FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FRA:

Sekretariatet/ TB
Møtedato: 02.03.2018

Styret i Fosen Regionråd

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

«LIV-bygget», Indre Fosen kommune

Tid:

Fredag 02.03.18, Kl 10:00

Disse møtte: Ogne Undertun
Steinar Saghaug
John Einar Høvik
Einar Eian
Tom Myrvold
Vibeke Stjern

Bjugn
Indre Fosen
Osen
Roan
Ørland
Åfjord

Mia Emilie Sørdahl, Åfjord Videregående skole, utplassering hos ordfører i
Åfjord kommune og deltok som observatør i styremøtet.
Forfall:

Ingen

Fullmakt:

Ingen

Ellers møtte:
Roar Leirset, Osen, Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Emil Raaen, Bjugn
kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen,
Åfjord kommune, Helge Olden, tillitsvalgt, Stig Klomsten, Gunnar Singsaas,
Trude Nøst, Ole Harris Hanssen, Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Damhaug,
Næringsalliansen på Fosen, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste

Møteleder:

Styrets leder Ogne Undertun

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 01/18

Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.
SAKSNAVN
Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet
og styringsmodell
32/17

Evaluering av Fosen
Barnevernstjeneste

33/17

Rådgiver for effektivisering og
organisasjonsutvikling

TILTAK
Følges opp og utredes av
rådmannsgruppen i Fosen Regionråd
Vertkommunen Indre Fosen innhenter
tilbud fra aktuelle eksterne leverandører
som kan evaluere Fosen
Barneverntjeneste
Stillingen er tilsatt. Tom Andre Bredesen
starter 1.april 2018

Styrets vedtak:
Saken tas til orientering.

SAK 02/18 Sluttrapport forprosjekt NVR Fosenpilot
Styrets vedtak;

1. Styret i Fosen Regionråd tar «Sluttrapport forprosjekt NVR Fosenpilot» til etterretning.

SAK 03/18 Hovedprosjekt NVR Fosenpilot
Styrets vedtak;
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar å arbeide videre med NVR i et hovedprosjekt.
2. Det utarbeides mandat for hovedprosjektet, og en detaljert prosjektplan for
gjennomføringen av hovedprosjektet. Prosjektleder for hovedprosjektet rekrutteres i
henhold til føringene i prosjektplanen.
3. Fosen Regionråd søker om medfinansiering til hovedprosjekt NVR Fosenpilot fra
Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune.

SAK 04/18 Søknad om støtte til deltakelse på OI! Trøndersk Matfestival 2018
Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar å støtte lokalmatprodusenter og reiselivsaktører fra
Fosenkommunene med inntil kr 200.000,- for å finansiere teltleie for deltakelse på OI!
Trøndersk Matfestival 2018
2. Medfinansieringen fra Fosen Regionråd forutsetter deltakelse fra lokalmatprodusenter
fra alle seks Fosenkommunene og at teltet synlig profileres med Mat fra Fosen.

3. DYRK Fosen, ved pådriver for lokalmat og reiseliv, får ansvar for å følge opp og
koordinere fordeling av teltareal, felles påmelding fra Fosen og enhetlig profilering.
4. Styret vedtar å finansiere kr 200.000,- til felles telt fra Fosen ved bruk av
disposisjonsfond for tiltaksmidler.

SAK 05/18 Daglig leder Fosen Regionråd
Styrets vedtak;
1. Styret i Fosen Regionråd forlenger konstitueringen av Torun Bakken som daglig leder.

