FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i Fosen Regionråd

VÅR REF.: Torun

DATO:

04.05.17

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Med dette innkalles styrets medlemmer i Fosen Regionråd.
Fredag 12.05.17 kl 11:00 -14:00 (kaffe serveres fra kl 09:30)
Møterom «Buholmrosa» Rådhuset, Osen kommune
NB! Styremøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen Kommunerevisjon
IKS, Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen Helse IKS (egne innkallinger er sendt til
representantskapenes medlemmer, oppstart kl 10:00).

Saksliste:
SAK 06/17
SAK 07/17
SAK 08/17
SAK 09/17
SAK 10/17
SAK 11/17
SAK 12/17

Oppfølging av styrets vedtak
Styrk Fosen
Budsjett DDF
Mat fra Fosen
Sluttrapport forstudie NVR Fosenpilot
Kommunereform på Fosen
Konstituering av daglig leder Fosen Regionråd

Orienteringer:
 Presentasjon av sluttrapport NVR Fosenpilot v/prosjektleder Ingvill Flo
 Informasjon ved utviklingsleder
Forfall meldes til sekretariatet snarest.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!
Med hilsen
Fosen Regionråd
Ove Vollan
Styreleder.
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MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD 2015 – 2019
(Oppdatert etter konstituerende møter i kommunestyrene, oktober/november 2015, korrigert pr okt. 2016)

Kommunenavn

Styremedlem Navn

Pers. Vara

Bjugn kommune

Medlem
Rådsmedlem

Ogne Undertun
Anne Torill Rødsjø

Hans Eide
Kristine Graneng

Leksvik kommune

Medlem
Rådsmedlem

Steinar Saghaug
Knut Ola Vang

Bjørnar Buhaug
Merethe Kopreitan Dahl

Osen kommune

Medlem
Rådsmedlem

John Einar Høvik
Jørn Nordmeland

Line Stein
Kristian Momyr

Rissa kommune

Medlem
Rådsmedlem

Ove Vollan
Maria Husby Gjølgali

Liv Darell
Per Kristian Skjærvik

Roan kommune

Medlem
Rådsmedlem

Einar Eian
Ola Håvard Krogfjord

Erik Jakobsen
Hanne Skjæggestad

Ørland kommune

Medlem
Rådsmedlem

Tom Myrvold
Knut Ring

Finn Olav Odde
Gunnhild Tettli

Åfjord kommune

Medlem
Rådsmedlem

Vibeke Stjern
Håkan Berdahl

Jon Husdal
Gunnar Singsaas

NB! Styremedlem er også ifølge vedtektene rådsmedlem
RÅDMENN:
Bjugn kommune
Leksvik kommune
Osen kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune

: Emil Raaen
: Vigdis Bolås
: Roar Leirset
: Vigdis Bolås
: Roy Bjarne Hemmingsen
: Snorre Glørstad
: Per Johansen
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FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:

Saksnr.:

Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret
SAK 06/17

Møtedato:

Saksbeh.:

Navn på saken
SAK 06/17 Oppfølging av styrets vedtak

07/17

06/17

25.04.17
12.05.17

TB
TB

Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.

SAKSNAVN

02/17

UTVIKLINGSARBEID PÅ
FOSEN MED LANDBRUK PLAN OG MILJØ
Samarbeidsavtale med NTNU
Havbruk

03/17

04/17
05/17

TILTAK

DYRK Fosen er igangsatt med etablert
styringsgruppe og prosjektlederstilling er
utlyst med søknadsfrist 15.05.2017
Avtalen med NTNU Havbruk følges opp
og gjøres tilgjengelig via
Næringsalliansen på Fosen
Årsmelding 2016 Næringsalliansen Årsmeldingen er videresendt til STFK
på Fosen
og KMD (Byregionprogrammet)
Kommunereform på Fosen- felles
uttalelse

Uttalelsen videreformidlet til FMST og
KMD

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Styrets vedtak:
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FOSEN REGIONRÅD
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Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
05/17
06/17

