Kommunenes behandling av Regionalt næringssamarbeid på Fosen –
STRATEGIDOKUMENT 2013
Kommunene er i brev av 06.01.14 anmodet om politisk behandling av
Regionalt næringssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013 Anmodning om politisk behandling!

Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 20. desember 2013 bla sak 19/13 Regionalt
næringssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013. Styrets enstemmige vedtak
lyder:
1.

Fosen Regionråd vedtar det framlagte forslag til strategidokument for regionalt næringssamarbeid på
Fosen. Dokumentet er et viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv i regionen.

2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier (tiltak) legges til grunn for å konkretisere
handlingsplaner og tiltak.
Oppfølging og gjennomføring av strategiene forutsetter at hvert enkelt tiltak beskrives i en egen
prosjektplan med kostnadsoppsett og hvem som er initiativtaker (hvilken/ hvilke organisasjoner i
Næringsalliansen).
Hvert enkelt prosjekt legges fram til Fosen Regionråd for behandling i styret.
3. Næringsalliansen i Fosen utfordres til å organisere arbeidet med konkretisering av prosjektplaner og
iverksetting av tiltak med utgangspunkt i de ressurser som stilles til rådighet av kommunene,
regionrådet, fylkeskommunene og eventuelt andre finansieringskilder.
4. Næringsalliansen i Fosen utarbeider hvert år en melding til regionrådets styre og kommunestyrene i
medlemskommunene som omtaler iverksatte tiltak, oppnådde resultater og ressursbruk.
5. Regionrådets styre ber kommunestyrene og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ta stilling til forslaget
om at midler, tilsvarende det som årlig t.o.m. 2014 blir bevilget til Kysten er klar, omdisponeres og
stilles til rådighet for Næringsalliansen i Fosen for bruk i arbeidet med å iverksette tiltak i hht.
strategidokumentet.
6. Saken oversendes medlemskommunene i Fosen Regionråd for videre politisk behandling. Svarfrist
settes til 28. februar 2014.

I vedlagte særutskrift av saken vises det til den prossess som er gjennomført i forbindelse med
utarbeidelsen av strategidokumentet. En viktig milepæl i arbeidet med en strategisk
næringsplan var det som skjedde den 24. april 2013; etablering av Næringsalliansen i Fosen.
Som det fremgår av styrets vedtak, punktene 5 og 6, ber vi om at saken undergis politisk
behandling i den enkelte medlemskommune og at tilbakemelding gis til sekretariatet innen
28. februar 2014.
Før den politiske behandlingen ble følgende melding sendt ut til rådmennene, etter drøfting i
rådmannsmøtet den 31. januar:
_________ kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet:
«Regional vekstkraft på Fosen som følge av kampflybase-utbygginga på Ørland og nye
vindkraftanlegg».
Vår kommune vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet.
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Resultatet av kommunestyrenes behandling:
Kommune
Rissa kommune

Behandlet
11.02.14, Kst.
PS 1/14

Åfjord kommune

Kst.
27.02.14

Vedtak
1. Framlagte forslag fra styret i Fosen Regionråd
vedtas.
2. Rissa kommune støtter søknaden innsendt av
Bjugn kommune med prosjektnavnet:
«Regional vekstkraft på Fosen som følge av
kampflybase-utbygginga på Ørland og nye
vindkraftanlegg».
Rissa kommune vil dermed være aktiv
deltaker og medspiller i gjennomføringa av
prosjektet.
Åfjord kommunestyre ser positivt på etableringen av
Næringsalliansen i Fosen og arbeidet som er gjort i
forbindelse med Strategidokument 2013.
Kommunestyret vil fra 2015 stille midlene som
tidligere er gått til prosjektet Kysten er klar, og som
for Åfjord sin del utgjør
kr 200.000, til disposisjon for Næringsalliansen i
Fosen under forutsetning av at de øvrige
medlemskommunene i Fosen og Sør-Trøndelag
fylkeskommune bidrar med sine respektive andeler i
samarbeidet slik som styret i Fosen Regionråd har lagt
til grunn.
Åfjord kommunestyre ber om at Næringsalliansen i
Fosen gjennomfører en evaluering av eget arbeid og
oppnådde resultater i løpet av 2015, som vil danne
grunnlag for hvor vidt kommunens bevilgninger til
næringsalliansen skal videreføres etter 2015.
Åfjord kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn
kommune med prosjektnavnet ”Regional vekstkraft
på Fosen som følge av kampflybase-utbygginga på
Ørland og nye vindkraftanlegg”.
Vår kommune vil være aktiv deltaker og medspiller i
gjennomføringa av prosjektet.

Bjugn kommune

11.02.14, Kst.
Sak 03/2014

1. Bjugn kommune slutter seg til innholdet i det
foreslåtte strategidokumentet som grunnlag for
regionalt næringssamarbeid på Fosen.
2. Bjugn kommune foreslår at gjennomføringen
organiseres som et prosjekt, der næringsalliansen gis
ansvar for gjennomføring av tiltakene – og tar rollen
som prosjektleder for handlingsplanen. Planer for
hvordan de enkelte tiltak skal gjennomføres er derfor
næringsalliansen sitt ansvar. Styret i regionrådet tar
rollen som styringsgruppe som eksempelvis vedtar de
årlige handlingsplanene. Handlingsplanene vil
inneholde oversikt over resultatmål og tiltak, samt

3.

