FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i
Fosen Regionråd

DERES REF.:

VÅR REF.: Vidar

DATO:

04.04.14

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd
Fredag 11.04.14 kl 1000, Møterom 4. etg. PARKEN kjøpesenter, Åfjord kommune
NB! Kaffe serveres fra kl 0945.
Vi gjør oppmerksom på at møtet starter umiddelbart etter at det er avviklet
representantskapsmøter i Fosen Helse IKS, Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og
Fosen kommunerevisjon IKS
(egne innkallinger er utsendt til representantskapenes medlemmer)

Ordfører Vibeke Stjern ønsker velkommen til Åfjord og gir en orientering.
Saksliste:
Sak 06/14
Sak 07/14
Sak 08/14
Sak 09/14

Oppfølging av styrets vedtak
Videre behandling av styresak 21/13 debatt om kommunestruktur
Evaluering av ordningen med «Tillitsvalgte – faste representanter til regionale
fora»
Utviklingsprisen for Fosen 2013

Eventuelt andre saker
Orienteringer/drøftinger:
 Fosen Brann og Redningstjeneste v/Johan Uthus – Orientering om beredskap.
 Orientering om AtBs foreslåtte justeringer i buss- og hurtigbåttilbudet.
 Orientering om- / omvisning i nytt Newton-rom.
 Orientering om Utviklingsprogrammet for byregioner (jf. styresak 05/14)
Forfall meldes til sekretariatet snarest.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!
(Vi viser til vedlagte notat ang Kommunenes behandling av styresak 22/13 - Evaluering av
organiseringen av Fosen Regionråd)
Med hilsen
Fosen Regionråd
Ove Vollan
styreleder
Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

Vedlegg til innkallingen til
styremøtet 11.04.14
Utdrag fra vedtektenes § 4:
«Styret skal bestå av ordførerne fra de deltakende kommuner med varaordfører som personlig
varamedlem. Rådmennene fra kommunene møter med tale- og forslagsrett.»

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunenes behandling av Evaluering av organiseringen av
Fosen Regionråd
Kommunene er i brev av 06.01.14 anmodet om politisk behandling av
Evaluering av organiseringen av Fosen Regionråd
Anmodning om politisk behandling!
Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 20. desember 2013 bla sak 22/13 Evaluering
av organiseringen av Fosen Regionråd.
Styrets enstemmige vedtak lyder:
1.

Styret i Fosen Regionråd vedtar å «gå tilbake» til den opprinnelige organiseringen av Fosen
Regionråd. (inntil høsten 2010)

2.

Styret i Fosen Regionråd vedtar at det avholdes en årlig strategikonferanse for alle formannskapene i
medlemskommunene.

3.

Saken oversendes medlemskommunene og styret ber om at saken behandles i kommunestyrene
snarest og at tilbakemelding gis innen 28. februar 2014.

Vi regner med at de ordførere og rådmenn som var tilstede under debatten og behandlingen av
saken har tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon for å behandle ovennevnte tema i sine respektive
kommunestyrer. Vi vedlegger særutskrift av styresak 22/13. Til opplysning legger vi også ved
oversikt over medlemmer til styre og råd, oppdatert pr 03.01.14. (siste oppdatering av denne
oversikten er gjort hovedsakelig grunnet skifte av rådmenn i enkelte kommuner, samt at noen representanter har
hatt permisjon) Dersom ytterligere informasjon ønskes ber vi om tilbakemelding på dette.

Som det fremgår av vedtakets pkt 3, ber styret i Fosen Regionråd om at kommunene gir
tilbakemelding om resultatet av kommunestyrenes behandling av saken. Tilbakemelding gis til
sekretariatet innen 28. februar 2014.

Resultatet av kommunestyrenes behandling:
Kommune
Rissa kommune

Behandlet
11.02.14, Kst
PS 3/14

Vedtak
1. Rissa kommune støtter styret i Fosen
Regionråd sitt forslag om å «gå tilbake» til den
opprinnelige organiseringen av Fosen
Regionråd (inntil høsten 2010).
2. Rissa kommune støtter også Styret i Fosen
Regionråd i at det avholdes en årlig
strategikonferanse for alle formannskapene i
medlemskommunene.
3. Rissa kommune velger rådsmedlem nr.2 til
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Fosen Regionråd fra opposisjonen
4. Referat fra styremøter i Fosen Regionråd tas
med som referatsak til kommunestyret.
5. Ordførerne bør ha et eget forum der de møtes
noen ganger i året, slik som rådmennene.
Åfjord kommune

Kst.
27.02.14

Åfjord kommunestyre slutter seg til styret i Fosen
Regionråd sitt forslag i sak 23/2013, som innebærer at
Fosen regionråd går tilbake til sin opprinnelige
organisering (inntil høsten 2010), og at Fosen
Regionråd tar initiativ til at det avholdes en årlig
strategikonferanse for alle formannskapene i
medlemskommunene.

Bjugn kommune

11.03.14 Kst.
Sak 14/09

Bjugn kommunestyre støtter konklusjonen i styret i
Fosen regionråd og går inn for styrets anbefaling pkt.
1 og 2 med endring av styrets sammensetning og årlig
strategikonferanse.

Ørland kommune

14.02.14, Kst.
Sak 15/14

Ørland kommunestyre slutter seg til Styret i Fosen
Regionråds vedtak av 20.12.13, sak 22/13.

Osen kommune

17.02.14, Kst.
PS 2/14

Osen kommunestyre støtter konklusjonen i styret i
Fosen regionråd, og går inn for styrets anbefaling
punkt 1 og 2 med endring av styrets sammensetning
og årlig strategikonferanse.

Roan kommune

06.02.14, Kst.
Sak 07/14

Roan kommune vedtar å støtte Styret i Fosen
Regionråd sitt sorslag om å «gå tilbake» til den
opprinnelige organiseringen av Fosen Regionråd
(Inntil høsten 2010)
Samtidig støttes styret i Fosen Regionråd i at det
avholdes en årlig strategikonferanse for alle
formannskapene i medlemskommunene.
Roan kommune ber om en gjennomgang av
sekretariatsfunksjonen i Fosen Regionråd med tanke
på at samarbeidsordningene nå er selvgående.

Leksvik kommune

Saken er ikke behandlet i kommunestyret pr 04.04.14
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FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/VD
Møtedato: 11.04.14

SAK

Sak 06/14

Oppfølging av styrets vedtak

AC

SAKSNR.
Sak 01/14

SAKSNAVN
Oppfølging av styrets vedtak

Sak 02/14

Samarbeidstiltak knytta til
forventninger om store
utbygginger og aktiviteter i
regionen – endring av
organisering

Sak 03/14

Sak 04/14

Sak 05/14

TILTAK
Ingen tiltak påkrevd

Styrets vedtak er i mail av
03.03.14 medelt styringsgruppens
medlemmer og i brev av 27.03.14
meddelt næringsalliansens
medlemmer.
Markering av 25-års jubileum Styrets vedtak ble i mail av 3. mars
for Fosen Regionråd –
meddelt ordførere og rådmenn,
oppnevning av
samt kommunene.
jubileumskomité
Her ble det også meddelt at
Konferansen for formannskapene
flyttes fra 7. mai til 4. juni.
Salg av aksjer i Aquaculture
Daglig leder har hatt kontakt med
Engineering AS
økonomisjef i Bjugn kommune ang
samordning av aksjesalget. Etter
anbefaling herfra besluttet daglig
leder å akseptere tilbudet om kjøp
av aksjer. Dette ble meddelt
tilbyder innen angitt tidsfrist.
Oppgjør av aksjer er mottatt og
godskrevet prosjektnr. 4901 Tiltaksmidler
Kommunal- og
Vi har mottatt melding fra
moderniseringsdepartementet –
Kommunal- og
søknad fra Fosen om tilskudd fra moderniseringsdepartementet om
utviklingsprogrammet for små og at søknaden fra Fosen er innvilget.
mellomstor byer som regional
Vi har også deltatt på
vekstkraft
oppstartsamling i regi av
departementet. I etterkant er Fosen
også utpekt til å delta med en
deltaker i en referansegruppe for
utviklingsprogrammet.