07/17

Møtedato:
05.04.17
25.04.17
12.05.17

Saksbeh.:
TB
TB
TB

Navn på saken

STYRK FOSEN

Sak 07/17 STYRK FOSEN
Rådmannsgruppens behandling:
Viser til prosjektplan Styrk Fosen og behandling i sak 01/17 i rådmannsgruppen. Styret i
Fosen Regionråd vedtok i styremøtet 3.mars følgende:
1. Styrk Fosen utredes ytterligere og fremlegges for vedtak i styremøtet i Fosen Regionråd
i mai 2017
Ved ny behandling av saken i rådmannsgruppen var det nødvendig å avklare
finansieringsløsningen. Osen kommune ønsker ikke å delta i utviklingsprosjektet Styrk
Fosen og det ble rettet en forespørsel til fylkesmannen om prosjektet kan gjennomføres
med seks deltakerkommuner fra Fosenregionen. Fylkesmannen bekrefter at finansiering
kan omsøkes og restmidler fra avsluttet prosjekt på plan, miljø og landbruk kan
opprettholdes ved deltakelse fra seks av sju kommuner i Fosenregionen.
Rådmannsgruppens anbefaling:
1. Rådmannsgruppen anbefaler deltagelse fra Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og
Leksvik kommuner i nytt plan- og miljøprosjekt - Styrk Fosen.
2. Forutsetningen er at ekstern finansiering er bevilget, og at styringsgruppa består av
sentrale politikere fra kommunene.
3. Fosen Regionråd er prosjektansvarlig for prosjektet og har ansvar for, i samarbeid med
Fylkesmannen, å etablere styringsgruppe for prosjektet.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd anbefaler deltagelse fra Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og
Leksvik kommuner i nytt plan- og miljøprosjekt - Styrk Fosen.
2. Forutsetningen er at ekstern finansiering er bevilget, og at styringsgruppa består av
sentrale politikere fra kommunene.
3. Fosen Regionråd er prosjektansvarlig for prosjektet og har ansvar for, i samarbeid med
Fylkesmannen, å etablere styringsgruppe for prosjektet
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Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
06/17
08/17
08/17

Møtedato:
05.04.17
25.04.17
12.05.17

Saksbeh.:
EF
EF
EF

Navn på saken
Videreføring av prosjektet DDF,
budsjettforslag 2018 og 2019

Saksfremstilling:

FINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING 2018 – 2019
STATUS, MARS 2017
Digital døgnåpen forvaltning er inne i sitt 3. prosjektår (oppstart august 2014). Det er
gjennomført arbeidsprosessanalyser for 7 nye søknadsprosesser som implementeres teknisk i
tjenesten Rettpåsak, der 3 er ferdigstilt (skjenkebevilling, søknad på norskkurs og søknad på
motorferdsel i utmark) og 3 snart er klare (elektronisk signatur av arbeidsavtaler, søknad på
kulturskole og søknad på SFO-plass). De siste prosessene (søknad på omsorgsbolig, søknad på
støttekontakt og førstekontakt institusjonsopphold) er knyttet til helse- og omsorgsområdet og
innbefatter arbeid med sikker sone. Prosjektleder, i samarbeid med Åfjord kommune, har
ansvar for dette utviklingsarbeidet, noe som vil foregå hele 2017.

RETTPÅSAK
Vi har nå klart å få til en tjeneste med løpende heldigitalisering av søknadsprosesser som er
knyttet til sak og arkiv. Prosesser som er knyttet til eksterne fagsystem krever fortløpende
teknisk utvikling. Vi kan nå implementere f.eks 10 skjema (heldigitalt) på forholdsvis kort tid
om vi ønsker det. SvarUt er installert og i drift. Det er likevel viktig å ha et sterkt fokus på
tjenesteutvikling/arbeidsprosessanalyser, og å følge opp kommunene videre i arbeidet med dette
området. Fosenportalen justeres i 2017, og vil få to store fokusområder med egen funksjonalitet,
Jobb på Fosen og Næring på Fosen.
Prosjektleder ønsker å være i forkant i forhold til innbyggernes bruk av dialogplattformer, og
har satt seg som mål å få tjenesten Rettpåsak tilgjengelig med det siste og beste som finnes av
responsivt design. Det er gitt skjønnsmidler til dette arbeidet.
Det er laget en kommunikasjonsplattform med film, annonser og brosjyrer som skal rulles ut på
Fosen så snart de 3 prosessene nevnt tidligere i teksten er fullstendig ferdigstilt.
En målsetting i prosjektet er å bidra til at arbeidet som foregår fortløpende i Fosenregionen med
digital tjenesteinnovasjon også kommer andre kommuner i fylket til nytte. Prosjektleder sitter
som medlem i strategigruppa i DiguT, og er i full gang med arbeidet knyttet til en nasjonal
digital veileder sammen med STFK (gjennom DiguT). Dette del prosjektet har en
kostnadsramme på ca. 500 000 eks mva - og er finansiert gjennom skjønnsmidler og
prosjektmidler fra Digitaliseringsutvalg Trøndelag.
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PROSJEKTLEDELSE
Prosjektleders stilling er på 100%, der prosjektledelse knyttet til DDF er på 80% og
regionkoordinator innen e-feltet er på 20%.
Pågående arbeidsområder mars 2017:
•

