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Årsmelding Fosen Regionråd for 2012
HOVEDFOKUS 2012:
Gjennom formalisert samarbeid i Fosen Regionråd i snart 25 år har kommunene på Fosen utviklet et tjenestesamarbeid
og et utviklingsarbeid av god kvalitet. Regionsamarbeidet står ikke i et konkurranseforhold til kommunene sitt eget
arbeid. Samarbeidet bygger på den erfaring at en god del oppgaver med fordel kan utføres i samhandling mellom flere
kommuner. Gjennom samarbeidet har vi oppnådd bredere og mindre sårbare kompetansemiljøer, som oppfyller lovpålagte krav og yter tjenester med høyere kvalitet til innbyggerne. Dette er dokumentert gjennom eksterne evalueringer.
Omkjøringer, midlertidige stenginger, redusert fart og fremkommelighet, mye anleggstrafikk, kort sagt mye aktivitet. Samferdselsprosjektet
«Fosenvegene - ei tim' te' by'n», åpner stadig nye anlegg og vegparseller. Vårt mål er at dette på sikt skal bidra til økt aktivitet og bedre
fremkommelighet på Fosen.

Styret har gjennomført et arbeidsseminar der temaet var
«Erfaringsoppsummering 2011 og veien videre».
Fosen Barneverntjeneste er etablert, et nytt, spennende og utrolig viktig samarbeidsområde som vil ha stor fokus i årene som kommer.
Fosen Distriktsmedisinske Senter er regionenes utviklingsaktør i forhold til Samhandlingsreformen. Det er fortsatt mange utenfra som vil
se og høre om det regionale samarbeidstiltaket, Fosen DMS.

Stortingets vedtak om etablering av ny kampflybase på Ørland har
skapt mye engasjement og optimisme, et spennende prosjekt for regionen. Med bakgrunn i dette har styret satt i gang «Samarbeidstiltak
knytta til forventninger om store utbygginger i regionen».

Store vegutbygginger preger etter hvert regionen og vises i terrenget.

FOSEN REGIONRÅD 2011 - 2015

Medlem
Pers varam.:
Medlem:
Pers varam.:

Bjugn

Leksvik

Osen

Rissa

Roan

Ørland

Åfjord

Arnfinn Astad
Hans Eide
Anne Torill Rødsjø
Ogne Undertun

Einar Strøm
Jahn K Winge
Anne B. Skjærve Sæther
Hauk Paulsen

Jørn Nordmeland
Astrid Jakobsen
Oddbjørn Ovesen
Ann Jorid Gåsmo

Ove Vollan
Tormod Overland
Rune Schei
Sverre Anders Hafeld

Jan Helge Grydeland
Randi B Andersen
Bente Sandmo
Anbjørg Bremnes

Hallgeir Grøntvedt
Knut Ring
Bjørnar Dahlberg
Therese Eidsaune

Vibeke Stjern
Jon Husdal
Håkan Berdahl
Wenche Sundet

Rådet har hatt 2 møter ( 1 møte sammen med styret angående budsjett) og 3 behandlede saker

STYRET
BJUGN:

ARBEIDSUTVALG

Medlem: ordf. Arnfinn Astad
Pers.vara.: varaordf. Hans Eide
LEKSVIK: Medlem: ordf. Einar Strøm
Pers.vara.: varaordf. Jahn K Winge
OSEN: Medlem: ordf. Jørn Nordmeland
Pers.vara.: varaordf. Astrid Jakobsen
RISSA: Medlem: ordf. Ove Vollan
Pers.vara.: varaordf. Tormod Overland
ROAN: Medlem: ordf. Jan Helge Grydeland
Pers.vara.:varaordf. Randi B Andersen
ØRLAND: Medlem: ordf. Hallgeir Grøntvedt
Pers.vara.: varaordf. Knut M. Ring
ÅFJORD: Medlem: ordf. Vibeke Stjern
Pers.vara.: varaordf. Jon Husdal