UTFØRT
OK

OK

OK

OK

OK
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SAKSNR.
Eventuelt

SAKSNAVN
Ingen saker

Drøftinger/ Fosenbrua –
orientering Orientering v/Rissa Utvikling
og Vegdirektoratet v/Olav
er
Egil Ellevset.

TILTAK

UTFØRT
OK

Ingen tiltak påkrevd
OK

Orientering om/fra Marine Innspillet om evt levering av gass
Harvest – fiskeforfabrikken fra tankanlegget til fergene mellom
v/fabrikksjef Claes Jonermark Flakk og Rørvik er oversendt pr.
OK
mail den 5. mars til repr. fra SørTrøndelag fylkeskommune.
Ingen tiltak påkrevd
Orientering om Valsneset
OK
Testsenter
v/Ole Svendgård
Digital Døgnåpen
forvaltning - kort orientering
v/Harald Jensen.
Henvendelse fra SørTrøndelag fylkeskommune
ang deltakelse på årets «NorFishing» -messe.

Kontrakt med tilbyder på de to
delprosjektene Arbeidsprosesser
og Kommunikasjonsstrategi er
inngått.
Styrets konklusjon er oversendt til
Sør-Trøndelag fylkeskommune

OK

OK

Søknad om støtte til
dokumentarfilm

Styrets konklusjon er oversendt til
søkerne

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

Det ble ikke avsatt tid til en slik
runde i dette møtet!

Invitasjon til samling om
styringsdata.

Kommunene ble i mail av 3. mars
orientert om at samling om
styringsdata avholdes 20. mai på
Ørland kultursenter

OK

OK

OK

Referat fra styrets møte, 28. februar, ble utsendt den 12.03.14. Ligger også på www.fosen.net,
følgende link: http://fosen.net/file.axd?fileid=23078

Sekretariatets innstilling:

5

Orienteringen tas til etterretning.
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Styrets vedtak:
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FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
Drøft.
07/14

07/14

Møtedato:
28.03.14
02.04.14
11.04.14

Saksbeh.:
VD
VD

Navn på saken
Videre behandling av styresak 21/13 debatt
om kommunestruktur

Vedlegg:
1. Særutskrift av styresak 21/13 Hva skal Fosen Regionråd gjøre i nåværende
strategidebatt om kommunestrukturen?
2. Oversikt over kommunenes behandling av saken
Saksfremstilling:
I siste styremøte i 2013 behandlet styret i Fosen Regionråd sak 21/13 Hva skal Fosen
Regionråd gjøre i nåværende strategidebatt om kommunestrukturen?
Styrets enstemmige vedtak i saken lyder slik:
1.

Styret i Fosen Regionråd vedtar at det, under forutsetning av de enkelte kommunestyrenes godkjenning,
startes en utredning om kommunestrukturen på Fosen.

2.

Styret ber om at saken behandles i kommunestyrene snarest og at tilbakemelding gis innen 28. februar
2014.

3.

Med bakgrunn i kommunenes tilbakemeldinger vil styret ta stilling til organisering av utredningsarbeidet.

Særutskrift av saken ble oversendt til kommunene slik vedtakets pkt 2 sier. Sekretariatet har fått
tilbakemelding fra alle kommuner med unntak av Leksvik. Kommunestyrenes svar
fremkommer av vedlagte oversikt.
Med bakgrunn i den tilbakemelding som er mottatt drøftet rådmannsgruppen saken i sitt møte
den 28. mars. Her var det enighet om at tilbakemeldingene fra kommunene svært sprikende og
krever en videre drøfting om prosessen fremover.
Vi håper at vi styremøtet kan få en nærmere orientering om innholdet i debatten som har vært i
behandlingen av saken i det enkelte kommunestyre.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Rådmannsgruppens innstilling:
Prosessen bør videreføres
Arbeidsutvalgets innstilling:
Med bakgrunn i kommunenes ulike tilbakemeldinger ønsker Arbeidsutvalget at det tas en
grundig drøfting i styret om den videre prosessen.
Styrets vedtak:
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FOSEN REGIONRÅD

Vedlegg 1, sak 07/14

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
Drøft.
Drøft.

21/13

Møtedato:
29.11.13
10.12.13
20.12.13

Saksbeh.:
VD
VD
VD

Navn på saken
Hva skal Fosen Regionråd gjøre i
nåværende strategidebatt om
kommunestrukturen?

Vedlegg: Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, fås ved henvendelse til sekretariatet):
Særutskrift av styresak 32/09 m/vedlegg
Særutskrift av styresak 25/10
Særutskrift av styresak 23/11
Særutskrift av styresak 24/11
Saksfremstilling:
Sekretariatet har blitt utfordret på hva Fosen Regionråd skal gjøre i nåværende strategidebatt
om kommunestrukturen. Temaet ble drøftet i Rådmannsgruppens møte 29.11.13 og i
Arbeidsutvalget den 10. desember.
Den nye regjeringen, Solberg, har signalisert at det vil komme en kommunestrukturreform.
Dette har blitt lagt merke til blant kommunene, som nå tydeligvis begynner å tenke
kommunestruktur, også på Fosen.
 Vi vet at en prosess er i gang ang mulig kommunesammenslåing mellom Ørland og
Bjugn. (startet før ny regjering kom med sine signaler)
 Vi har registrert at Leksvik og Rissa har innledet samtaler om mulig
kommunesammenslåing.
 Osen kommune signalisert i siste styremøte at de hadde nedsatt en gruppe som skulle se
på fremtidige muligheter i forhold til signaler fra ny regjering.
 Samtidig har vi friskt i minne hva styret i Fosen Regionråd og kommunestyrene har sagt
tidligere, bla kommer noe av dette til uttrykk i styresak 24/11, utsnitt:
Overordna målsetting og forutsetninger for regionsamarbeidet:
Medlemmene av Fosen Regionråd har som sitt overordnede mål å medvirke til utvikling av en robust
Fosenregion gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse samt utvikle leveringsdyktigheten
av tjenester.
Gjennom kontinuerlig og målretta arbeid skal vi løfte fram regionale utviklingsområder og tiltak som
bidrar til nyskaping, identitet og tilhørighet for innbyggerne på Fosen.
Fundamentet for en slik region baseres på selvstendige kommuner.
Utvikling av helhetlig og forpliktende samarbeid på Fosen bygger på politisk vilje i kommunene til å
investere i en felles utviklingsprosess og inngå i et tillitsbasert partnerskap.
Det forutsettes å være enighet om at Fosen er kommunenes primære samarbeidsregion.
I videre utredning og iverksetting av samarbeidsprosjekter gjennom Fosen Regionråd skal det legges vekt
på ivaretakelse av demokrati og politisk styring med tiltakene.
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Delmål for regionsamarbeidet:
Den fremste oppgaven er å finne fram til samarbeidsordninger som kan bidra til bedre ressursbruk og
tjenesteyting og en styrking av kommunenes påvirkningskraft i samfunnsutviklingen.