Gevinstrealisering og arbeidsprosessanalyser

•

Samarbeid med ACOS angående Rettpåsak, samt «salg» av Rettpåsak til
Gjøviksamarbeidet

•

Arbeid med videre heldigitaliseringer: teknisk utvikling og innholdsproduksjon

•

Hovedprosjekt sammen med blant andre Sintef og STFK på gevinstarbeid

•

Prosjektansvarlige – tid til samarbeid og videreutvikling av nettsider og verktøy

•

Kommunikasjonsplattform rulles ut

•

Anbud – innkjøp av fagsystemer og integrasjoner knyttet til Rettpåsak: Speedadmin og
Webcruiter, samt Visma flyt og Visma profil

•

Gjennomføring av delprosjekt knyttet til skjønnsmidler: Digital veileder og Responsivt
design

•

DiguT/Nasjonal digital veileder, ansvaret for anbudsprosess og innholdsproduksjon

•

Møter i kommunene

•

Sekretariat Efagråd/koordinering regionalt

•

Igangsetting av KS Læring

•

Eksterne foredrag og rådgiving andre kommuner

•

Brukertesting (2 gjennomført, 3. på gang)

VIDERE SATSNINGSOMRÅDER
Prosjektet er forlenget til 2019, da regionen ønsker videre satsning på digitalisering. Det er opp
til rådmennene å vedta hvilke områder som skal prioriteres de neste to årene. Velferdsteknologi
og byggesak kan være aktuelle områder å satse på, samtidig som det er 200 skjema som kan
heldigitaliseres i en kommune, og regionen vil trenge et stødig fokus på videreutvikling av
Rettpåsak. Samtidig er det viktig å lære opp ansatte i kommunene når det gjelder
arbeidsprosessanalyser og gevinstrealisering. Det er en svært viktig målsetting i prosjektet å
gjøre kommunene i stand til å jobbe videre med området tjenesteutvikling med digital støtte når
prosjektet avsluttes i 2019.
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INNSPILL ØKONOMI
 Prosjektet har en god økonomisk styring. Eksterne midler, som skjønnsmidler, og god
utnyttelse av investeringsmidler fra oppstarten av prosjektet har gjort at DDF har hatt
større fart og høyere måloppnåelse enn forventet. Der målsettingen var 1 søknadsprosess
heldigitalisert (barnehage) frem til og med 2017 – har vi nå klart å lage en løsning som
gjør at vi kan heldigitalisere etter det tempoet vi ønsker, så lenge søknadsprosessen kun
er knyttet til Ephorte.
 Det er ikke gjort noen nyinvesteringer i regionen på prosjektet siden 2014.
Eksempel:
Oslo kommune har budsjettert med 750 Mill i midler til digitalisering, og gjennomført 1
heldigitalisering.
Fosen: Prosjektleder 80% stilling, ingen nyinvesteringer: 7 heldigitaliseringer 2017
 Årlige refusjoner fra kommunene betaler lisenser og 20% e-koordinator.
 Vi har fått skjønnsmidler i 3 år (til og med 2017). Vi kan ikke basere oss på
skjønnsmidler flere år.
 Et prosjekt som DDF, som er har et sterkt innovasjonsfokus i nasjonal sammenheng,
krever en viss grad av investeringsmidler for å kunne få til utvikling. Heldigitalisering
av prosesser knyttet til eksterne fagsystemer krever midler. DDF tar en del utgifter mht
innkjøp og forhandlinger med eksterne fagsystemer og regionale delprosjekt som
Gevinstarbeid/JobbpåFosen/NæringpåFosen.
 Det kommer nå ønsker fra fylkeskommunen om å begynne å jobbe ut Rettpåsak som
nasjonalt felleskomponent, som til å begynne med (som pilot) skal ha et
Trøndelagsfokus. Det er uklart hvilken finansiering som skal ligge til grunn for dette,
men som region må vi ha innspillet med oss i planleggingen videre.
Forslag budsjett
 Budsjettet i 2016 var satt opp med bruk av disposisjonsfond på 708 000,- og bundet
fond (DDF) på 115 000,-. Av dette ble det brukt 412 000,- (ganske stor del er refusjon
for webredaktør Fosenportalen).
 Følgende summer gjenstår på fond:
Disposisjonsfond: ca 350 000,Bundet driftsfond: ca 1 838 000,Annet fond som er aktuelt ved utgifter ved utvikling av Jobb på Fosen:
Fond 25100036: Jobb i Fosen: 150 000,00
Budsjett 2017:
 Budsjettet er satt opp og vedtatt for drift, mens investeringer tas løpende av
bundet fond.
 Prosjektleder anslår en bruk på ca 890 000,- for pågående
delprosjekt/investeringer i 2017.
 JobbpåFosen blir gjennomført i 2017, og kommer til å bruke de 150 000,- som
står på fond.
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 Refusjoner fra kommunene beløper seg på 900 000,- (lisenser og e-koordinator
20%) som er budsjettert.
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OPPSETT 2017 OG 2018
Budsjett 2017

