er
fremlagt.
2. Utredningen med vedlegg oversendes medlemskommunene som grunnlag for deres videre
arbeid med ny kommunestruktur.
3. Kommune gir tilbakemelding til Fosen Regionråd så snart politiske vedtak om
kommunestruktur er fattet (innen den fastsatte fristen 1. februar 2015).

SAK 27/14

Fosen Regionråd – korrigering av driftsbudsjett for 2014

Sekretariatets innstilling:
Forslagene til korrigering av inneværende års budsjett vedtas.
Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:
Forslagene til korrigering av inneværende års budsjett vedtas.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslagene til korrigering av inneværende års budsjett vedtas.
Styrets enstemmige vedtak:
Forslagene til korrigering av inneværende års budsjett vedtas.

Orienteringssaker:
 Brev fra Forsvarsbygg – Høring Tiltaksplan for forurenset grunn. Ørland
Hovedflystasjon
Sekretariatet opplyste om at det hadde mottatt høringsbrev ang ovennevnte.
Etter tidligere avtaler er Fosen Regionråd «høringspart» på vegne av de øvrige
kommunene på Fosen (ikke Ørland og Bjugn) ang saker fra Forsvarsbygg.
Styrets konklusjon:
I denne saken kommer det ikke noe innspill fra Fosen Regionråd, dette håndteres av
Ørland/Bjugn kommuner.
 Uttalelse ang postdirektivet
Viser til oversendelse til kommunene ang høring av ovennevnte direktiv.
Høringsfristen er 26. januar 2015. Dersom Fosen Regionråd skal avgi noen felles uttalelse
innen fristen, da må denne behandles i styremøte den 19. desember.
Styrets konklusjon:
Ørland kommune v/ Hallgeir Grøntvedt og Bjugn kommune v/Tor Langvold sørger for at
det foreligger et forslag til felles uttalelse fra Fosen Regionråd til styremøtet den 19.
desember.

Møtet slutt kl 1415.
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Vidar Daltveit
Ref.
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