Som vi ser over her er det uttrykt klart og tydelig at samarbeidet i regionene baserer seg på
selvstendige kommuner. Samtidig synes det å være enighet om at Fosen er kommunenes
primære samarbeidsregion.
Regionsamarbeid står ikke i et konkurranseforhold til kommunene. Vår egen erfaring og
generelle samfunnstrekk er med på å understreke at en god del oppgaver med fordel kan utføres
i samhandling mellom flere kommuner. Det breie spekteret av oppgaver som Fosen Regionråd i
løpet av snart 25 år har samarbeida om viser at det i regionen er vilje og evne til, samt nytte av,
å ha et formalisert samarbeid kommunene i mellom. Kartlegging viser at Fosen Regionråd er
den region i Sør-Trøndelag som per i dag har etablert flest samarbeidsordninger.
Gjennom samarbeidet har vi oppnådd breiere og mindre sårbare kompetansemiljøer, som
oppfyller lovpålagte krav og yter tjenester med høyere kvalitet til innbyggerne. Større enheter
kan også medføre bedre ressursbruk og over tid økonomisk innsparing.
Rådmannsgruppen fremmet i sin tid en erklæring; INTENSJON OM ET STERKERE
REGIONSAMARBEID – med utvidet demokratisk styring! (styresak 32/09)
Her står det bla:
Behov for et sterkere og formalisert regionsamarbeid
Sterke samfunnstrender gir kommunene utfordringer som de i dag enkeltvis ikke uten videre har kapasitet,
kompetanse og ressurser til å møte. Utfordringene forutsetter felles mobilisering for å skape gode
tjenester og attraktive lokalsamfunn. Mest kritisk er folketallsutviklingen og demografiske endringer, men
krav til sterkere kompetanse og fagmiljø (for næringsliv og det offentlige) er også utfordringer som må
løses.
Behovet for sterkere samarbeid berører eksisterende samarbeidsordninger mellom kommunene på Fosen,
samt oppgaver som i dag løses av den enkelte kommune uten formalisert samarbeid og nye oppgaver som
følger av nasjonale reformer.
Fosen er ut fra geografi og demografi en hensiktsmessig samarbeidsregion. Det framtidige reformbildet
for kommunene tilsier at Fosen vil være en robust og framtidsretta region for utvikling av et sterkere
kommunesamarbeid.
For å styrke den kommunale virksomhet i alle medlemskommunene på Fosen er det behov for et tettere og
mer forpliktende samarbeid på regionnivå, som løser de styringsmessige og demokratiske utfordringene
med dagens interkommunale samarbeid.

Med bla dette som bakgrunn ble det arrangert et seminar for styre og rådmannsgruppe, der
konklusjonen bla ble at styret skulle utvides med en representant til fra hver kommune, samt at
det skulle arrangeres fellessamlinger for formannskapene og kommunestyrene. (et svar på å
bedre de styringsmessige og demokratiske utfordringer???) Fra styresak 14/10 tar vi med:
4.

Dagens organisasjonsmodell videreføres, men justeres slik:
a.
b.
c.

Hver kommune kan møte med 2 repr. i regionrådets styremøter, men hver kommune har en
stemme i regionrådets styre.
Felles møter for formannskapene (inntil 4 pr år) der hovedvekt legges på strategiutvikling,
budsjettarbeid og utviklingsoppgaver.
Det gjennomføres en årlig temakonferanse som benevnes som Fosenkonferansen. Samtlige
kommunestyremedlemmer innkalles.

9

Sekretariatet har en følelse av at «debattene» i styremøtene har blitt mindre etter at
«nyorganiseringen» av styret ble en realitet. Kanskje det ikke skyldes utvidelsen av styret men
at ulike prosesser rundt i kommunene legger en demper på interessen for det regionale
samarbeidet?
Vil pågående/påkommende strukturprosesser påvirke fremdriften i samarbeidsløsninger som
styret har vedtatt.
Vi kan også se på den smule uenighet som har vært/er i forhold til saksbehandlingssystemet,
ePhorte, og plassering av programvare/baser. Vil dette medføre «problemer» med samarbeidet
og effekten av fellesløsninger?
Et stort «fellesprosjekt» har vært etableringen av Fosen helse IKS (tidligere Fosen DMS),
kanskje det fellestiltaket som, i størst grad, har «profilert» Fosen som en foregangsregion. Betyr
det noe at en kommune ikke er med, at vi ikke har klart å enes om alle fellesløsninger, etc.?
Samferdselsprosjektet, «Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n», fremstod i flere år som noe av det
mest positive vi har klart å enes om i regionen. Her var det stor politisk enighet, lokalt, regionalt
og til slutt også nasjonalt. I dag kan vi fra noen hold; kommuner, enkeltpersoner og enkelte
media, få inntrykk av at dette er det «verste» som har skjedd regionen.
Er denne «smulen» uenighet mellom kommunene med på å dempe interessen for det regionale
samarbeidet? Enkelte ganger kan det se ut som det er langt igjen til tidligere vedtatte «Overordna
målsetting og forutsetninger for regionsamarbeidet»:
Medlemmene av Fosen Regionråd har som sitt overordnede mål å medvirke til utvikling av en robust
Fosenregion gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse samt utvikle leveringsdyktigheten
av tjenester.
Gjennom kontinuerlig og målretta arbeid skal vi løfte fram regionale utviklingsområder og tiltak som
bidrar til nyskaping, identitet og tilhørighet for innbyggerne på Fosen.