Budsjett 2018

Kommentar

Fastlønn

730 000,00

750 000,00

Annen lønn & trekkpl. godtgj.

150 000,00

155 000,00

Pensjonsinnskudd KLP

132 000,00

135 000,00

2 000,00

2 000,00

Arbeidsgiveravgift

50 000,00

50 000,00

Kontormateriell

Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

11 000,00

11 000,00

Faglitteratur

1 000,00

1 000,00

Bevertning

3 000,00

3 500,00

Telefon- og faxutgifter

15 000,00

15 000,00

Linjeleie

10 000,00

12 000,00

Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.

6 000,00

6 000,00

Diettgodtgjørelse

2 000,00

2 000,00

20 000,00

20 000,00

1 500,00

2 000,00

12 000,00

12 000,00

1 000,00

1 000,00

Bilgodtgjørelse
Oppholdsutgifter ved reiser
Transport reiseregninger
Yrkesskade-/reiseforsikring

0

0

600 000,00

600 000,00

1 000,00

2 500,00

0

0

Kjøp av annet utstyr

1 000,00

1 000,00

Konsulenttjenester

50 000,00

50 000,00

Lisenser
Div. avg., gebyrer, lisenser
Kjøp av EDB-utstyr
Kjøp av EDB-program

20% refundert fra kommunene

Refusjon kommunene

0

DDF - ihht kontrakt med ACOS
DDF - utenom kontrakt ACOS

Bruk av fond

400000

Investeringer(samme tall for 2017)

DDF - betalt til andre leverandører

Bruk av fond

500000

Investeringer(samme tall for 2017)

Moms 25%

0

0

Moms 8%

0

0

Avsetn til bundne driftsfond

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk

0

0

1 798 500,00

2 731 000,00

Kompensasjon 25% moms driftsregnskap

0

0

Kompensasjon 8% moms driftsregnskap

0

0

Ref. fra fylkeskommuner

0

0

-900 000,00

-900 000,00

Skjønnstilskudd

0

0

Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

-300 000

-898 500,00

-900 000,00

Sum utgifter

Ref. fra kommuner (fakturert)

Bruk av bundne fond
Sum inntekter

20%regionkoordinator og lisenser

-1 798 500,00

Finansieringsbehov
2018
Finansieringsbehov
2019
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631 000,00
1 831 000,00

 Ved denne modellen må ca. 631 000,- finansieres av kommunene i 2018. Bundet
fond for DDF brukes som finansiering, samt disposisjonsfond for tiltaksmidler.
 Ved denne modellen må ca. 1 831 000,- finansieres av kommunene i 2019.
 Modellen innbefatter midler til investeringer, videreutvikling av Rettpåsak –
samt nye satsningsområder innen digitalisering (uten tilføring av eksterne
midler).
 Eksterne prosjektmidler krever ofte eksternt fokus, om vi skulle få midler
gjennom KS, forskningsfond o.l. vil det ikke nødvendigvis være knyttet til våre
behov, men f.eks til å gi opplæring til andre kommuner om det vi har
gjennomført. Vi skal uansett søke på de eksterne midlene som er mulig å søke
på. Vi har fått skjønnsmidler i 3 år, og i utgangspunktet er vi ferdig med vårt
«løp» der.
 Webredaktør for Fosenportalen finansieres av budsjettet.
 Drift av Efagrådet finansieres i budsjettet.
Utfordringer/Innspill:
 Investeringssummen kan senkes, men teknologi og innovasjon innen digitaliseringer
krever økonomiske ressurser, jamfør f.eks Oslo kommune. Budsjettmessig har ikke
regionen satt av investeringsmidler til prosjektet siden 2014.
 Bruk av vakante lønnsmidler i Fosen Regionråd kan være en mulighet når det gjelder
finansiering.
 Fosenregionen er ledende nasjonalt innen tjenesteutvikling med digital støtte. Viktig å
ha noen holdninger til dette fremover også.