4.

5.

6.

Ørland kommune

14.02.14, Kst.
PS 14/20
(vedtak hentet
fra nettet)

Osen kommune

17.02.14, Kst.
PS 4/14

Roan kommune

06.02.14, Kst.
Sak 08/14

1.

2.gangs beha.
13.03.14, Kst.
Sak 17/14

2.

finansiering av de enkelte tiltak. Gjennomføringen av
planen må settes høyt på dagsorden i styret; og bør
derfor være fast sak på agendaen hver gang styret i
regionrådet samles.
Samarbeidsforumet jf målområde 1 vil være
”næringsalliansens møteplass”! Her må derfor
oppgavene fordeles mellom aktørene, gjerne etter
interesse og kompetanse.
I handlingsplanen er det foreslått minimum 4 møter i
samarbeidsforumet årlig. I en oppstartsfase bør det
være aktuelt med flere. Dette for å utvikle samarbeidet
mellom utviklingsaktørene på Fosen gjennom
relasjons- og tillitsbygging samt kunnskap om
hverandres kompetanse og interesseområder.
Gjennomføringen av planen vil være en av
regionrådets viktige oppgaver framover.
Administrasjonen i regionrådet må involveres i
gjennomføringen. De bør derfor lede møtene i
samarbeidsforumet.
Bjugn kommune vil fra 2015 omdisponere dagens
bidrag til Kysten er Klar til gjennomføringen av
handlingsplanen. Dette utgjør kr. 200.000 NOK.

1. Ørland kommunestyre vedtar fremlagte forslag
til strategidokument - regionalt
næringssamarbeid på Fosen, datert 14.11.13.
2. Ørland kommunestyre forplikter seg til å delta
med kr. 200.000 til videreføring av prosjektet
fra 2015.
Osen kommunestyre støtter utarbeidet
strategidokument, og næringsalliansens videre arbeid
i
tråd med dokumentet, samt søknad om midler fra
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).
Kommunestyret vedtar i tillegg en
finansieringsmodell for arbeidet med utgangspunkt i
registrert folketall, for Osen kommune inntil kr.
56.000,- med budsjettmessig virkning fra 2015.

3.

4.

Fosen Regionråd vedtar det framlagte forslag til
strategidokument for regionalt næringssamarbeid på Fosen.
Dokumentet er et viktig verktøy for økt verdiskaping og
bærekraftig næringsliv i regionen.
Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier (tiltak)
legges til grunn for å konkretisere handlingsplaner og tiltak.
Oppfølging og gjennomføring av strategiene forutsetter at
hvert enkelt tiltak beskrives i en egen prosjektplan med
kostnadsoppsett og hvem som er initiativtaker (hvilken/
hvilke organisasjoner i Næringsalliansen).
Hvert enkelt prosjekt legges fram til Fosen Regionråd for
behandling i styret.
Næringsalliansen i Fosen utfordres til å organisere arbeidet
med konkretisering av prosjektplaner og iverksetting av
tiltak med utgangspunkt i de ressurser som stilles til
rådighet av kommunene, regionrådet, fylkeskommunene og
eventuelt andre finansieringskilder.
Næringsalliansen i Fosen utarbeider hvert år en melding til
regionrådets styre og kommunestyrene i
medlemskommunene som omtaler iverksatte tiltak,

5.

6.

Leksvik kommune

oppnådde resultater og ressursbruk.
Kostnadene ved næringssamarbeidet begrenses oppad til kl
1.400.000,- fordeles på kommunene etter innbyggertall pr
01.01.14.
Roan kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn
kommune med prosjektnavnet: «Regional vekstkraft på
Fosen som følge av kampflybase-utbygginga på Ørland og
nye vindkraftanlegg».
Vår kommune vil være aktiv deltaker og medspiller i
gjennomføringa av prosjektet.

Formannskapet Endelig vedtak:
Sak 14/17
Leksvik formannskap ser positivt på etableringen av
08.05.14
Næringsalliansen i Fosen og arbeidet
som er gjort i forbindelse med Strategidokument
2013. Kommunen vil fra 2015 stille
kr 200.000 til disposisjon fra næringsfondet for
næringsalliansen i Fosen, under forutsetning
av at de øvrige deltakerne bidrar med sine respektive
andeler i samarbeidet slik som styret i
Fosen Regionråd har lagt til grunn.
Midlene dekkes av kommunens næringsfond.
Leksvik formannskap ber om at Næringsalliansen i
Fosen gjennomfører en evaluering av
eget arbeid og oppnådde resultater i løpet av 2015,
som vil danne grunnlag for hvor vidt
kommunens bevilgninger til næringsalliansen skal
videreføres etter 2015.
Leksvik kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn
kommune med prosjektnavnet
”Regional vekstkraft på Fosen som følge av
kampflybase-utbygginga på Ørland og nye
vindkraftanlegg”.
Leksvik kommune vil være aktiv deltaker og
medspiller i gjennomføringa av prosjektet.