Sett i lys av den store utbyggingsaktiviteten som er, og kommer til å bli, i vår region burde
behovet for, og viljen til, samarbeid vært større enn noen gang!
Spørsmål til drøfting:
 Hva er årsaken til at interessen for det regionale samarbeidet er forholdsvis laber? (jf.
avlysing av Fosenkonferansen)
 Er forankringen av regionale vedtak for dårlig på «hjemmebane»?
 Er det forhold i kommunene, bla økonomi, som bidrar til mindre interesse?
 Er det behov for at kommunene på Fosen fremstår som et felles «talerør»?
 Betyr pågående strukturprosesser noe for regionsamarbeidet?
 Er tiden inne til å starte utredning om en felles kommune på Fosen?
 Hvilken rolle skal Fosen Regionråd, som organ, ha i den debatten som er her/vil komme
i forhold til kommunestruktur?
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Drøfting i Rådmannsgruppen 29.11.13:
Rådmannsgruppen er enig om at vi har fått utrettet svært mye gjennom samarbeidet i Fosen
Regionråd. Vi må ta vare på alt det positive som vi har fått til.
Samarbeidet i Fosen Regionråd har vært nøkkelen til at vi har lykkes med bla:
 Tjenesteproduksjon gjennom de ulike samarbeidsordningene,
 Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n
 Fosen Helse IKS.
 Fosen Barnevernstjeneste
Dersom vi fremstår som en samlet region vil vi ha større mulighet for å møte
utfordringer/muligheter ved den store aktiviteten som ser ut til å komme i regionen de
kommende årene.
Bru over Trondheimsfjorden vil også være et prosjekt som må «løftes frem» som et regionalt
prosjekt.
Rådmannsgruppen «savner» den politiske debatten, strategidrøftingene i styremøtene. Det kan
se ut til at mye av de «strategiske drøftingene» har kommet bort ved utvidelsen av styret, høsten
2010, jf pkt 4 i notat behandlet i sak 14/10. (virker som at forsamlingen blir for stor):
4. Dagens organisasjonsmodell videreføres, men justeres slik:
a. Hver kommune kan møte med 2 repr. i regionrådets styremøter, men hver
kommune har en stemme i regionrådets styre.
b. Felles møter for formannskapene (inntil 4 pr år) der hovedvekt legges på
strategiutvikling, budsjettarbeid og utviklingsoppgaver
c. Det gjennomføres en årlig temakonferanse som benevnes som
Fosenkonferansen. Samtlige kommunestyremedlemmer innkalles.
d. Ordningen evalueres på tilsvarende styreseminar innen utgangen av 2012.

Sett i lys av at «interessen» for det regionale samarbeidet er på «vikende front» og at flere
kommuner har startet drøftinger ang kommunestruktur, mener Rådmannsgruppen at ordførerne
og rådmennene, sammen med sekretariatet, bør starte en debatt om det «fremtidige Fosen».
Rådmannsgruppens konklusjon:
1. Med bakgrunn i at flere kommuner har fattet vedtak om/er i drøftinger om
kommunestruktur vil rådmannsgruppen anbefale at styret starter en debatt om fremtidens
kommunestruktur på Fosen.
2. Rådmannsgruppen vil anbefale styret om å «gå tilbake» til den opprinnelige organiseringen
av Fosen Regionråd. (inntil høsten 2010)
3. Rådmannsgruppen vil anbefale at det avholdes en årlig strategikonferanse for alle
formannskapene i medlemskommunene.
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Arbeidsutvalgets behandling:
Arbeidsutvalget vil, med bakgrunn i rådmannsgruppens drøftingssak anbefale at styret i Fosen
Regionråd setter i gang en utredning om en felles kommune på Fosen. Ang pkt 2 og 3 i
rådmannsgruppens konklusjon så settes dette opp som egen sak til styremøtet.
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det, under forutsetning av de enkelte kommunestyrenes
godkjenning, startes en utredning om en felles kommune på Fosen.
2. Styret ber om at saken behandles i kommunestyrene snarest og at tilbakemelding gis innen
28. februar 2014.
3. Med bakgrunn i kommunenes tilbakemeldinger vil styret ta stilling til organisering av
utredningsarbeidet.
Styrets behandling:
Ordfører Einar Strøm la fram følgende alternative forslag til pkt. 1:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det, under forutsetning av de enkelte kommunestyrenes
godkjenning, startes en utredning om kommunestrukturen på Fosen.
Styrets enstemmige vedtak:
Det ble stemt alternativt mellom Arbeidsutvalgets forslag til pkt. 1 og forslaget fra ordfører
Einar Strøm.
Styrets enstemmige vedtak i saken lyder slik:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det, under forutsetning av de enkelte kommunestyrenes
godkjenning, startes en utredning om kommunestrukturen på Fosen.
2. Styret ber om at saken behandles i kommunestyrene snarest og at tilbakemelding gis innen
28. februar 2014.
3. Med bakgrunn i kommunenes tilbakemeldinger vil styret ta stilling til organisering av
utredningsarbeidet.
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Vedlegg 2, sak 07/14
Kommunenes behandling av Strategidebatt om kommunestrukturen på Fosen

Kommunene er i brev av 06.01.14 anmodet om politisk behandling av
Strategidebatt om kommunestrukturen på Fosen
Anmodning om politisk behandling!
Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 20. desember 2013 bla sak 21/13 Hva skal
Fosen Regionråd gjøre i nåværende strategidebatt om kommunestrukturen?.
Styrets enstemmige vedtak lyder:
Det ble stemt alternativt mellom Arbeidsutvalgets forslag til pkt. 1 og forslaget fra ordfører Einar Strøm.
Styrets enstemmige vedtak i saken lyder slik:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det, under forutsetning av de enkelte kommunestyrenes godkjenning,
startes en utredning om kommunestrukturen på Fosen.
2. Styret ber om at saken behandles i kommunestyrene snarest og at tilbakemelding gis innen 28. februar
2014.
3. Med bakgrunn i kommunenes tilbakemeldinger vil styret ta stilling til organisering av utredningsarbeidet.

Vi regner med at de ordførere og rådmenn som var tilstede under debatten og behandlingen av
saken har tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon for å behandle ovennevnte tema i sine respektive
kommunestyrer. Vi vedlegger særutskrift av styresak 21/13. Dersom ytterligere informasjon
ønskes ber vi om tilbakemelding på dette.
Som det fremgår av vedtakets pkt 2, ber styret i Fosen Regionråd om at kommunene gir
tilbakemelding om resultatet av den politiske behandlingen snarest. Tilbakemelding gis til
sekretariatet innen 28. februar 2014.

Resultatet av kommunestyrenes behandling:
Kommune
Rissa kommune

Behandlet
11.02.14, Kst.
PS 2/14

Vedtak
1. Rissa kommune prioriterer å utrede
kommunesammenslåing med Leksvik
kommune.
2. Rissa kommune ber Fosen Regionråd starte en
utredning om kommunestrukturen på Fosen.
Det er avgjørende betydning at en slik
utredning og prosess får best mulig lokal og
lokal politisk forankring.
3. Rissa kommune prioriterer å initierer en bred
debatt blant kommunens innbyggere om
hvordan den framtidige kommunestrukturen på
Fosen skal være, og kommunestyret oppfordrer
de andre kommunene om å gjøre det samme.
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Åfjord kommune

Sak 12/2014
Kst.
27.02.14

Åfjord kommunestyre viser til Fosen Regionråd sin
behandling av styresak 21/2013, og ber om at Fosen
Regionråd starter en utredning om én felles kommune
på Fosen.
Kommunestyret presiserer under henvisning til saken
at man ikke har tatt stilling til om man vil gå for en
eller flere kommuner.
Viktige momenter vil være:
 Hvordan sikre befolkningen et best mulig
tjenestetilbud?
 Hvordan sikre et mest mulig velfungerende
lokaldemokrati?
 Hvordan legge til rette for best mulig vekst i
hele regionen?
 Hvordan skal oppgavefordelingen være
mellom lokale, regionale og statlige
myndigheter?

Bjugn kommune

11.03.14 Kst
Sak 14/8

Bjugn kommune slutter seg ikke til pkt. 1 i vedtak i
sak 21/13 i Fosen Regionråd 20.12.13.
Bjugn kommune går ikke inn for oppstart av utredning
av kommunestrukturen på Fosen.