Drøftingssaker:
 Fosenbrua AS og Fosenvegene AS
Styret drøftet hvordan regionsamarbeidet kan ivareta kompetansen og selskapet
Fosenvegene AS. Det er bred enighet i styret om at infrastrukturen på Fosen ikke er
ferdig utbygget og at man ønsker å videreføre selskapet i en eller annen form. Det er
ønske om å knytte flere samferdselsprosjekter sammen i ett selskap, ta politisk styring
og gjøre rekkefølgeprioriteringer for videre arbeid med samfunnsutviklingen i
Fosenregionen.
Hvordan skal Fosen Regionråd utøve eierskapsrollen i Fosenbrua AS?
Konklusjon;
Styret ber sekretariatet om å utrede mulighetene for videreføring av selskapet
Fosenvegene AS etter 2019, fremlegges som sak for styret.
Styret ber sekretariatet om å kontakte Fosenbrua AS med formål om å ivareta
eierskapsrollen som største aksjonær i selskapet.
 Fosen som reiselivsdestinasjon og lokalmat
Styret drøftet hvordan Fosenregionen kan utvikle potensialet for reiseliv og ønsket om
å øke attraktiviteten for destinasjon Fosen. Ordførerne ble inspirert av å delta på IGW
i Berlin og ser flere konkrete prosjekter som kan følges opp gjennom det regionale
samarbeidet. Styret ønsker å skape noe eget for regionen, Fosenkonseptet, med felles
profilering.
Konklusjon;
Styret ber Arbeidsuvalget i Fosen Regionråd om å arbeide videre med intensjonen og
fremme et prosjekt med strategiske valg for utvikling av «Fosenkonseptet»
 Samarbeidet i regionrådet
Rådmannsgruppen og Arbeidsutvalget arbeider med videreutvikling av
regionsamarbeidet som vil fremlegges for drøfting i styret.

Orienteringssaker:
 Presentasjon av prosjektgruppens anbefalinger i sluttrapport forprosjekt Fosenpilot NVR
v/Sverre Konrad Nilsen, SINTEF
 Status og evaluering av Næringsalliansen på Fosen sitt arbeid og organisering v/leder
Bjørn Damhaug
 Informasjon fra sekretariatet
 Under eventuelt ba v/ord fører Steinar Saghaug om regional støtte til kommunestyrevedtak
i Indre Fosen kommune vedrørende videregående skole, se vedlagt uttalelse fra ordførerne
i Fosen Regionråd.

Møtet slutt kl 1400.
Tusen takk til Indre Fosen kommune og kantina i LIV-bygget for servering, møtelokaler og
gjestfrihet.
Torun Bakken
Referent

FOSEN REGIONRÅD
Trøndelag fylkeskommune

VÅR REF.:

DERES REF.:

DATO:

02.03.2018

Uttalelse fra Fosen Regionråd til Trøndelag fylkeskommune om videregående skole i
Indre Fosen kommune

Fosen Regionråd gir full støtte til kommunestyret i Indre Fosen kommune sin uttalelse i vedtak
i sak 2/18 Avklaringer om videregående skole i Vanvikan behandlet 08.02.2018. Uttalelsen som
kommunestyret i Indre Fosen kommune vedtok, er:
«Den 19. mars 2015 ble intensjonsavtalen mellom Rissa og Leksvik enstemmig vedtatt av
kommunestyrene. Punkt 4 i avtalen lyder;
"Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa
og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne
skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning
og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim,
Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det
er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen
til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene
skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er
at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a.
Trondheim."
Den vedtatte intensjonsavtalen utgjorde beslutningsgrunnlaget for folkeavstemningen som ble
holdt sammen med kommune- og fylkestingsvalget i 2015.
I tillegg til at innbyggerne har anerkjent sammenslåingen på bakgrunn av blant annet punkt 4 i
avtalen, er kommunestyret ikke i tvil om at Vanvikan fortsatt er beste lokasjon for en felles
videregående skole i Indre Fosen.
Kommunestyret mener at en felles videregående skole i Vanvikan vil:
- Sikre et bredere og kvalitativt bedre tilbud for elevene.
- Sørge for et sterkere og mer solid fagmiljø for de ansatte. Sterke og gode fagmiljø er
viktig for rekruttering av lærere.
- Tiltrekke seg elever og ansatte fra både hele kommunen og Trondheim.
- Være svært viktig for den helhetlige samfunnsutviklingen i Indre Fosen kommune.
- Gi lavere andel elever med mer enn 30 km. reiseavstand, sammenlignet med lokalisering
i Rissa eller Leksvik.