Rådmannsgruppens forslag til vedtak:
1. Budsjett for videreføring av Døgnåpen Digital Forvaltning 2018 og 2019 vedtas som
fremlagt.
2. Budsjettposten økt refusjon fra kommunene dekkes inn ved bruk av vakante lønnsmidler i
sekretariatet Fosen Regionråd.

Arbeidsutvalgets innstilling:
1.Budsjett for videreføring av Døgnåpen Digital Forvaltning 2018 og 2019 vedtas som
fremlagt.
2. Budsjettposten økt refusjon fra kommunene dekkes inn ved bruk av vakante lønnsmidler i
sekretariatet Fosen Regionråd.
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FOSEN
REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
07/17
09/17
09/17

Møtedato:
05.04.17
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Saksbeh.:
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TB

Navn på saken

MAT FRA FOSEN-Trøndersk Matfestival

Saksfremstilling:
Bakgrunn
Trøndersk matfestival er blitt Norges ledende lokalmatfestival med mange utstillere samlet fra
en region. Målet er å øke verdiskapninga innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og
produkter fra Trøndelag. Salg, profilering av mat og ikke minst sin egen region. Det er forventet
200.000-250.000 besøkende i årets utgave. På denne unike arenaen var Fosen som region i
2016 godt representert i samarbeidet” Mat fra Fosen” det kan ikke omtales på annen måte enn
at det var en suksess. Det ble totalt omsatt for kr 687.514,- i vårt telt.
Som vår evaluering etter 2016 arrangementet sier fortsetter samarbeidet også i 2017.
Dette er også spilt inn i evalueringen til Fosenalliansen i evalueringen fra 2016.
Kostnader:
Kostnadene med leie av telt og plass på matfestivalen vil komme seg på ca 125.000,- I tillegg
kommer leie av utstyr til området som bord, stoler, kjøleplass, påmeldingskostnader, design
osv. Hver enkelt får også en kostnad med transport til og fra Trondheim og rigging av stand.
Vedlagt ligger et budsjett som tar inn detaljer vedrørende kostnadene. Det blir i år tatt inn i
budsjettet kostnader med administreringen av samarbeidet. Det er ikke gjort forskjell på stor
eller liten bedrift men alle behandles likt og lar alle får lik mulighet til å presentere Fosen på sin
egen unike måte.
BUDSJETT ”MAT FRA FOSEN” PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2017
Kostnader
Leie av telt, strøm, vann, avløp
Påmeldingsavgift (1.990,- x 12)
Leie Kjøleplass, stoler, bord
Design av stand
For hver enkelt: forberedelser, møter,
transport
Trondheim, (6.000,- x 12)
Prosjekt administrering
Div

125.000,23.880,22.000,50.000,60.000,-

18.000,1.120,-

SUM

300.000,-

Finansiering
Egeninnsats kr (12.500,- x 12)
Tilskudd Fosen Næringallianse

150.000,150.000,-

SUM

300.000,Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
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Søknad om støtte:
Med bakgrunn i det presenterte samarbeidet i denne søknaden samt som en videreføring av
fjorårets gjennomføring søker vi i” Mat fra Fosen” Fosen Næringsallianse om støtte på kr
15.000,- pr bedrift
til sammen kr 150.000,-

Sekretariatets forslag til vedtak:
Mat fra Fosen og reiseliv på Fosen er et underutviklet potensiale for næringsutvikling i
Fosenregionen. Deltakelse på Trøndersk Matfestival er en viktig del av markedsføringen av
Fosenregionen som mat og reiselivsdestinasjon.
Utviklingsleder har startet en prosess sammen med Åfjord Utvikling med å utvikle en felles
organisasjon, Mat fra Fosen, for markedsføring og samarbeid mellom lokalmatprodusenter og
reiselivsaktører. Dette arbeides skal samordnes i en prosjektplan og en søknad om tilskudd fra
regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette arbeides kan også sees i
sammenheng med prosjektet Dyrk Fosen som iverksettes medio april 2017.
1. Med bakgrunn i dette så anbefaler sekretariatet at Fosen Regionråd gir tilskudd på
15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at aktørene stiller under felles telt/stand
på Trøndersk Matfestival. Det bør også arbeides med aktiv deltakelse og engasjement
fra Fosenordførerene under matfestivalen.
2. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor disse forutsetningene ivaretas.
3. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en
felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra
Fosenregionen.

