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Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 15.05.15
STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

Kommunestyresalen, Statens hus, Bjugn kommune

Tid:

Fredag 15.05.15, kl 1000

Disse møtte: Ogne Undertun
Ove Vollan
Vibeke Stjern
Jørn Nordmeland
Jan Helge Grydeland

Forfall:

Bjugn
Rissa
Åfjord
Osen
Roan

Hallgeir Grøntvedt og Knut M. Ring, Ørland kommune, Einar Strøm og Jahn
K. Winge, Leksvik kommune (ikke mottatt noen forfallsmelding fra Leksvik
kommune)
Andre med møterett (som har meldt forfall):
Snorre Glørstad, Ørland kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Asle
Brustad, Mari Grut, Leif Harald Hansen, Torhild Aarbergsbotten og Kirsti
Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Ellers møtte: Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per
Johansen, Åfjord kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Gunn Karin
Olsen, Tillitsvalgt, Erlend Solem, (på deler av møtet), og Karin B. Bjørkhaug
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Harald S. Jensen og Vidar Daltveit, fra sekretariatet.

Fordeling:

Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige
rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse

Møteleder:

Styreleder Ove Vollan

Styremøtet ble avholdt etter at det var avviklet representantskapsmøter i Fosen
kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
Ordfører Ogne Undertun ønsket velkommen til Bjugn kommune og orienterte om kommunen
og en del av aktiviteten som rører seg i kommunen, blant næringslivet;
 Utfordringer med å være på «Robek-lista»
 Nyetableringen av Marine Harvest Fish feed på Valsneset ser ut til å være en suksess.
 Utfordringer i forhold til vindkraft på Valsneset
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 Det jobbes med ny aktivitet i Gullvika
 Etablering av kampflybasen ser allerede ut til å merkes ved nytilflytting
 Samferdsel – er bla i dialog med Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n om fremdrift på
utbygginger på strekningen Krinsvatn – Brekstad.

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.
En orienteringssaker i tillegg til det som sto på innkalling/saksliste.
Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent.
Saker til behandling:

SAK 03/15

Oppfølging av styrets vedtak

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

Behandling i styremøte:
Ad saken vedr kommunenes behandling av kommunereformen – det ble konkludert med at
referat fra møter som kommunene har i fbm reformen sendes sekretariatet i Fosen Regionråd
til informasjon.
Styrets enstemmige vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SAK 04/15

Talent Lab – Reetablering av tilbudet – søknad om økonomisk støtte

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting i rådmannsgruppen.
Behandling i møtet:
Rådmannsgruppen har merket seg interessen fra styret om at det er ønskelig at det skisserte
tilbudet kommer i gang. Det er også viktig at dersom det skal startes opp igjen, ja da er det
viktig å ha en tidshorisont på minst tre år. Rådmannsgruppen er stort sett positiv til det
skisserte opplegget. Det forutsettes at talenter fra alle medlemskommunene er med i
vurderingen av hvem som skal få tilbud om deltakelse. Rådmannsgruppen ser det som viktig
at det også arbeides videre med muligheter for ekstern medfinansiering av tilbudet.
Dersom tilbudet skal startes opp høsten 2015 forutsettes det at kostnadene får
«halvårsvirkning» i 2015, altså 175 000 kroner. Det er vanskelig å finne inndekning i
budsjettene for 2015, kan 175 000 kr bevilges fra tiltaksmidlene i 2015? En forutsetning for
oppstart er at kommunene forplikter seg til å budsjettere med det omsøkte beløp, 350 000
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kroner fra og med 2016. Saken bør oversendes til kommunene for endelig vedtak. Det bør
lages et felles saksfremlegg til kommunenes behandling.
Rådmannsgruppens innstilling:
1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk
«halvårsvirkning» i 2015.
2. Finansieringen i 2015, 175 000 kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt
Disposisjonsfond - 25600010 – Tiltaksmidler.
3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de
kommunale budsjett fra og med 2016.
4. Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk
«halvårsvirkning» i 2015.
2. Finansieringen i 2015, 175 000 kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt
Disposisjonsfond - 25600010 – Tiltaksmidler.
3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de
kommunale budsjett fra og med 2016.
4. Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Tilbud om Talent Lab anbefales oppstartet høsten 2015, med økonomisk
«halvårsvirkning» i 2015.
2. Finansieringen i 2015, 175 000 kroner, bevilges fra Fosen Regionråd sitt
Disposisjonsfond - 25600010 – Tiltaksmidler.
3. Kommunenes stipulerte andel av årlige utgifter til Talent Lab innarbeides i de
kommunale budsjett fra og med 2016.
4. Saken oversendes kommunestyrene for endelig behandling.

SAK 05/15

Høringsuttalelse – Forslag til planprogram - Regional plan 2015-2020
klima og energi Sør-Trøndelag

Sekretariatets forslag til vedtak:
Fosen Regionråd har ingen innvendinger til det foreslåtte planprogrammet for Regional plan
2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag.
Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som
eget tema i Regional plan for klima og energi.
Rådmannsgruppens innstilling:
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1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan 2015-2020 klima
og energi Sør-Trøndelag til etterretning.
2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn
som eget tema i Regional plan for klima og energi.

Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan 2015-2020 klima
og energi Sør-Trøndelag til etterretning.
2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn
som eget tema i Regional plan for klima og energi.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Fosen Regionråd tar det foreslåtte planprogrammet for Regional plan 2015-2020 klima
og energi Sør-Trøndelag til etterretning.
2. Vi er glad for at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn
som eget tema i Regional plan for klima og energi.

SAK 06/15

Utviklingsprisen for Fosen 2014

Begrunnelse for tildelingen:
Bedriften er en stor nyetablering på Fosen, en av de største investeringer noen sinne i
regionen. Bedriften har valgt å etablere seg på et av de første større industriområder som ble
anlagt i regionen. Lokaliseringen, midt på norskekysten, tilsier at det er en strategisk
plassering i forhold til det marked den skal betjene. Ved utlysing av ledige stillinger viste det
seg at dette ville bli en attraktiv arbeidsplass. Det var ca. 850 søknader til de 45 – 50 utlyste
stillingene. Bedriften sysselsetter i dag ca. 50 ansatte.
Etablering av denne bedriften vil forhåpentligvis tilføre regionen mye kompetanse og oppdrag
til lokale leverandører.
Det er en glede å kunne tildele Utviklingsprisen for 2014 til Marine Harvest sin
fiskeforfabrikk på Valsneset i Bjugn kommune!
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
1. Utviklingsprisen for Fosen 2014 tildeles Marine Harvest fiskeforfabrikk.
2. Prisen utdeles i forbindelse med Næringskonferansen på Stokkøy den 19. juni 2015 (alle
formannskapene er invitert til denne konferansen).
Behandling i styremøtet:
Osen kommune delte ut begrunnelse for sitt forslag til kandidat. (denne var avglemt ved
oversendelsen fra kommunen til Fosen Regionråd)

Styrets enstemmige vedtak:
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1. Utviklingsprisen for Fosen 2014 tildeles Marine Harvest fiskeforfabrikk.
2. Prisen utdeles i forbindelse med Næringskonferansen på Stokkøy den 19. juni 2015 (alle
formannskapene er invitert til denne konferansen).

SAK 07/15

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – søknad fra Fosen om tilskudd fra
utviklings-programmet for byregioner (ByR) fase 2

Sekretariatets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med
prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 (2015 – 2017).
2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det
forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen.
3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr. 600.000 finansieres av bundet
driftsfond 25100010 Regional utvikling.
4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr. 950.000.
5. Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk innen 18. juni (KMD sin
frist).