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

Kommunestyret ønsker med denne uttalelsen å understreke overfor Trøndelag fylkeskommune
at Vanvikan fortsatt er foretrukket som lokasjon for ny videregående skole i Indre Fosen
kommune.»
…………………
Ogne Undertun
Ordfører Bjugn kommune

………………….
Steinar Saghaug
Ordfører Indre Fosen kommune
……………………
John Einar Høvik
Ordfører Osen kommune

……………….
Einar Eian
Ordfører Roan kommune

…………………
Tom Myrvold
Ordfører Ørland kommune

………………..
Vibeke Stjern
Ordfører Åfjord kommune

Agenda 2.mars
10:00 Velkommen ved styreleder
10:15 Sak 01/18 Oppfølging av styrets vedtak
10:20 Drøfingssaker:
• Fosenvegene
• Fosenbrua
• Fosen som reiselivsdestinasjon
• Fosensamarbeidet
11:30 Lunsj
12:00 Presentasjon av sluttrapport Fosenpilot NVR
13:00 Sak 02/18 Sluttrapport NVR Fosenpilot
13:15 Sak 03/18 Hovedprosjekt NVR Fosenpilot
13:30 Informasjon ved sekretariatet
13:40 Oppsummering ved styreleder Ogne
14:00 Avslutning og vel hjem!
www.fosen.net

Velkommen
• Årets første styremøte
• Politisk engasjement og agenda
• Følgende saker til behandling:
•

Oppfølging av styret vedtak

•

Sluttrapport NVR Fosenpilot

•

Hovedprosjekt NVR Fosenpilot

• Drøftinger;
• Fosenvegene og Fosenbrua
• Fosen som reiselivsdestinasjon
• Fosensamarbeidet
www.fosen.net

Samferdselsløsninger
• Fosenvegene AS– hva gjør vi med selskapet?
• Fosenbrua AS- hvordan utøve eierskapsrollen?

www.fosen.net

Reiseliv og lokalmat
• Oppfølging etter IGW i Berlin
• Møte med aktørene
• DYRK Fosen har en rolle
• OI! Trøndersk Matfestival 2018 –søknad om finansiering fra
regionrådet

www.fosen.net

Næringsalliansen på Fosen
• Status og evaluering v/leder, Bjørn Damhaug

www.fosen.net

Fosensamarbeidet
• Hva vil vi i styret bruke regionrådet til?
• Hva skal være våre satsingsområder?
• Samfunnsutvikling
• Næringsutvikling
• Samferdselsløsninger
• Regionpolitikk

www.fosen.net

Næringsvennlig region-Fosenpilot
• Innledning ved Sverre Konrad Nilsen, SINTEF
• To saker til beslutning:
Sluttrapport
Hovedprosjekt

www.fosen.net

Informasjon ved sekretariatet
• Regionale næringsfond fra Trøndelag fylkeskommune
• Høringer
• SLT koordinator
• Bedriftshelsetjeneste
• Innkjøpsavtale Trøndelag
• Nettverk Trøndelag
• Byregionprogram
• Fosenmøtet 2018, samarbeid med lokalbankene.

(November)

www.fosen.net

Sekretariatet
Til SLT-koordinatorene i Trøndelag.

Trøndelag politidistrikt har i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
invitert representanter fra PST Trøndelag, Kripos og Trøndelag politidistrikt til
åpent og gratis seminar. Seminaret arrangeres i auditoriet hos Sparebank 1
SMN, Søndregate 4, Trondheim.
De vil presentere trusselvurdering 2018, kriminalitetsbildet og trender. Å
forebygge og bekjempe kriminalitet krever en felles forståelse og kunnskap
om hva som faktisk er trusselbildet. Her kan du benytte muligheten til å lytte
og spørre om siste trender og trusselvurderinger.

08.03.2018 kl. 12:00-14:30
www.fosen.net

