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FRA:

Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 19.12.14
STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

Møterom hos Fosen Tools AS, Ørland kommune

Tid:

Fredag 19.12.14, kl 1000

Disse møtte: Ogne Undertun
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan
Jon Husdal
Jørn Nordmeland

Forfall:

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Osen

Vibeke Stjern, Åfjord, Jan Helge Grydeland, Roan og Einar Strøm, Leksvik
(ingen vararepresentant kunne møte for de to sistnevnte)
Andre med møterett (som har meldt forfall):
Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune,
Vigdis Bolås, Rissa kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Asle Brustad,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Harald S. Jensen,
sekretariatet.

Ellers møtte: Tor Langvold, Bjugn kommune, Jon Kristian Lomundal, Åfjord kommune,
Leif Harald Hansen, Kysten er Klar, Kirsti Leirtrø og Mari Grut, SørTrøndelag fylkeskommune, Berit Wiklund og Liz Raaken, Fosen Helse IKS,
Olaf Dobloug, Forsvarsbygg 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
Styremøtet ble avholdt etter representantskapsmøte i Fosen Helse IKS, Fosen
kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen kommunerevisjon IKS

Ordfører Hallgeir Grøntvedt ønsket velkommen til Ørland kommune og orienterte om
kommunen og en del av aktiviteten som rører seg i kommunen, blant næringslivet og ikke mist
i forhold til utbyggingen av ny kampflybase
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Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.
Sekretariatet ville komme med en orientering ang Digital Døgnåpen forvaltning og KommIT.
Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent.
Saker til behandling:

SAK 28/14

Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.
Behandling i styremøte:
Ang sak 26/14 – Kommunestruktur ble det i møtet presisert at Utredningen som styret
godkjente bør behandles i kommunene før 1. februar 2015.
Dersom Fosen Regionråd skal jobbe videre med 1-kommunealternativet må flere kommuner
gi tilbakemelding om at dette alternativet skal det jobbes videre med.
Styrets enstemmige vedtak:
Orienteringen, med de innspill som ble gitt ang sak 26/14, tas til etterretning.

SAK 29/14

Regionalt næringsfond Fosen – forslag til vedtekter

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen,
slik det fremgår av forslag til vedtekter.
2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1 400 000 (styresak
23/14), overføres til fondet.
3. Medlemskommunene forplikter seg til å overføre eventuelt ekstra bidrag
(stimuleringsmidler) fra Fylkeskommunene til kommunale næringsfond til Regionalt
næringsfond Fosen.
4. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta det foreliggende
forslag til vedtekter i kommunestyret innen 15. februar 2015.

Rådmannsgruppens innstilling:
Ikke behandlet i rådmannsgruppen
Arbeidsutvalgets behandling:
Sekretariatet opplyste at vi har fått tilbakemelding fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om at vi
bør ta ut siste avsnitt i vedtektenes pkt. 2-1: «Fondets styre kan delegere sin beslutningsmyndighet i
kurante saker til Næringsalliansen i Fosen. Styret kan likevel kreve å få seg forelagt en sak som
Næringsalliansen har til behandling etter delegert myndighet.»
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Sekretariatet vil, med bakgrunn i dette, endre forslaget til vedtekter.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen,
slik det fremgår av forslag til vedtekter.
2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1 400 000 (styresak
23/14), overføres til fondet.
3. Medlemskommunene forplikter seg til å overføre eventuelt ekstra bidrag
(stimuleringsmidler) fra Fylkeskommunene til kommunale næringsfond til Regionalt
næringsfond Fosen.
4. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta de foreliggende
vedtekter for «Regionalt næringsfond for Fosen» i kommunestyret innen 15. februar
2015.
Behandling i styremøte:
Mari Grut fra Sør-Trøndelag fylkeskommune opplyste i møtet at pkt 3 i forslaget til vedtak
synes unødvendig da fylkeskommunen vil overføre pengene direkte til «Regionalt
Næringsfond for Fosen» v/Fosen Regionråd.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen,
slik det fremgår av forslag til vedtekter.
2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1 400 000 (styresak
23/14), overføres til fondet.
3. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta de foreliggende
vedtekter for «Regionalt næringsfond for Fosen» i kommunestyret innen 15. februar
2015.