Ørland kommune

20.03.14, Kst
Sak 14/25

1. Kommunestyret legger til grunn at
forutsetningen for Fosen Regionråds videre
arbeid med utredingen om en felles kommune
på Fosen, er at alle involverte kommuner
slutter seg til Regionrådets vedtak i sak 21/13 i
møte den 20.desember 2013.
2. Kommunestyret ser at det med bakgrunn i
kommunestyrevedtak i Rissa og Bjugn
kommuner ikke foreligger grunnlag for å gå
videre med arbeidet med utredning om en
felles kommune på Fosen som foreslått.
3. Kommunestyret i Ørland ser positivt på å
utrede ny kommunestruktur på Fosen etter at
Regjering og Storting legger fram sitt forslag
til ny kommunereform

Osen kommune
Roan kommune

17.02.14, Kst.
PS 8/14
06.02.14, Kst.
Sak 09/14

Osen kommunestyre ber om at det snarest mulig
startes en utredning om kommunestruktur på Fosen.
Roan kommune er med på, og gir fullmakter til
ordfører og rådmann, til å delta i en utredning om
kommunestrukturen på Fosen.
Det overlates til styret i Fosen Regionråd å ta stilling
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til organisering av utredningsarbeidet.
Leksvik kommune

Vi har ikke mottatt tilbakemelding, pr 01.04.14

15

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret
Styret

Saksnr.:
22/13
20/13
20/13
08/14

Møtedato:
29.11.13
10.12.13
20.12.13
11.04.14

Saksbeh.:
VD
VD
VD
VD

Navn på saken
Evaluering av ordningen med «Tillitsvalgte
– faste representanter til regionale fora»

Vedlegg:
Særutskrift av styresak 26/12
Saksfremstilling til styremøtet, 11.04.14 er tatt inn på side 18. og 19
Saksfremstilling:
Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 9. november 2012, sak 26/12 Tillitsvalgte –
oppnevning av faste representanter til regionale fora.
Styrets enstemmige vedtak lyder:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at samarbeidet mellom tillitsvalgte og Fosen Regionråd organiseres slik:

•
•
•
•
•
•
•

Tillitsvalget blir representert med 2 faste representanter i hhv. rådet og styre. Det oppnevnes i tillegg
2 varamedlemmer.
Representantene gis møte, tale og forslagsrett i rådet og styre.
De fire hovedsammenslutningene representert ved fire regiontillitsvalgte har selv ansvar for å velge
representanter og varamedlemmer til rådet og styre.
I tillegg har de fire hovedsammenslutningene ved de regiontillitsvalgte ansvar for å oppnevne
medlemmer til prosjektgrupper / arbeidsgrupper.
De samme regiontillitsvalgte har ansvar for å rapportere endringer, i regiontillitsvalgte og møtende
representanter og varamedlemmer, til sekretariatet i Fosen Regionråd.
Det 4 regiontillitsvalgte mottar møteinnkallingene til de organ som for øvrig er etablert i hht. Fosen
Regionråd sine vedtekter. Disse har ansvar for å informere øvrige tillitsvalgte i regionen om de saker
mv. de mottar fra regionrådet.
Målsettingen er at ordningene iverksettes etter hvert og senest innen 1.1.2013.
Ordningen etableres som en prøveordning for 1 år.

Som det fremgår av siste kulepunkt i styrets vedtak ble ordningen etablert som en prøveordning
for 1 år. Tiden er nå inne for å evaluere den etablerte ordning. Arbeidsutvalget drøftet saken i
sitt møte den 30. oktober og det ble besluttet å tilskrive de tillitsvalgte og be om tilbakemelding
på deres syn på den etablerte ordningen.

I forbindelse med iverksetting av ordningen ble de tillitsvalgte enig om at representasjonen til
styret og rådet i Fosen Regionråd skulle være som følger:
Sigrun Hansen - UNIO

Personlig vara: Anbjørg Sydskjør - YS-K

Gunn Karin Olsen - LO-K

Personlig vara: Helge Olden - AKADEMIKERNE

16

Etter at ordningen ble satt i verk har alle de 4 ovennevnte fått tilsende den informasjon som
utsendes til styrets og rådets medlemmer. De to oppnevnte tillitsvalgte har blitt invitert til alle
styremøter og rådsmøter. Når det meldes forfall fra disse kontakter sekretariatet de oppnevnte
vararepresentanter.
Sekretariatet har gode erfaringer med kontakten med de tillitsvalgte etter at ordningen ble
etablert. Vi vet til enhver tid hvilke tillitsvalgte vi skal forholde oss til, eksempelvis ved
oppnevning av representanter til diverse prosjektgrupper/arbeidsgrupper. De tillitsvalgte har
vært svært påpasselig med å komme med forslag til slike representanter.
Oppmøtet og engasjementet i styremøter og rådsmøter varierer men vårt inntrykk er at også de
tillitsvalgte er tilfreds med de rutiner som nå er etablert.
De tillitsvalgte ble i brev av 5. oktober tilskrevet, i brevet står bla følgende:
Et år går fort, og Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd drøftet saken på sitt møte den 30. oktober.
Arbeidsutvalget er av den oppfatning at ordningen som har vært praktisert det siste året har fungert
rimelig greit. I møtet ble det enighet om å tilskrive de tillitsvalgte, v/de oppnevnte representanter, og be
om tillitsvalgtes tilbakemelding på hvordan «nyordningen» har fungert.
Etter at Arbeidsutvalget har fått tilbakemelding fra dere vil vi ta saken opp til ny drøfting. I denne
drøftingen vil vi gå nærmere inn på våre erfaringer og knytte det sammen med de tilbakemeldinger dere
gir. Saken vil så bli lagt frem for videre behandling i styret i Fosen Regionråd.

I sin tilbakemelding uttaler de tillitsvalgte:
Tillitsvalgte opplever at ordningen med tillitsvalgtes plass i regionrådet har fungert
etter intensjonen. Ved å inneha plass i regionråd er vi kjent med hva som foregår i
regionen og hvilke utfordringer/oppdrag regionrådet skal utføre på vegne av
kommunene. Vi har bedre muligheter for å diskutere saker som angår ansatte,
medvirkningsretten blir ivaretatt og vi kan bedre bidra til å påvirke en positiv utvikling i
Fosen kommunene.
Vi går derfor sterkt inn for at denne ordningen opprettholdes.
Mvh
Gunn Karin Olsen

Sekretariatets forslag til vedtak:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at den etablerte ordning med faste tillitsvalgte i regionale fora
videreføres i tråd med styrets vedtak i sak 26/12, de 5 første kulepunkt.
Rådmannsgruppens behandling:
Rådmannsgruppen ber om at saken drøftes i Arbeidsutvalget.
Rådmannsgruppens innstilling:
Saken legges frem for drøfting i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalgets behandling:
Arbeidsutvalget ønsker en tilbakemelding fra styret om ordningen skal videreføres.
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Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra styret vil Arbeidsutvalget invitere de 4 utpekte
tillitsvalgte (jf styresak 26/12) til et drøftingsmøte.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra styret skal Arbeidsutvalget invitere de 4 utpekte
tillitsvalgte til et drøftingsmøte.
Styrets enstemmige vedtak:
De 4 utpekte tillitsvalgte inviteres til et drøftingsmøte med Arbeidsutvalget.

