FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i Fosen Regionråd

VÅR REF.: Torun

DATO:

03.10.17

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Med dette innkalles styrets medlemmer i Fosen Regionråd.

Fredag 13.10.17 kl 10:30 -14:00 (kaffe serveres fra kl 09:30)
LIV-bygget Vanvikan, Leksvik kommune
NB! Styremøtet starter etter representantskapsmøtet i Fosen Helse IKS (egen innkalling er
sendt til representantskapets medlemmer, oppstart kl 10:00).

Saksliste:
SAK 21/17
SAK 22/17
SAK 23/17

Oppfølging av styrets vedtak
Prosjekt «Nye kommunenummer»
Videreføring av felles prosjektledelse i Nordre Fosen vannområde

Drøftingssak; Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell
Orienteringer:
 Informasjon om samarbeidet i Nordre Fosen vannområde v/Ingrid Hjort
 Orientering om utredningsarbeidet til ny fordelingsnøkkel for samarbeidsordningene i
Fosen Regionråd v/Gaute Krogfjord
 Orientering om status og fremdrift Digital døgnåpen forvaltning v/Eirin Folde
 Presentasjon av status og fremdrift forprosjekt Næringsvennlig Region Fosenpilot
v/Torun Bakken

Forfall meldes til sekretariatet snarest.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!
Med hilsen
Fosen Regionråd
Ove Vollan
Styreleder.
Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:

Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:

Møtedato:

Saksbeh.:

21 /17

29.09.17
13.10.17

TB
TB

Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.

SAKSNAVN

TILTAK

14/17

Årsmelding Fosen Regionråd 2016

Godkjent av årsmøtet 2017

15/17

Fosen Regionråd – regnskap 2016

Godkjent av årsmøtet 2017

16/17

Regnskap og årsmeldinger 2016 for Fremlagt til orientering i årsmøtet 2017
regionale samarbeidsordninger

17/17

UTVIKLINGSPRISEN FOR
FOSEN 2016

Utviklingsprisen 2016 er tildelt
Havservice AS og gavesjekken utbetalt.

18/17

Kjøp av aksjer og
egenkapitalinnskudd

Disponeringene er foretatt ihht styrets
vedtak

19/17

Prosjektplan forprosjekt pilot
Fosenregionen, Næringsvennlig
Region
Tilsagn om støtte til mat fra Fosen
på OI! Trøndersk matfestival

Forprosjekt NVR Fosenpilot er iverksatt
og løpende. Statusinformasjon i møtet.

20/17

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

Videreføring av styrets vedtak i sak
09/17.
Tilskudd utbetalt ihht til tilsagnet.

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
11/17
22/17

Møtedato:
13.09.17
29.09.17
13.10.17

Saksbeh.:
TB
TB
TB

Prosjekt Nye kommunenummer

Vedlegg:
1. Konsekvenser av å endre kommunenummer
http://www.ks.no/contentassets/0afafae11208411e8b7086ace5a2613e/2017-06-14-konsekvenser-av-a-endrekommunenummer_final.pdf
2.

Sjekkliste for kommuner
http://www.ks.no/contentassets/0afafae11208411e8b7086ace5a2613e/2017-06-14-konsekvenser-av-a-endrekommunenummer_sjekkliste_final.pdf