SAK 30/14

Ny postregulering – høring av utkast til ny postlov og postforskrift

Uttalelse fra Fosen Regionråd om forslag til ny postlov.
Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full
konkurranse på postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv.
En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner
og fylkeskommuner. Kommunene er avhengig av at innbyggere og næringsliv har gode
betingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste
omgang bosetningsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av
EUs tredje postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte
næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i Norge.
Våre viktigste innvendinger mot lovforslaget:
 Enhetsportoen og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som
sørger for gode og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet.
Regjeringen fjerner enhetsportoen for 90 % av forsendelsene og opphever
eneretten. Det vil føre til dårligere og dyrere posttjenester, spesielt for
næringslivet i distriktene.
 Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten av
postombæringen til Posten Norge. Fosen Regionråd ønsker ikke at Stortinget
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konkurranseutsetter brev under 50 gram og at EUs 3. postdirektiv blir
implementert i norsk lov.
Regjeringen har ikke beregnet hvor mange statlige milliarder den nye
postpolitikken vil koste.
Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt for
fortsatt utlevering av aviser).
Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås
det at det er departementet som i hovedsak skal bestemme. Dette er en
avpolitisering.
EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre
tjenester i EU-landene. EU har loven til revisjon fordi den ikke fungerer etter
intensjonene.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Styret i Fosen Regionråd vedtar å oversende ovenstående uttalelse til
Samferdselsdepartementet.
Rådmannsgruppens innstilling:
Ikke behandlet i rådmannsgruppen
Arbeidsutvalgets innstilling:
Styret i Fosen Regionråd vedtar å oversende ovenstående uttalelse til
Samferdselsdepartementet.
Styrets vedtak:
Styret i Fosen Regionråd vedtar å oversende ovenstående uttalelse til
Samferdselsdepartementet.

SAK 31/14

Korrigering av møteplan for styret i Fosen Regionråd 2015

Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd beslutter å endre dato for 1. styremøte i 2015 fra 6. mars til
27. februar.
2. Oppdatert møteplan utsendes
Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd beslutter å endre dato for 1. styremøte i 2015 fra 6. mars til
27. februar.
2. Oppdatert møteplan utsendes

Orienteringssaker:
 Forsvarsbygg – orientering om fremdriften ved ØHF.
Direktør Olaf Dobloug orienterte om arbeidet med utbyggingen av ØHF. Det er et utrolig
stort og krevende utbyggingsoppdrag med en relativt stram tidsplan som skal
gjennomføres. En utrolig spennende og aktiv tid ligger foran oss på Fosen!
Fra Forsvarsbygg sin presentasjon tar vi med følgende:
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 Digital Døgnåpen forvaltning og KommIT (DDF)
Sekretariatet orienterte om pressemelding fra KS om at leder av KommIT går over i ny
stilling i Evry ASA. Evry var en av tilbyderne som ikke ble valgt som leverandør.
Fosen Regionråd er bekymret for denne overgangen da KommIT, v/leder, har vært en
støttespiller/alliansepartner i anbudsgjennomgangen i forbindelse med DDF.
 Høringsbrev ang overføring av skatteoppkreverfunksjonen.
Sekretariatet orienterte om at det er utsendt høringsbrev fra Finansdepartementet ang
overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.
Kemneren for Fosen (Leksvik) er oppfordret til å lage et forslag til høringssvar, gjerne i
samarbeid med «faggruppe økonomi». Et eventuelt forslag vil bli lagt frem for behandling
i Fosen Regionråd. Høringsfristen er 2. mars 2015.
 Fosen Tools AS
Daglig leder Arne Frode Pettersen ønsket oss velkomment il Fosen Tools AS, han gav en
orientering om bedriften og deretter en grundig omvisning i bedriftens lokaler.
Vi takker Fosen Tools AS for velvillig utlån av møterom og for en nydelig «Julemiddag»!

Møtet slutt kl 1400.

Vidar Daltveit
Ref.
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