Saksforberedelse til sak 08/14, 11.04.14
Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd har, med bakgrunn i styrets vedtak i sak 20/13, gjennomført
drøftingsmøte med de tillitsvalgte. På dette møtet møtte 3 av de 4 ovennevnte tillitsvalgte.
Innledningsvis ble det gitt en redegjørelse for hva som har vært tema i de møter der saken har
vært på dagsorden før styrets vedtak den 20. desember.
Det ble en grundig drøfting av ulike «problemstillinger» med at tillitsvalgte skulle være
representert i styremøtene i Fosen Regionråd. Bakgrunnen for ordningen var noen «uheldige»
situasjoner i diverse utredningsarbeider i regional regi der de tillitsvalgte var «avglemt» eller
kom inn «for sent» i prosessen, bla utredning om felles barnevern. Det er ønskelig/nødvendig
at informasjonen om ulike saker/utredninger kommer så tidlig som mulig.
Det ble fra AU stilt spørsmålstegn til hvordan informasjonen fra Fosen Regionråd ut til det
tillitsvalgte i kommunene ble gjennomført. Tilbakemeldingen som ble gitt fra tillitsvalgte var at
den informasjon som de fremmøtte mottok fra Fosen Regionråd ble videreformidlet til de ulike
«hovedsammenslutningers» HTV i kommunene. Hvordan informasjonen herfra forgikk kunne
det ikke gjøres rede for. Dette kan kanskje løses ved at de 4 oppnevnte tillitsvalgte til en hver
tid får oppdaterte e-postlister over tillitsvalgte i kommunene. Dette må besørges av de ulike
kommuners HTV ved hjelp av kommunenes «personalavdelinger». Med en slik ordning håper,
og tror vi at informasjonsflyten vil bli bedre.
De tillitsvalgte uttrykker et sterkt ønske om å ha mulighet til å være tilstede i styremøtene og
derigjennom oppleve diskusjonen i ulike saker og at det gis muligheter for at tillitsvalgte kan
komme med innspill/synspunkter. Det vises til hovedavtalens formål som sier "dersom
oppgaver skal utføres gjennom ordninger med kommunal samhandling og eller interkommunalt
samarbeid har arbeidsgiver et særlig ansvar for å påse at hovedavtalens bestemmelser om
medbestemmelse og medvirkning ivaretas».
Fra de tillitsvalgtes side presiseres det at «informasjonsplikten» overfor de tillitsvalgte ligger
hos rådmannen i den enkelte kommune.
Fra sekretariatets side vil vi gjenta det som ble sagt i saksutredningen forrige gang saken ble
behandlet:
Sekretariatet har gode erfaringer med kontakten med de tillitsvalgte etter at ordningen
ble etablert. Vi vet til enhver tid hvilke tillitsvalgte vi skal forholde oss til, eksempelvis
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ved oppnevning av representanter til diverse prosjektgrupper/arbeidsgrupper. De
tillitsvalgte har vært svært påpasselig med å komme med forslag til slike representanter.
Konklusjon fra møtet:
De tillitsvalgte gis anledning til å delta med 2 representanter i styret i Fosen Regionråd sine
møter. De møtende representanter gis uttale- og forslagsrett i styremøtene.
Alle de 4 ovennevnte tillitsvalgte får tilsendt sakspapirer ang styremøtene, koordinerer selv
hvem som møter, og gir tilbakemelding til sekretariatet om hvem som deltar i styremøtene.
(sekretariatet fritas fra ansvaret for å innkalle vara).

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at den etablerte ordning med faste tillitsvalgte i regionale fora
videreføres i tråd med styrets vedtak i sak 26/12, de 5 første kulepunkt.
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FOSEN REGIONRÅD

Vedlegg styresak 20/13

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
33/12
26/12
26/12

Møtedato:
19.10.12
30.10.12
09.11.12

Saksbeh.:
VD
VD
VD

Navn på saken
Tillitsvalgte – oppnevning av faste
representanter til regionale fora

Vedlegg: Ingen
Saksfremstilling:
Med bakgrunn i innspill om tillitsvalgtes representasjon i regionale saker, drøftet
rådmannsgruppen dette i sitt møte den 16. mars 2012. Følgende står i protokollen fra dette
møtet.


Tillitsvalgte – oppnevning av faste representanter ang regionale saker
Konklusjon:
Sekretariatet sammen med faggruppe personal må arrangere et informasjonsmøte for
tillitsvalgte der det bla orienteres om regionale saker som behandles/er vedtatt. Dette
møtet må samtidig utfordres til at det velge to til tre tillitsvalgte som får i oppdrag å
være kontaktpersoner/deltakere i det regionale arbeidet. (representanter for alle
tillitsvalgte)

Med bakgrunn i ovennevnte har sekretariatet sammen med faggruppe personal forberedt og
gjennomført møte med de tillitsvalgte og representanter fra rådmannsgruppen. Følgende var
invitert til møtet:
o
o
o
o
o

Tillitsvalgte i kommunene
Hovedverneombudene
Rådmennene
Personallederforum
Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd

Utgangspunkt for møtet
- Hovedavtalen (sitat fra partenes felles forord)
”Formål
De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et
virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en
positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og
bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og
gjensidig forståelse for partenes ulike roller.
………………………………….
Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor
eller på hvilket nivå beslutningen tas. Dersom oppgaver skal utføres gjennom ordninger med kommunal
samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, har arbeidsgiver et særlig ansvar for å påse at
hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning ivaretas. Hvordan hovedavtalens
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bestemmelser skal ivaretas på en praktisk måte i de ulike tilfeller forutsettes drøftet og løst mellom de
lokale parter i deltakende kommune(r)/fylkeskommune(r).”

Møtet ble avholdt på Ørland kultursenter den 4. september 2012. Tema i møtet var:
Om regionsamarbeidet på Fosen – orientering v/seniorrådgiver Harald S. Jensen
o Dagens samarbeidsordninger og omfang
o Hvilke organisasjonstyper / modeller bruker vi og hva innebærer det?
o Samarbeidsstrategier
o Styringsutfordringer framover
Fosen Barneverntjeneste:
o Erfaringer fra arbeidet med å utrede samarbeidsordningen:
 Prosjektleder Harald S. Jensen
 Hovedtillitsvalgt Gunn Karin Olsen
o

Erfaringer fra arbeidet med å etablere ordningen:
 Barnevernleder Therese Guddingsmo

Hva tenker arbeidsgiverne og arbeidstakerne om regionalt samarbeid?
o Hvorfor kommunesamarbeid?
o Hva oppnår vi med å samarbeide?
o Hva er mulighetsrommet i forhold til nye samarbeidsområder?
o Hvordan ivareta god dialog mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne i tiltak hvor kommunene
samarbeider?
Innledning fra:
 Rådmann og leder av Rådmannsgruppa Erlend Myking
 Fagforbundet ved Torstein Amdahl. (Jobber i omstillingsenheten i Fagforbundet der en av
hans arbeidsområder er samarbeid på tvers av kommuner)
Med utgangspunkt i Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning –
hvordan forholder vi oss til disse i regionsamarbeidet på Fosen?
Hvordan organisere dialogen mellom Fosen Regionråd og tillitsmannsapparatet?
Innledning fra:
 Personal- og organisasjonssjef Geir Are Nyeng
 HTV i Fagforbundet Kurt Rønning

I oppsummeringen fra møtet står følgende:
Oppsummering:
o Den som “representerer noen” har ansvar for å informere de man representerer.
o Det er full enighet om at det skal være representasjon, men ulike synspunkter på hvordan
dette organiseres.
o Fire tillitsvalgte fra hovedsammenslutningene utpekes til å være med i neste møte i AU for
å diskutere hvordan ansattes representasjon kan organiseres i de regionale organene.
Følgende utpekes fra hovedsammenslutningene:
o LO – kommune:
o YS-kommune:
o UNIO:

Gunn Karin Olsen (vm. Monika Skorstad)
Anbjørg Sydskjør (vm. Kristin Skårstad)
Sigrun Hansen (vm. Knut Dreiås)
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o Akademikerne:

Helge Olden (vm. Rita Sundet)

Med bakgrunn ovennevnte ble de 4 tillitsvalgte (YS-kommune, LO-kommune, UNIO og
Akademikerne) invitert til møte med Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd den 18. september
2012. I møtet ble det enighet om å fremlegge følgende forslag til behandling i styret i Fosen
Regionråd:

•
•
•
•
•
•

Tillitsvalget blir representert med 2 faste representanter i hhv. rådet og styre. Det
oppnevnes i tillegg 2 varamedlemmer.
Representantene gis møte, tale og forslagsrett i rådet og styre.
De fire hovedsammenslutningene representert ved fire regiontillitsvalgte har selv ansvar
for å velge representanter og varamedlemmer til rådet og styre.
I tillegg har de fire hovedsammenslutningene ved de regiontillitsvalgte ansvar for å
oppnevne medlemmer til prosjektgrupper / arbeidsgrupper.
De samme regiontillitsvalgte har ansvar for å rapportere endringer, i regiontillitsvalgte
og møtende representanter og varamedlemmer, til sekretariatet i Fosen Regionråd.
Det 4 regiontillitsvalgte mottar møteinnkallingene til de organ som for øvrig er etablert i
hht. Fosen Regionråd sine vedtekter. Disse har ansvar for å informere øvrige tillitsvalgte i
regionen om de saker mv. de mottar fra regionrådet.
Målsettingen er at ordningene iverksettes etter hvert og senest innen 1.1.2013.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen vil anbefale at styret i Fosen Regionråd å vedta at samarbeidet mellom
tillitsvalgte og Fosen Regionråd organiseres slik:

•
•
•
•
•
•

Tillitsvalget blir representert med 2 faste representanter i hhv. rådet og styre. Det
oppnevnes i tillegg 2 varamedlemmer.
Representantene gis møte, tale og forslagsrett i rådet og styre.
De fire hovedsammenslutningene representert ved fire regiontillitsvalgte har selv ansvar
for å velge representanter og varamedlemmer til rådet og styre.
I tillegg har de fire hovedsammenslutningene ved de regiontillitsvalgte ansvar for å
oppnevne medlemmer til prosjektgrupper / arbeidsgrupper.
De samme regiontillitsvalgte har ansvar for å rapportere endringer, i regiontillitsvalgte
og møtende representanter og varamedlemmer, til sekretariatet i Fosen Regionråd.
Det 4 regiontillitsvalgte mottar møteinnkallingene til de organ som for øvrig er etablert i
hht. Fosen Regionråd sine vedtekter. Disse har ansvar for å informere øvrige tillitsvalgte i
regionen om de saker mv. de mottar fra regionrådet.
Målsettingen er at ordningene iverksettes etter hvert og senest innen 1.1.2013.

Rådmannsgruppens behandling:
Leder av rådmannsgruppen gav en grundig orientering om møtene med de tillitsvalgte.
Ved votering stemte en representant i rådmannsgruppen mot sekretariatets forslag.
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Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at samarbeidet mellom tillitsvalgte og Fosen Regionråd
organiseres slik:

•
•
•
•
•
•

Tillitsvalget blir representert med 2 faste representanter i hhv. rådet og styre. Det
oppnevnes i tillegg 2 varamedlemmer.
Representantene gis møte, tale og forslagsrett i rådet og styre.
De fire hovedsammenslutningene representert ved fire regiontillitsvalgte har selv ansvar
for å velge representanter og varamedlemmer til rådet og styre.
I tillegg har de fire hovedsammenslutningene ved de regiontillitsvalgte ansvar for å
oppnevne medlemmer til prosjektgrupper / arbeidsgrupper.
De samme regiontillitsvalgte har ansvar for å rapportere endringer, i regiontillitsvalgte
og møtende representanter og varamedlemmer, til sekretariatet i Fosen Regionråd.
Det 4 regiontillitsvalgte mottar møteinnkallingene til de organ som for øvrig er etablert i
hht. Fosen Regionråd sine vedtekter. Disse har ansvar for å informere øvrige tillitsvalgte i
regionen om de saker mv. de mottar fra regionrådet.
Målsettingen er at ordningene iverksettes etter hvert og senest innen 1.1.2013.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Styret i Fosen Regionråd slutter seg til rådmannsgruppens innstilling.
Behandling i styremøte:
Styreleder Ove Vollan foreslo at det settes inn et nytt kulepunkt som sier at ordningen etableres
som en prøveordning for 1 år.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at samarbeidet mellom tillitsvalgte og Fosen Regionråd
organiseres slik:

•
•
•
•
•

Tillitsvalget blir representert med 2 faste representanter i hhv. rådet og styre. Det
oppnevnes i tillegg 2 varamedlemmer.
Representantene gis møte, tale og forslagsrett i rådet og styre.
De fire hovedsammenslutningene representert ved fire regiontillitsvalgte har selv ansvar
for å velge representanter og varamedlemmer til rådet og styre.
I tillegg har de fire hovedsammenslutningene ved de regiontillitsvalgte ansvar for å
oppnevne medlemmer til prosjektgrupper / arbeidsgrupper.
De samme regiontillitsvalgte har ansvar for å rapportere endringer, i regiontillitsvalgte
og møtende representanter og varamedlemmer, til sekretariatet i Fosen Regionråd.
Det 4 regiontillitsvalgte mottar møteinnkallingene til de organ som for øvrig er etablert i
hht. Fosen Regionråd sine vedtekter. Disse har ansvar for å informere øvrige tillitsvalgte i
regionen om de saker mv. de mottar fra regionrådet.

• Målsettingen er at ordningene iverksettes etter hvert og senest innen 1.1.2013.
•Ordningen etableres som en prøveordning for 1 år.
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Utviklingsprisen for Fosen 2013

Vedlegg
1. Statutter for utviklingsprisen for Fosen
2. Brev fra Ørland kommune
3. Brev fra Åfjord kommune
I 2005 vedtok styret i Fosen Regionråd nye statutter for den tidligere ”Utbyggingsprisen for
Fosen”. Denne prisen hadde til da vært utdelt totalt 14 ganger. De nye statuttene benevnes som
”Statutter for tildeling av utviklingsprisen for Fosen”. Utviklingsprisen er til nå utdelt 6 ganger
(for 2006, 2008, 2009,2010, 2011 og 2012) (se liste over utdelinger av utbyggingsprisen og
utviklingsprisen)
Kommunene er i brev av 14.01.14 bedt om å komme med forslag på kandidater til
utviklingsprisen for Fosen 2013. Fra statuttene tar vi med følgende 2 punkter:
6.

Formannskapet i hver av regionens åtte kommuner innstiller èn eller flere kandidater til utviklingsprisen.
Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes kandidatene etter
prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å
foreslå kandidater settes til 1. mars.

7.

Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene og intensjonene
bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Ved fristens utløp hadde vi fått inn forslag fra 2 kommuner. Begge kandidatene er foreslått fra
de samme kommuner tidligere år. Kommunenes begrunnelse fremkommer i vedlagte brev.
Følgende kandidater er foreslått av de oppførte kommuner:
1. Fosen Tools

Ørland kommune

www.fosen-tools.no/omoss.php

2. Norge Skjell AS

Åfjord kommune

www.norgeskjell.no/

Opplysninger om bedriftene finnes på ovennevnte linker.
Brev fra forslagsstillerne med begrunnelse er vedlagt saken.
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Utbyggingsprisen er tidligere tildelt:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Jens Bye,
Bjørn Lyng,
Tore Løkke,
Morten Berg,
Leon Bygballe,
Henry Ressem,
Refsnes Fiskeindustri,
Johs. J. Syltern,
Ragnar Lyng,
Ørland Sparebank,
Norsk Limtre AS,
Kråkøyfisk AS,
Stjern AS
Kroa Produkter AS

Rissa
Leksvik
Åfjord
Ørland
Leksvik
Verran
Åfjord
Åfjord
Leksvik
Ørland
Mosvik
Roan
Åfjord
Leksvik

Utviklingsprisen er tidligere tildelt:
2006:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Stokkøya Sjøsenter
Fosen Transport
Drageid Leirskole
Kjetil Myran
Nilssen Hønseri AS
LC Production AS

Åfjord (utdelt 2007)
Ørland (utdelt 2009)
Osen (utdelt 2010)
Leksvik (utdelt 2011)
Roan (utdelt 2012)
Rissa (utdelt 2013)

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling (fremlegges i møtet):
1. Utviklingsprisen for Fosen 2013 tildeles ……..
2. Prisen utdeles i forbindelse med Fosen Regionråd sitt styremøte og årsmøte den 13. juni
2014.
Begrunnelse for tildelingen:

Styrets enstemmige vedtak:
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Vedlegg 1 til styresak 09/14 Utviklingsprisen
for Fosen 2013

STATUTTER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN

1. Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd.
2. Utviklingsprisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og prisen tildeles
aktører som Fosen Regionråd ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv
utvikling for hele regionen.
3. Kandidaten bør ha utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive
virkninger for Fosen. Den kan også tildeles aktører som fremstår som gode
ambassadører for Fosen og har satt Fosen på kartet på en positiv måte.
4. Med positive virkninger menes særlig:
 å ha bidratt til opprettelse av arbeidsplasser
 å ha bidratt med innsats som har bedret mulighetene for utvikling av bedrift, næring
eller lokalsamfunn.
 positiv omdømmebygging
5. Utviklingsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har sitt
virke på Fosen, og den kan deles mellom flere verdige kandidater.
6. Formannskapet i hver av regionens åtte kommuner innstiller èn eller flere kandidater til
utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til
prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå
kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.
7. Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene
og intensjonene bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.
8. Prisen utdeles fortrinnsvis hvert år avhengig av verdige kandidater.
9. Prisen består av en særskilt figur (symbol) og en pengepremie, og den deles ut på
årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

Vedtatt i styremøte 01.09.05
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Vedlegg 2 til styresak 09/14 Utviklingsprisen
for Fosen 2013, forslag fra Ørland kommune

Fosen Regionråd
Att. Vidar Daltveit
7170 Åfjord

Deres ref.

Vår ref.
2468/2014/076/TORREI

Dato
31.01.2014

SAK TIL BEHANDLING I FORMANNSKAPENE UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN FOR 2013
Vi viser til brev av 15.01.14 vedr. ovennevnte.
Ørland formannskap behandlet saken i møte 30.01.14, hvor følgende kandidat forslås til å
få Utviklingsprisen for Fosen for 2013:
Fosen Tools AS, Brekstad
med følgende begrunnelse:
* Fosen Tools AS er et ekspansivt firma som ble grunnlagt i 2001, som er blitt
kjent for sitt innovative arbeid. Det er 8 ansatte i bedriften, med en omsetning på
ca 12 millioner i 2012.
Firmaets målsetning er: "Vi skal være markedets beste på verktøyløsninger, som
er optimalt tilpasset bruker og miljøet det brukes i"
* Firmaet har moderne og funksjonelle lokaler, som huser administrasjon,
produksjon, showrom og lager for distribusjon i inn og utland.
* Firmaet er stor på verktøy og verktøyløsninger, og driver aktivt med innovasjon
og produktutvikling.
* Fosen Tools har etablert et eget reklamebyrå, Punch Reklame som tilbyr
profesjonelle tjenester innen design og markedsføring. Reklamebyrået har
igangsatt et utviklingsprosjekt kalt "Stolt bedrift", som hjelper lokale bedrifter med
å forbedre sitt visuelle utrykk. For å kunne stå imot økt konkurranse fra andre
regioner, trenger bedriftene på Fosen rådgiving og hjelp til å profilere seg.
* Firmaet har utviklet i samarbeid med Ørland hovedflystasjon en ny type
verkstøyløsning.
* Fosen Tools AS vil være en verdig prisvinner!

Med vennlig hilsen
Toril Reitan
Rådgiver
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Vedlegg 3 til styresak 09/14 Utviklingsprisen
for Fosen 2013, forslag fra Åfjord kommune
Fosen regionråd

Deres ref.

Vår ref.
4487/2014/076/8SBA

Dato
12.02.2014

UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN 2013
Formannskapet opprettholder sitt forslag fra de siste to årene.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 11.02.2014
Endelig vedtak:
Formannskapet i Åfjord foreslår Norge Skjell A/S, Åfjord som kandidat til prisen, med
følgende begrunnelse:
«Den nye eier har helt siden overtakelsen satset på nyutvikling av metoder og
forretningsmodell. Dette har selskapet i stor grad lykkes med og det er skapt stabile
arbeidsplasser lokalt.
Bedriften organiserer omsetning av skjell fra hele landet og sikrer derfor stabil produksjon og
leveranser.
Bedriften har videre tatt stort ansvar for å rydde opp i de sjøområdene som bedriften disponerer.
Norge Skjell A/S er videre en meget positiv aktør i lokalsamfunnet.
Bedriften har sikret en god og stabil leveransekjede i inn- og utland for en ”utfordrende levende
vare”. Det har sin bakgrunn i strategisk riktige valg mht. tilgang på gode skjell fra store
områder, og en god produksjons- og pakkekjede.
Bedriften er pr i dag den største produsent av blåskjell i Norge og har nye investeringer på
gang.”

Vibeke Stjern
ordfører

Solgunn Barsleth
sekretær
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