Saksfremstilling:
Bakgrunn:
Bakgrunn for utredningen av konsekvenser for kommunene av å endre kommunenummer er
regionreformen og sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag som trer i kraft 1. januar
2018. Ved sammenslåing av fylkeskommunene vil alle kommuner i regionen få nye
kommunenumre.
En kort oppsummering av konsekvensene for kommunen og oppgavene som må gjøres er
angitt i følgende liste. Oppgavene er angitt i prioritert rekkefølge. For detaljer henvises det til
rapporten som er utarbeidet av KS.
1.Kommunen må rette feil i Matrikkelen og avstemme Matrikkelen og Grunnboken innen
tidsfrister fra Kartverket1. Omfanget på arbeidet varierer fra kommune til kommune.
2. Det er en risiko for forsinkelser i tilgang til oppdaterte data fra nasjonale registre etter
endret kommunenummer. Det er viktig at kommunene sikrer reserveløsninger i
tjenesteområder der kontinuerlig tilgang til Folkeregisteret, Enhetsregisteret og/eller
Matrikkelen er kritisk. Kommunene trenger også å håndtere lokale kopier av nasjonale
registre og integrasjoner mot disse for å sikre at disse fungerer som de skal etter endret
kommunenummer.
3. Kommunen kan få omfattende arbeid med arkivet dersom kommunenummer benyttes som
en del av arkivnøkkel eller saksnumre. Kommunen trenger å vurdere om opprettelse av nye
arkiv deler eller periodisering av arkiv er nødvendig i slike situasjoner. Endringen av
kommunenummer bør også dokumenteres i arkivplanen.
4. Kommunen må oppdatere kommunenummer i planregister, lokale kartgrunnlag, plan- og
byggesaker, teknisk dokumentasjon og byggdata for å sikre forsvarlig tjenesteproduksjon
innen plan, bygg og geodata.
5. Det er betydelige konsekvenser for rapportering til KOSTRA, PAI-registeret, IPLOS og
SOFIE. Kommunen må oppdatere kommunenummer i systemene for økonomi og regnskap,
personal og lønn, barnevern, pleie og omsorg og eventuelt sosialhjelp.
6. Det er behov for å oppdatere lenker til digitale søknader på nettsiden. Dette avklares med
leverandørene.
7. Det er begrensede administrative konsekvenser for kommunen. Kommunene trenger å
oppdatere kommunenummer i et fåtall av kundeavtaler, dokumenter og nettsider. Disse
oppgavene er ikke kritiske og kan utsettes ved behov.

Vurdering:
Fosenkommunene, evnt hver enkelt kommune, bør etablere et fellesprosjekt med
prosjektleder for dette arbeidet. Dette arbeidet innebærer at en må være sikker på at alle
fagsystemer er oppdatert innen 01.01.2018. KS har utarbeidet en sjekkliste med beskrivelse
av arbeidsprosessene og estimert en kostnad for prosjektarbeidet på kr 160.000,- pr kommune.
De største kostnadene for kommunene er knyttet til bruk av interne ressurser, siden de fleste
konsekvensene av å endre kommunenummer bør håndteres av kommunen. Estimatet tar
hensyn til intern ressursbruk og utlegg til anbefalt leverandørstøtte.
Anbefaling:
Det opprettes et felles prosjekt for kommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Det anbefales
at Ørland kommune oppretter eget prosjekt og prosjektleder grunnet at mange av
endringene/oppdateringene har sammenheng med fagsystemer knyttet til IKT samarbeidet.
Rissa og Leksvik kommuner er godt i gang med arbeidet som følge av den pågående
kommunesammenslåingen og det ansees derfor ikke hensiktsmessig å delta i fellesprosjektet.
Det bør utpekes en prosjektleder til å lede arbeidet samt en prosjektgruppe sammensatt av
faggruppene.
Oppgaven til prosjektleder blir oppfølging av faggruppene/fagansvarlige for hvert enkelt
fagsystem. Nødvendige tiltak (ihht sjekklisten) må være utført innen 01.01.2018.
Forslag til sammensetning av prosjektgruppe;
Fagansvarlig sak og arkiv, Fosen GIS, Fosen regnskap, Fosen lønn, Fagansvarlig helse,
Regionkonsulent skole, NAV Nord-Fosen, Nav Bjugn

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Kommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn etablerer felles prosjekt og prosjektledelse
for å gjennomføre nødvendige endringer som følge av nye kommunenummer.
2. Prosjektleder NN har ansvar for å lede arbeidet ihht sjekkliste for kommuner,
utarbeidet av KS
3. Prosjektgruppen har ansvar for å iverksette arbeidet med nødvendige endringer i
fagsystemene.
4. Fosen IKT lager oversikt på kartlagte fagsystemer som må oppdateres innen årsskifte.
5. Prosjektleder lager budsjett for prosjektet.
Rådmannsgruppens behandling:

1. Kommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn etablerer felles prosjekt og prosjektledelse
for å gjennomføre nødvendige endringer som følge av nye kommunenummer.
2. Fosen IKT utreder muligheten for å levere prosjektledertjenesten for det regionale
prosjektet. Tilbakemelding til sekretariatet innen 15.09.17
3. Prosjektgruppen har ansvar for å iverksette arbeidet med nødvendige endringer i
fagsystemene.
4. Fosen IKT lager oversikt på kartlagte fagsystemer som må oppdateres innen årsskifte.
5. Prosjektleder utarbeider budsjett for prosjektet.

