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TIL:

FRA:

Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/VD
Møtedato: 14.11.14

SAK:

Sak 20/14

Oppfølging av styrets vedtak

AC

SAKSNR.
Sak 15/14

SAKSNAVN
Oppfølging av styrets vedtak

TILTAK
Ingen tiltak påkrevd

UTFØRT
OK

Sak 16/14

Sluttrapport - Prosjekt
Utredning av felles
kompetanse-/forvaltningsenhet
på Fosen
Henvendelse fra VestTelemarkrådet – Støtte til
rettssak ang redusert
postombering i distrikta

Lederforum for Helse er tilskrevet
om styrets vedtak.

OK

Sak 17/14

Sak 18/14

Sak 19/14

Eventuelt
Drøftinger/
orientering
er

Kommunestruktur 2014 – fra
sju til en Fosen kommune –
Innbyggerundersøkelse

Skjønnsmiddelsøknader 2015

Vest-Telemarkrådet er tilskrevet
om styrets vedtak.
----------Det har ikke kommet mange nye
opplysninger fra kommunene om
problemer med postombringingen.
Sekretariatet avventer ytterligere
tilbakemeldinger før det avtales
møte med Posten.
I henhold til styrets vedtak er det
inngått avtale om
innbyggerundersøkelse med NIVI
Analyse AS.
Kommunene er fakturert for andel
av utgifter til utredningsarbeidet.
Det arbeides videre med
utredningen. Styret holdes løpende
orientert om arbeidet.
Styret avtalte ekstraordinært møte
til den 5. desember for gjøre
vedtak om videre prosess.
De to prioriterte søknadene og
styrets vedtak er oversendt til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Leksvik kommune er også
oppfordret til å oversende
tilsvarende søknader til
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

OK
---------

OK

OK

SAKSNR.

SAKSNAVN
Orientering om Digital
Døgnåpen forvaltning

Trønder TV – søknad om
støtte til programserien
«Hælgatur

Åpen runde – Nytt fra
kommunene,
fylkeskommuner,
fylkesmannen og Kysten er
klar.

TILTAK
Eirin Folde gav en grundig
orientering om arbeidet som er i
gang med prosjektet og prosessen
rundt anbudsutlysing. Det
uttrykkes beklagelse over at
Ørland kommune ikke deltar i
prosjektet.
Rådmannsgruppen velger tilbyder
etter at anbudsfristen er utgått.
Styrets konklusjon om ikke å gi
støtte til denne programserien er
oversendt Trønder TV

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Styrets vedtak:

OK

OK

Grei runde i møtet, utrolig mye
nyttig informasjon fremkommer.
OK
Ingen spesielle tiltak iverksatt

Referat fra styrets møte, 10. oktober, ble utsendt den 03.11.14.
Sekretariatets innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.

UTFØRT