Rådmannsgruppens anbefaling:
1. Med bakgrunn i dette så anbefaler rådmannsgruppen at Fosen Regionråd gir tilskudd på
15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at aktørene stiller under felles telt/stand
på Trøndersk Matfestival. Det bør også arbeides med aktiv deltakelse og engasjement
fra Fosenordførerene under matfestivalen.
2. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor disse forutsetningene ivaretas.
3. Utviklingsleder delegeres myndighet til å gi tilskudd til felles stand på Trøndersk
Matfestival ihht kriteriene.
4. Tilskudd til stand på Trøndersk Matfestival finansieres ved bruk av disposisjonsfond
tiltaksmidler.
5. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en
felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra
Fosenregionen.

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

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Fosen Regionråd gir tilskudd på 15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at
aktørene stiller under felles telt på Trøndersk Matfestival. Fosenordførerene oppfordres
til å delta aktivt under matfestivalen for å profilere mat fra Fosen.
2. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor gitte forutsetningene ivaretas.
3. Utviklingsleder delegeres myndighet til å gi tilskudd til felles stand på Trøndersk
Matfestival ihht kriteriene.
4. Tilskudd til stand på Trøndersk Matfestival finansieres ved bruk av disposisjonsfond
tiltaksmidler.
5. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en
felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra
Fosenregionen.

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:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:

10/17

Møtedato:

12.05.17

Saksbeh.:

TB

Navn på saken

Sluttrapport forstudie Næringsvennlig
Region-Fosenpilot

Saksfremstilling:
Sluttrapport forstudie Næringsvennlig region- Fosenpilot presenteres for styret i Fosen
Regionråd ved prosjektleder Ingvill Flo.
Styringsgruppen for NVR Fosenpilot behandler sluttrapporten i sitt møte den 11.mai 2017 og
eventuelle vedtak fremlegge derfor direkte i styremøtet den 12. mai 2017
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sluttrapporten forstudie Næringsvennlig Region- Fosenpilot tas til etterretning.
Sekretariatet fremmer i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen en sak for videre prosess til
neste styremøte i Fosen Regionråd.
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FOSEN
REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:

Møtedato:

Saksbeh.:

Navn på saken

09/17
11/17

25.04.17
12.05.17

TB
TB

Kommunereform på Fosen

Saksfremstilling:
Med bakgrunn i fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin tilrådning for Fosenkomunene av 01.02.17,
NIVI rapport 1:17 Regionkommune på Fosen? og de pågående prosessene på Fosen ønsker
Arbeidsutvalget at saken behandles i styret for Fosen Regionråd.
26. april 2017 ble alle kommunestyrene på Fosen innkalt til felles informasjonsmøte i Bjugn
Kulturhus, hvor NIVI ved Geir Vinsand presenterte rapporten; Regionkommune på Fosen?
Viser til behandling og vedtak i kommunestyrene i alle Fosenkommunene i etterkant av felles
informasjonsmøte.
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FOSEN
REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:

Møtedato:

Saksbeh.:

Navn på saken

08/17
12/17

25.04.17
12.05.17

AU
AU

Konstituering av daglig leder Fosen
Regionråd

Saksfremstilling:
Daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd, Vidar Daltveit, fikk innvilget permisjon fra sitt
arbeidsforhold i Fosen Regionråd fra og med den 03.03.2017-03.03.2018
Daglig leders oppgaver ble i samme sak vedtatt at skal ivaretas av Utviklingsleder i Fosen
Regionråd i permisjonstiden som angitt over. I den forbindelse bør utviklingsleder konstitueres
som daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd.
Ref sak: SAK 04/17

Sekretariatet Fosen Regionråd

Sakens innhold:
Daglig leder har søkt om og fått innvilget permisjon fra sitt arbeidsforhold i Fosen Regionråd
fra 03.03.2017-03.03.2018.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1.
Daglig leder i sekretariatet i Fosen Regionråd innvilges permisjon fra sitt
arbeidsforhold i Fosen Regionråd.
2.
Utviklingsleder ivaretar daglig leders ansvar og oppgaver frem til neste møte i AU

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

1. Torun Bakken konstitueres som daglig leder Fosen Regionråd fra og med den
03.03.2017-03.03.2018
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