Ny behandling av rådmannsgruppen;
(anbefaler at alle kommunene deltar)
1. Fosenkommunene etablerer snarest en felles prosjektgruppe, sammensatt av
«superbruker» fra hver kommune, for å samarbeide om arbeidsprosessen og
gjennomføring av nødvendige endringer som følge av nye kommunenummer.
2. Rådmann utpeker deltakere til samarbeidsgruppen fra sin kommune og daglig leder i
Fosen Regionråd innkaller til første møte.
3. Kommunene dekker selv kostnadene som påløper for denne samarbeidsgruppen samt
nødvendige kostnader som påløper som følge av oppdateringer av fagsystemer.
4. Fosen IKT lager oversikt på kartlagte fagsystemer som må oppdateres innen årsskifte.
Arbeidsutvalgets innstilling;
Arbeidsutvalget støtter rådmannsgruppens behandling.
Styrets vedtak:

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10
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Arbeidsutvalget
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Videreføring av felles prosjektledelse i
Nordre Fosen vannområde

Vedlegg: «Referat VOU 160617»
Saksfremstilling:
Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet
I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som
implementerer EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. Formålet med vannforskriften er å gi
rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av våre vannressurser. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas
regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for hver vannregion, med sikte på å
oppfylle miljømålene.
Som følge av vannforskriften er Norge delt inn i vannregioner og vannområder som følger
grensene for nedbørfelt. Hensikten med denne inndelingen er å sikre god forvaltning av
vannressursene på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. Nordre Fosen
vannområde består i hovedsak av Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Leksvik, Bjugn og Ørland
kommuner. Samarbeidet i vannområdet startet i 2011.
Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag er gjeldende fra 2016-2021. Deretter
vil planen rulleres for nye seksårsperioder. Planen setter konkrete miljømål for bekker, elver,
innsjøer og sjøvann i kommunene. Vannområdet deltok aktivt i utarbeidelsen av
vannforvaltningsplanen. Kommunene vedtok i høringsinnspill til planen i novemberdesember 2014 å «være aktiv[e] bidragsyter[e] til at målene i vannforskriften nås».
Den regionale vannforvaltningsplanen gir føringer for hvordan kommunene bør jobbe med de
viktigste utfordringene for vannmiljøet fram til og med 2021. De viktigste utfordringene
innenfor kommunenes myndighetsområde er avrenning fra landbruksarealer og forurensning
fra private avløpsanlegg. Dersom målene i vannforvaltningsplanen skal nås er det nødvendig
å gjennomføre miljøtiltak.
Arbeidsoppgaver i vannområdet
Vannområdet Nordre Fosen har vært et viktig samarbeidsforum for vannforvaltning fra
oppstarten i 2011. Vannområdet jobber med:
- Utvikle arbeidsmetoder og standarder for arbeid med felles utfordringer.
- Gjennomføre et felles prosjekt om spredte avløp (Se informasjon lenger ned)
- Utveksle erfaringer fra konkrete miljøprosjekter i vassdrag.
- Samordne vannforvaltningsarbeidet med andre relevante sektorer (Fylkesmannen,
Fylkeskommunen, Statens Vegvesen, NVE m.fl.).
- Samordne og bestille/gjennomføre miljøundersøkelser (bl.a. for midler bevilget fra
Fylkesmannen).
- Søke om økonomisk tilskudd fra relevante kanaler (Skjønnsmidler fra Fylkesmannen,
prosjektmidler fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet).
- Legge til rette for medvirkning fra interesseorganisasjoner, privatpersoner og
næringsliv i vannforskriftsarbeidet.
- Spre informasjon om vannforvaltning og miljøtilstanden i vannressursene via
kommunenes nettsider og hjemmesiden til vannområdet
(http://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag/vannomrader/nordre-fosen/)