Rådmannsgruppas innstilling:
Søknaden er ikke behandlet av tidsmessige årsaker.
Arbeidsutvalgets behandling:
Arbeidsutvalget vil presisere at dersom styret og kommunene slutter seg til søknaden, og den
blir innvilget, vil det kunne tilføre regionen inntil 2, 25 mill. kroner over en treårsperiode.
Kommunene bør orienteres snarest om at søknaden må behandles politisk i god tid før 18.
juni.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med
prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 (2015 – 2017).
2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det
forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen.
3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr. 600.000 finansieres av bundet
driftsfond 25100010 Regional utvikling.
4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr. 950.000.
5. Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk innen 18. juni (KMD sin
frist).
Behandling i møtet:
Styret ble gjort oppmerksom på at det allerede er utsendt en oppfordring til alle kommunene
om å behandle denne saken politisk før 18. juni.
Som et eksempel på vedtak i den enkelte kommune kan være:
_________ kommune støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet:
«ByR FOSEN fase 2 (2015 – 2017)».
Vår kommune vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet.
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Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med
prosjektnavnet: ByR FOSEN fase 2 (2015 – 2017).
2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det
forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen.
3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr. 600.000 finansieres av bundet
driftsfond 25100010 Regional utvikling.
4. Fra regionalt næringsfond for Fosen finansieres kr. 950.000.
5. Saken sendes over til kommunene med anmodning om politisk behandling innen 18. juni
(KMD sin frist).
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Orienteringssaker:
 Samferdselsplan – «Fosenstrategi» – Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Fylkesdirektør
for samferdsel, Erlend Solem
Styret fikk en grundig gjennomgang av de utfordringer som samferdselsområdet i SørTrøndelag står ovenfor i de kommende årene.
Sør-Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å gå gjennom tilbudene for kommende år.
Fosen er i en spesiell stilling i og med at det er to fergesamband og to hurtigbåtsamband
til/fra Fosen. Dette i tillegg til utfordringer med busstilbudet. Alt dette har medført at
fylkeskommunen ønsker å utarbeide en egen «Fosen-strategi» for samferdsel.
Vi ta med følgende momenter fra presentasjonen til Erlend Solem (hele presentasjonen
sendes til styrets medlemmer)
Hvorfor en Fosen-strategi?
–
–
–
–
–
–

Omfattende tilbud og kostbare løsninger.
Sammensatte utfordringer.
Store konsekvenser av feil beslutninger.
Kan omdisponere ikke utvide.
Behov for helhetlige vurderinger.
Krever valg og prioriteringer.

Fremdrift:
•
•
•
•

Milepæl 1:
Mai 2015:
Beskrivelse av nåsituasjon, utfordring og utviklingstrekk.
Milepæl 2:
Sept. 2015:
Beskrivelse av handlingsrom, virkemidler, handlingsalternativ.
Milepæl 3:
Okt. 2015:
Beskrive anbefalinger.
Endelig behandling i FT desember 2015.

Organisering:
•
•
•

•

Fylkesrådmannen er prosjekteier
Utformes av Samferdselsavdelingen
Ekstern dialog med:
– Kommuner
– Fosen regionråd
– Pendlerforeninger ol
Vedtas av Fylkestinget

Avgrensninger:
– Tidsperspektiv til 2030
– Fokus på de store trafikkstrømmene:
– Fylkesveg 710, 715, og 717.
– Fergesambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset
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– Båtrutene TRH-Vanvikan og TRH-Brekstad (med stopp)
– Bussruter internt i Fosen (mellom kommunesentraene)
– Bussruter mellom kommunesentraene og Trondheim)
– Park&ride
– Konsekvenser for:
• Tjenestetilbud
• Klima
• Økonomi
Disposisjon:
•
•
•
•
•
•
•

Situasjonsbeskrivelse
Utviklingstrekk
Målsetninger
Planer
Utfordringer (tjenestetilbud, klima, økonomi)
Handlingsrom (lovverk, økonomi, NTP ol)
Virkemidler (vei, buss, båt, park&ride ol)

Med bakgrunn i gjennomgangen forventes det at Fosen Regionråd vil bidra aktivt i- og
komme med innspill til arbeidet med utarbeidelsen av «Fosen-strategien».
Momenter som fremkom i diskusjonen:









Viktig med et overordnet blikk, men vi må ikke glemme de «små enkelttiltakene»
Viktig med god dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune ang
«grenseoverskridende tilbud», gjelder både buss og båt.
Mobiliteten mellom kommunesentrene er viktig.
Hvordan få varer trygt ut og inn fra kommunene (bla. rasproblematikk).
Tror det vil bli endringer i trafikkmønsteret når flere og feler strekninger av
Fosenvegene blir ferdigstilt.
Vi må ikke helt glemme nye samferdselstiltak (bla «Stjørnfjordbrua etc.). Våre
ambisjoner og målsettinger må komme til uttrykk.
Det må råde en virkelighetsoppfatning av hva som kan være mulig fremover.
Viktig at Fosen Regionråd tar imot invitasjonen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
om å bidra i utformingen av «Fosen-Strategien»

