FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FRA:

Sekretariatet/ TB
Møtedato: 21.09.2018

Styret i Fosen Regionråd

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

«Storfosen Gods», Ørland kommune

Tid:

Fredag 21.09.18, Kl 10:00

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

Bjugn
Indre Fosen
Osen
Ørland
Åfjord

Forfall:

Einar Eian

Roan

Fullmakt:

Ingen

Gjester:

AtB, ved Harald Storrønning, Fay Maria Loe og Andreas Enge
Tor Morten Solem, Fylkesmann i Trøndelag
Tore Solli, næringssjef Indre Fosen kommune
Ketil Kvam, DYRK Fosen
Ellers møtte:
Roar Leirset, Osen, Ann-Berit Nervik, tillitsvalgt, 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 14/18

Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.

SAKSNAVN

TILTAK

Drøftingssak

Organisering av regionsamarbeidet og
styringsmodell

Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget arbeider
videre med saken og orienterer styret løpende.

08/18

Fosen Regionråd – regnskap 2017

Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme
dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for
kommunene gjennom utsendelse av protokoller
og kunngjøring på regionrådets nettsider.

09/18

Årsmelding Fosen Regionråd 2017

Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme
dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for
kommunene gjennom utsendelse av protokoller
og kunngjøring på regionrådets nettsider.

10/18

Regnskap og årsmeldinger 2017 for
regionale samarbeidsordninger
(orientering til styret og rådet)

Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme
dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for
kommunene gjennom utsendelse av protokoller
og kunngjøring på regionrådets nettsider.

11/18

Videreføring av Fosenvegene AS Styrets
vedtak:
1. Fosen Regionråd tilrår
eierkommunene å videreføre
Fosenvegene AS som et
pådriver/utviklingsselskap for
samferdsel på Fosen, blant annet
ut fra følgende forutsetninger;
2. Fosenkommunene ønsker å overta
alle aksjene i Fosenvegene AS fra
2020.
3. Fosenkommunene tar sikte på å
finansiere drifta av selskapet fra
2020, med direkte årlige tilskudd,
og ny daglig leder ansettes.
4. Regionrådet anbefaler at det
utredes fusjonering av
samferdselsselskapene
Fosenvegene AS og Fosenbrua
AS
5. Styret ber om at sekretariatet
utreder saken videre, basert på
innspillene i møtet, og oversender
saken for politisk behandling i
eierkommunene.

Utredning og drøftinger pågår fremdeles.
Styret i Fosenvegene AS har saken til behandling
og vil fremlegge forslag til videre behandling for
eierkommunene.

Profilering/markedsføring av
Fosenregionen – Planet Eat

Rose Media var på Fosen 7.-9.september for
filminnspilling og promo Fosen filmen forventes
ferdig i løpet av høsten.

12/18

Styrets vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak FU 22.08.18:
«Fylkesutvalget vedtar at Trøndelag
fylkeskommune avslutter sitt eierskap i
Fosenvegene AS og selger sine aksjer i selskapet
til de øvrige eierkommunene til pålydende
aksjeverdi.»

Sak 15/18 Utviklingsprisen for Fosen 2017
Styrets vedtak:
1. Utviklingsprisen for Fosen 2017 tildeles NN (offentliggjøres 3.oktober)
2. Prisen utdeles i forbindelse med felles formannskapsmøte i Indre Fosen 3.oktober 2018
hvor bedriften inviteres til å presentere sin drift og motta utviklingsprisen 2017.

Sak 16/18 Regionalt næringsfond Fosen – reviderte vedtekter
Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar reviderte vedtekter for regionalt næringsfond i
henhold til vedlegg.
2. Vedtektene fremlegges for vedtak i medlemskommunene, endringene synliggjøres i
dokumentet.

Sak 17/18 Videreføring av TalentLab Fosen
Styrets vedtak:
1. Kommunene Bjugn, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord viderefører ordningen
TalentLab Fosen for unge talenter tilknyttet kulturskolene i kommunene 2018/2019
2. Det opprettes et eget regionalt prosjekt for TalentLab Fosen med finansiering fra
medlemskommunene fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel.
3. Det legges til grunn at kommunene evaluerer ordningen i sammenheng med øvrige
tilbud i kommunene enkeltvis og tar stilling til om ordningen kan implementeres i
budsjett for kulturskolen.
Drøftingssaker:
 Tjenestesamarbeid om følge- og beredskapstjenesten for gravide på Fosen
Vedtak:
Styret ber rådmannsgruppen om å utrede og fremlegge forslag til følgende tjenestesamarbeid
for Fosenkommuene i god tid før budsjettene behandles i kommunene:
 Følge og beredskapstjeneste for gravide på Fosen
 Jordmor tilgjengelig i helsestasjonens åpningstid

Orienteringssaker:
 Utvikling av bioøkonomi med utgangspunkt i skogressursen, Fylkesmann i Trøndelag
v/Tor Morten Solem, vedlagt presentasjon
 Erfaringer med LENSA-prosjektet v/Tore Solli
 DYRK Fosen ved prosjektleder Ketil Kvam, vedlagt presentasjon
 Dialogmøte med AtB vedrørende framtidig kollektivtransport i Fosen, vedlagt
presentasjon

Eventuelt:
Kommunene ønsker å utrede funksjon og muligheter som tilbys av selskapet KystNorge AS i
samarbeid. Daglig leder tar kontakt med KystNorge, Oi Trøndersk Mat og Trøndelag reiseliv
for å utarbeide saksgrunnlag.

Leder Ogne Undertun er i ekstraordinær generalforsamling i Fosenbrua AS valgt til
styremedlem som regionrådets representant.

Møtet slutt kl 1410.
Tusen takk til Storfosen Gods og Ørland kommune for servering, møtelokaler og gjestfrihet.
Torun Bakken
Referent