-

Rapportering om status og måloppnåelse til vannregionmyndigheten (Sør-Trøndelag
Fylkeskommune).
- Prosjektleder deltar i vannforvaltningsarbeidet på regionalt nivå ved deltakelse i
arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag.
Prosjekt spredte avløp
Vannområdet har utarbeidet en tiltaksplan for spredte avløp. Tiltaksplanen har vært på høring
våren 2017, og vil opp til endelig politisk behandling i kommunestyrene høsten 2017.
Formålet med tiltakene i planen er:
 Redusere forurensningsbelastningen fra spredte avløp til et akseptabelt nivå, slik at
målet om god økologisk tilstand i vannforekomstene kan nås. Arbeidet må koordineres
med forurensningstiltak i bl.a. landbrukssektoren, som også bidrar med utslipp av
næringssalter til vassdrag.
 Sikre drikkevannskilder (overflatevann og private brønner) mot forurensning fra
spredte avløp
 Sikre at ikke forurensning fra spredte avløp hindrer brukerinteressene knyttet til
vannet, som f.eks. bading
De fleste kommunene, med unntak av Leksvik og Osen, vedtok i 2016 å øke
slamtømmingsgebyrene for 2017 for å finansiere en fulltidsstilling innen spredte avløp på
Fosen. Dette var en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne arbeide etter tiltaksplan
spredte avløp, og ivareta sitt myndighetsansvar etter forurensningsforskriften. Satsen som lå
til grunn var 110 kr. per abonnent. (Flere av kommunene tok allerede inn noe
slamtømmingsgebyr til saksbehandling etter forurensningsforskriften. Økningen i
slamtømmingsgebyret ble da mindre, til en totalsats på 110 kr.) Stillingen er nå besatt, og
prosjektet har finansiering for ett år.
Organisering og økonomi fra 2011-2017
Arbeidet med vannforskriften i Nordre Fosen Vannområde er organisert slik:
 Vannområdeutvalg (VOU) som har en politisk representant fra hver kommune, samt
vara.
 Arbeidsgruppe med en administrativt ansatt representant fra hver kommune.
 Lokal referansegruppe, med representanter fra godkjenningspliktige vannverk,
oppdrettsnæring, lag og foreninger etc. i kommunene.
 Sekretariat: Rissa kommune har tatt på seg sekretariatsrollen og har ansatt en
koordinator på 50 % prosjektstilling.
Økonomi
Tabellen under viser driftsregnskap for 2014-2016 og driftsbudsjett for 2017. Vannområdet
får årlige driftstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg søker vannområdet om
prosjektmidler fra ulike ordninger. I perioden 2014 tom. 2016 har vannområdet fått utbetalt til
sammen 2,3 millioner kroner i prosjektmidler.
Midler
Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017
Tilskudd STFK
50 000
100 000
150 000
350 000
Tilskudd skjønnsmidler til drift
100 000
200 000
Bjugn kommune
60 000
60 000
60 000
60 000
Osen kommune
30 000
30 000
30 000
30 000
Rissa kommune
70 000
70 000
70 000
70 000
Roan kommune
30 000
30 000
30 000
30 000
Ørland kommune
60 000
60 000
60 000
60 000
Åfjord kommune
50 000
50 000
50 000
50 000
Leksvik kommune*
50 000
Total
450 000
600 000
450 000
700 000

Utgifter
Lønn prosjektleder 50 % stilling
Reisekostnader
Møter
Til prosjekter/overvåkning
Div utgifter
Total

365 590
50 114
5 398
4 327
425 429

300 356
19 242
1 190
155 434
476 222

325 199
35 303
3 076
76 750
13 185
453 513

350 000
30 000
5 000
315 000
700 000

* Leksvik kommune besluttet før jul 2016 å delta politisk og administrativt i vannområdet.
Dette var en følge av at grensene til vannområdet ble justert til også å inkludere Leksvik
kommune.

Organisering og økonomi 2018-2021
De fleste kommunene vedtok å høyne slamtømmingsgebyret for 2017 for å ansette en person
til å jobbe med spredte avløp på Fosen på 100 %. Denne «koordinatoren» er nå ansatt, og vil
være en viktig forutsetning for at målene i tiltaksplan spredte avløp kan oppfylles. Det er
vedtatt finansiering for ett år (kommunestyrene vedtar slamtømmingsgebyrene årlig), men det
er behov for å få mer forutsigbare tidsrammer i prosjektet. Derfor vil det være hensiktsmessig
å opprette en egen temagruppe for spredte avløp i vannområdet, og at «prosjekt spredte
avløp» gjennomføres som en del av driften i vannområdet, med tilsvarende prosjektperiode.
Nytt organisasjonskart vil dermed se slik ut:

Vannområdeutvalget

Lokal referansegruppe

Arbeidsgruppe
vannområdet

Temagruppe spredte
avløp

Koordinator for
vannområdet 50 %

Koordinator spredte
avløp 100 %

Driftsbudsjettet for den neste prosjektperioden tilsvarer tidligere års budsjetter, med unntak av
at prosjekt spredte avløp er tatt inn. I tillegg vil vannområdet trolig få betydelige summer i
prosjektstøtte i løpet av de neste årene, men dette er ikke regnet med i driftsbudsjettet.
Midler
Budsjett
2018 250
Tilskudd STFK
Tilskudd til drift fra kommunene000
Bjugn kommune
60
000

Budsjett
2019 250
000
60
000

Budsjett
2020 250
000
60
000

Budsjett
2021 250
000
60
000

Osen kommune
30
30
30
30
000 120
000
000 120
Indre Fosen kommune
120 000 120
000
000
000
000
Roan kommune
30
30
30
30
000
000
000
000
Ørland kommune
60
60
60
60
000
000
000
000
Åfjord kommune
50
50
50
50
Tilskudd til prosjekt spredte avløp*
000
000
000
000
Bjugn kommune
214
214
214
214
830
830
830
830
Osen kommune
49
49
49
49
500 251 500 251
500 251
500 251
Indre Fosen kommune
020
020
020
020
Roan kommune
56
56
56
56
430
430
430
430
Ørland kommune
97
97
97
97
900
900
900
900
Åfjord kommune
138
138
138
138
710 1 408
710 1 408
710 1 408
710 1 408
Total
390
390
390
390
Utgifter
Koordinator vannområdet 50
350
350
350
350
% stilling spredte avløp
000 800
000 800
000 800
000 800
Koordinator
100 % stilling
000
000
000
000
Reisekostnader
70
70
70
70
000
000
000
000
Møter
5
5
5
5
000
000
000
000
Til prosjekter/overvåkning
150
150
150
150
000
000
000
000
Div utgifter
33
33
33
33
3901 408 390 3901 408 390 3901 408 390 3901 408 390
Total
*tilsvarer omtrent 110 kroner per slamtømmingsabonnent, men kommunene må selv ta
stilling til hvordan denne posten skal finansieres. Slamtømmingsgebyr vedtas årlig, og er
basert på selvkostprinsippet.

Vurdering:
Det er viktig at samarbeidet i vannområdet videreføres, med en koordinatorstilling på 50 %.
Samarbeidet, og koordinatorstillingen, er en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne
følge miljømålene som følger av vannforskriften og delta i utarbeidelsen av regional
vannforvaltningsplan. Organiseringen med en felles koordinator er en forutsetning for å få
eksterne tilskudd til drift. Koordinatorstillingen gir også kapasitet til å søke om betydelige
prosjektmidler fra ulike tilskuddsordninger.
De fleste kommunene i vannområdet (med unntak av Leksvik og Osen) vedtok i 2016 å øke
slamtømmingsgebyrene med 110 kr for å finansiere en felles 100 % stilling innen spredte
avløp. Slamtømmingsgebyrer vedtas av kommunestyrene hvert år, men det er viktig at
kommunene forplikter seg til å bidra med finansiering av denne fulltids-stillingen utover ett
år. Dette er en viktig faktor for at kommunene skal kunne følge opp intensjonene i tiltaksplan
spredte avløp, og ivareta sitt myndighetsansvar etter forurensningsforskriften. Det vil være
hensiktsmessig at arbeidet med spredte avløp blir en del av arbeidet i vannområdet, og at
«prosjekt spredte avløp» følger prosjektperioden til vannområdet.

Forslag til kommunestyrevedtak for deltakerkommunene:
1. X kommune opprettholder samarbeidet i Nordre Fosen vannområdet tom.
2021, og bevilger årlig kr. X til driften av vannområdet
2. X kommune deltar i samarbeidet om spredte avløp i vannområdet tom. 2021,
og vil bidra med finansiering av en 100 % koordinatorstilling innen spredte
avløp. Kommunenes bidrag fordeles etter antall slamavskillere i kommunen.

Rådmannsgruppens behandling:
1. Rådmannsgruppen tilslutter seg forslaget til saksfremlegg og anbefaler at saken
fremlegges for vedtak i kommunestyrene for deltakerkommunene.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd tilslutter seg forslaget til saksfremlegg og anbefaler at saken
fremlegges for vedtak i kommunestyrene for deltakerkommunene.

Styrets vedtak:

