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RÅDSMØTE
FOSEN REGIONRÅD

13.11.15

1000 - 1100

Disse møtte: Jørn Nordmeland
Hans Eide og Anne Torill Rødsjø
Tom Myrvold
Ove Vollan og Torunn Skjærvø Bakken
Jon Husdal og Håkan Berdahl
Steinar Saghaug og Knut Ola Vang
Einar Eian
Forfall:

Osen
Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan

John Einar Høvik og Line Stein, Osen, Ola Håvard Krogfjord, Roan, Knut
Ring, Ørland, Ogne Undertun, Bjugn og Vibeke Stjern, Åfjord

Ellers møtte: Vigdis Bolås, Rissa kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Roar Leirset,
Osen kommune, Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn, Helge Olden, tillitsvalgt,
Leif Harald Hansen og Gunnar Singsaas, Sør-Trøndelag fylkeskommune, og
Vidar Daltveit fra sekretariatet.

BEHANDLEDE SAKER
Sak nr./år: 04/15 – 06/15

UNDERSKRIFTER:

________________

__________________

Einar Eian

Steinar Saghaug

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

UTSKRIFTER:
Hovedutskriften er sendt til:
Rådet med vararepresentanter, styret med vararepresentanter, rådmennene, STFK,
NTFK, KSST, KSNT og presse.
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RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD 13.11.15
PROTOKOLL
Orienteringer:
Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Rissa kommune av ordfører Ove
Vollan. Han orienterte om kommunen og det omfattende arbeidet som er gjort i
forbindelse med konkursen ved Noryards Fosen og oppstarten av nytt selskap, Fosen Yard
AS.
I tillegg orienterte han om øvrig næringsliv samt diverse utbyggingsprosjekt i kommunen.
Rådsmøtet ble det avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd, rådets medlemmer deltok
også på styrets behandling av saker, bla budsjettene for 2014, ang Fosen Regionråd og
samarbeidsløsningene.
Konstituering av møtet:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Navneopprop:
Oppmøte ifølge liste. Det var til sammen 11 stemmeberettigede som møtte.
Valg av møteleder:
Ove Vollan ble enstemmig valgt
Valg av møtesekretær:
Vidar Daltveit ble enstemmig valgt
Valg av 2 protokollunderskrivere:
Einar Eian og Steinar Saghaug ble enstemmig valgt
Fullmakter:
Ingen
Ekstra sak:
Utvidelse av arbeidsutvalget med ett medlem (se valgnemndas innstilling til sak 04/15 )

Behandlede saker:
SAK 04/15

Valg av styreleder i Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 - 2017

Valgnemndas enstemmige forslag til vedtak:
Som leder i styret for Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 – 2017 velges
Ordfører Ove Vollan, Rissa kommune
Valgnemnda tillater seg i tillegg å foreslå at arbeidsutvalget utvides med ett medlem, og at
vedtektene endres i samsvar med dette.
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Rådets enstemmige vedtak:
Som leder i styret for Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 – 2017 velges
Ordfører Ove Vollan

SAK 05/15

Valg av nestleder til styret i Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 2017

Valgnemndas enstemmige forslag til vedtak:
Som nestleder i styret for Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 – 2017 velges
Ordfører Vibeke Stjern, Åfjord kommune

Rådets enstemmige vedtak:
Som nestleder i styret for Fosen Regionråd for perioden nov. 2015 – 2017 velges
Ordfører Vibeke Stjern

SAK 06/15

Utvidelse av Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd (ekstrasak)

Behandling i møtet:
I forbindelse med arbeidet i valgnemnda foran valget av styreleder og nestleder har det
kommet frem et ønske om å utvide Arbeidsutvalget (styreleder, nestleder og leder i
rådmannsgruppen) med ett styremedlem i tillegg til styreleder og nestleder. Grunnen til dette
er at det i forbindelse med arbeidet med kommunereformen ser ut til å kunne bli en
«tredeling» av medlemskommunene; Rissa og Leksvik, Ørland og Bjugn og sannsynligvis en
konstellasjon der i alle fall Åfjord og Roan inngår. Det vil da være ønskelig med ett
styremedlem fra hver av disse «kommunegruppene» i Arbeidsutvalget.
En slik endring av sammensetningen av Arbeidsutvalget vil kreve endringer av Fosen
Regionråd sine vedtekter, § 5, pkt 7.
Sekretariatet opplyser at dersom vedtektene skal endres så bør det også tas med noen mindre
korrigeringer av §§ 1 og 3 som følge av at tidligere Mosvik kommune ikke er medlem i Fosen
Regionråd lenger.
§ 9 sier at:
«Endring av vedtektene kan foreslås av styret eller av de deltakende kommuner og
vedtas gjennom kommunestyrebehandling i deltakerkommunene.»

Med bakgrunn i valgnemndas innstilling og rådets vedtak i saken 04/15 og 05/15 vil
valgnemnda fremme følgende forslag:
Valgnemnda tillater seg i tillegg å foreslå at arbeidsutvalget utvides med ett medlem,
og at vedtektene endres i samsvar med dette.
Rådets enstemmige vedtak:
1. Rådet vil anbefale at styret foreslår endringer av vedtektene slik det fremkom i
debatten og oversender forslag til endringer for behandling i medlemskommunene.
2. Med forbehold om kommunestyrenes godkjenning av vedtektsendringene vil Rådet
anbefale at ordfører Tom Myrvold velges som ekstra medlem i Arbeidsutvalget.
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Møtet slutt!
Vidar Daltveit (ref.)
daglig leder

Einar Eian

Steinar Saghaug

rådsmedlem

rådsmedlem
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