Fosen Regionråd gav uttrykk for at det var naturlig å involvere den gruppen i
Næringsalliansen på Fosen som jobber med «Målområde 3 – Regional transport- og
kommunikasjonsplan for Fosen». Det er også viktig å involvere Fosenvegene AS, ei tim'
te' by'n i arbeidet.
 Arbeidet med kommunereformen – Status


Innledningsvis vises det til behandlingen av styresak 03/15 hvor det ble konkludert
med at referat fra møter som kommunene har i fbm reformen sendes sekretariatet i
Fosen Regionråd til informasjon.
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Det jobbes fortsatt aktivt i de ulike kommuner. Noen har fortsatt 1 K som et
«lønnlig håp» selv om arbeidet mellom Leksvik og Rissa ser ut til å ha kommet
godt stykke i retning sammenslåing, og dermed kan ha satt en «stopper» for dette
alternativet.
Videre arbeides det med 5 K som et alternativ der lokalisering av kommunesenter
ser ut til å kunne bli en sak det kan bli vanskelig å bli enig om.
Fylkestilhørighet or også spørsmål som nevnes som utfordrende. Det samme
gjelder spørsmål rundt NTE.
For øvrig arbeides det på «flere arenaer» og ingen ting er avklart enda.
Dersom det blir mer enn en kommune på Fosen vil det være helt naturlig at det
regionale tjenestesamarbeidet fortsetter som før.

 EU-prosjekt – Integrering av flyktninger – Ove Vollan orienterte.
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT er i ferd med å utarbeide en søknad om deltakelse i et
EU-prosjekt. Noen fra Fosen har signalisert at temaet om «Integrering av flyktninger» kan
være et aktuelt deltema i søknaden, og har fått forståelsen av at dette kan passe inn.
Tilbakemelding fra deltakerne i møtet er at dette høres interessant ut. For de kommuner
som til nå har tatt imot flyktninger er det veldig viktig å få de integrert i lokalsamfunnene.
Det vil være av avgjørende betydning å få integrert flyktninger i ulike
bedrifter/organisasjoner, her vil språktrening og samfunnsforståelse lettere kunne tilegnes.
Styremedlemmene får oversendt noe mer informasjon om prosjektet fra Ove Vollan.
Styrets konklusjon:
Rissa kommune v/Ove Vollan jobber videre med saken og holder styret i Fosen Regionråd
orientert om utviklingen.
 Nytt fra kommunene
Det ble en flott runde med oppdatering om aktiviteten i den enkelte kommune. En slik
runde virker til å være interessant og opplysende for alle deltakerne.
Mye spennende som skjer, stor aktivitet på mange områder i de fleste kommuner.
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Karin B. Bjørkhaug presiserte det som det ble innledet
om fra Erlend Solem. Viktig at Fosen tar aktivt del i arbeidet som skal gjøres med «Fosenstrategien».
Videre ble det opplyst at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå deltar med representant i en
nasjonal «rassikringsgruppe».
Det fremkom et ønske til Sør-Trøndelag fylkeskommune om at de fortsatt må jobbe aktivt
med utbygging av mobil- og bredbåndsnettet. Kommunene er godt fornøyd med det
samspillet som er mellom fylkeskommunen og kommunene på dette området. Dette er et
arbeid som må videreføres.
Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd bør jobbe med utarbeidelse av en felles strategi for
mobil og bredbånd.
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 Sekretariatet informerer
Nye Regionkonsulent for oppvekst og utdanning er ansatt; Gøril Dønheim-Nilsen tiltrer
stillingen i første halvdel av august.
Næringskonferansen på Stokkøya, 19. juni. Alle formannskap innkalles, sekretariatet
sørger for samlet påmelding fra kommunene.
Utviklingsprisen for Fosen 2014, tildelt Marine Harvest Fish Feed, utdeles på
konferansen.

Møtet slutt kl 1515.

Ref.
Vidar Daltveit
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