Medlem 2: Torild N. Madsø
Pers.vara.: Thore Melhus
Medlem 2: Line M. R. Abel
Pers.vara.: Camilla Sollie Finsmyr
Medlem 2: Oddbjørn Ovesen
Pers.vara.: Ann Jorid Gåsmo
Medlem 2: Randi Sollie Denstad
Pers.vara.: Per Kristian Skjærvik
Medlem 2: Bente Sandmo
Pers.vara.: Anbjørg Bremnes
Medlem 2: Bjørnar Dahlberg
Pers.vara.: Therese Eidsaune
Medlem 2: Jon Husdal
Pers.vara.: Håkan Berdahl

Styrets leder:
Styrets nestleder:

Ove Vollan
Vibeke Stjern

7 styremøter (derav 1 ekstraordinært møte). 29 behandlede saker.
Fosenkonferansen
Den årlige Fosenkonferansen (alle kommunestyrene på Fosen) ble avviklet på vårparten.
Kommunene ble etter valget, høsten 2011, tilskrevet fra KS, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
og Sør-Trøndelag fylkeskommune med tilbud om bistand til folkevalgtopplæringen, der et
punkt var: «Helsereformen og kommunesamarbeid». Arbeidsutvalget besluttet at dette
skulle være tema på årets Fosenkonferanse. Med god bistand fra de ovennevnte ble dette
en meget innholdsrik og lærerik dag for «nyvalgte» kommunestyrer.
Konferanser for Formannskapene
Det har i året vært avholdt to konferanser for formannskapene.
På våren var temaet landbrukets rammevilkår.
Konferansen på høsten hadde følgende tema:
Informasjon om større utbyggingsprosjekter i regionen;
Ørland Hovedflystasjon – Ny kampflybase
Vindkraftutbygging inkl ny kraftlinje
Fremtidig organisering av Fosen Regionråd
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SEKRETARIAT

Ove Vollan, leder
Rissa

Vidar Daltveit
sekretariatsleder 100 %

Vibeke Stjern, nestleder
Åfjord

Bodil Sollie Finsmyr
regionkonsulent 100 %

Erlend Myking
Leksvik

Sigrun Brødreskift
Koordinator/prosjektleder
helse 100 % (fra 01.09.12)
Harald S. Jensen
seniorrådgiver 100 %

Av saker som er behandlet / drøftet i styret nevnes:
Drøftingsmøte sammen med styret for Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n
Årsmøtesaker
Samhanlingsreformen – etablering av stilling som regional koordinator
Forslag på kandidater til styrene i de regionale helseforetakeneUttalelse vedrørende plassering av ny kampflybase
Bruk av tiltaksmidler til annonsekampanje – kompetent arbeidskraft
eKommunestrategi og handlingsplan
døgnåpen forvaltning – forprosjekt
Utviklingsprisen for Fosen 2011 – Tildelt Roan Hønseri
Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger i regionen
Uttalelse ang tap av dyr på beite
Oppnevning av tillitsvalgte til regionale fora
Budsjett 2012 – Fosen Regionråd
Budsjett 2012 – Samarbeidsordninger
Fagråd eKommune og regional koordinator – organisering og mandat
Strategisk næringsplan for Fosen - Oppfølging
Søknad om skjønnsmidler
Rapportering om bruk av skjønnsmidler
Interkommunalt Pilotprosjekt plan/Miljø/Landbruk
Transportplan for Sør-Trøndelag 2014 – 23

Regionkonsulent for oppvekst og utdanning

Entreprenørskap

Regionkonsulenten legger til rette for og koordinerer arbeidet med
kompetanseheving, kvalitetsutvikling og gjennomføring av prosjekter
på barnehage- og skoleområdet.

En ny Plan for entreprenørskap i grunnskolen på Fosen 2012 – 2015 ble
vedtatt i 2012. Det er opprettet et «Entreprenørskaps-nettverk Fosen», som
skal være et forum for utvikling og synliggjøring av det entreprenørskapsarbeidet som foregår i skolene på Fosen til enhver tid.

Arbeidet medfører også å være bindeledd til det statlige nivået og å delta på
møter med Fylkesmannen og de andre regionkonsulentene i fylket.
Videre er regionkonsulenten bindeleddet mellom barnehage og skole
og de andre områdene det arbeides med i Fosen Regionråd sin regi.
Dette medfører deltakelse i enkelte fellesmøter, spesielt med fokus på
utvikling i regionen. Regionkonsulenten forbereder møtene i OFO.

Ekstern skolevurdering
Ekstern skolevurdering starta opp høsten 2010. 15 skoler er til nå vurdert og 7 skolevurderere har deltatt i arbeidet. 3 av vurdererne deltok
på samling/skolering i regi av UDIR i Oslo i mai.

Regionkonsulenten deltar ellers på diverse møter og konferanser.
Regionkonsulenten bidrar til arbeid i den enkelte kommune når dette
blir etterspurt og så langt det tidsmessig lar seg gjøre.
Alle de 7 kommunene i regionen har i 2012 deltatt i samarbeidet på
oppvekstområdet.
Oppvekstforum Fosen (OFO)
Oppvekstforum Fosen består av ansvarlige innen barnehage og skole i
kommunene. OFO har i 2012 hatt møter omtrent en gang per. måned.
Forumet setter fokus på kvalitet i barnehage og skole, kompetanseheving,
utviklingsarbeid og det å holde seg oppdatert på sentrale føringer.
OFO inviterer alltid Fylkesmennene ved oppvekst- og utdanningsavdelingene til å delta på sine møter. De deltar når de har mulighet og
bidrar med informasjon og i drøftinger.
Eksempel på saker som OFO har arbeidet med:
Regional plan for tilsyn av barnehagene på Fosen, samarbeid om tilsyn
med barnehagene, studium i leseveiledning, Reglement for lokalt gitt
eksamen på Fosen, etter- og videreutdanning 2012, utvikling på barnehageområdet, språklig og kulturelt mangfold i barnehagene, finansiering av barnehagene etter nye tildelingskriterier, innføring av Visma og
Feide, samarbeid om lokalt gitt eksamen, ekstern skolevurdering og
lese-, skrive- og regneopplæringa.
Kompetanseutvikling barnehageområdet
Kompetanseutviklingen på barnehageområdet i 2012 var i hovedsak knyttet til samlinger /kurs for pedagogiske ledere, samling for alle ansatte,
arbeid i nettverk, prosjektet «Regn med Fosen», arbeidet med Håndbok i
matematikk 4 – 8 år og til enkelttiltak som kommunene satte i verk.
OFO prioriterer kompetanseutviklingstiltak i tråd med Kunnskapsdepartementets ”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2012.
Av eksempler på samlinger/kurs kan nevnes: Barna: Barn eller små voksne?
Sårbarhet, avhengighet i tilværelsen v/Per Kristian Roghell, HMS i barnehagene,
Jeg klarer selv – om identitet, deltagelse og vennskap v/ Line Melvold,
Matematikk i overgangen fra barnehage til skole v/Gerd Åsta Bones, Leder eller
pedagog - ja, takk begge deler v/Nina Nakling, vennskap og deltagelse, mobbing og det forebyggende arbeidet v/Kari Nergaard og Anne Kirsti Welde.
Kompetanseutvikling skoleområdet
Kompetanseutviklingen på skoleområdet er knyttet til flere tiltak som
er fast innarbeidet som for eksempel lederutvikling. Lederutviklingen
omfatter ledere på skole- og kommunenivå.
I tillegg har samarbeidet om lokalt gitt eksamen og skolering av faglærere, sensorer og eksamensansvarlige vært et sentralt tiltak.
Prosjektet «Regn med Fosen» er videreført. Det omfatter barn i alderen 4 – 8 år og har fokus på regning/matematikk. Nettverksgruppa
har hatt flere samlinger og fagdager og har gode erfaringer med prosjektet. Selve prosjektet avsluttet våren 2011, men arbeidet med
Regn med Fosen har fortsatt.
Språk- og leseopplæring er et av satsingsområdene. Kurs / samlinger
i leseforståelse i alle fag har vært arrangert for skoleledere og pedagoger i skolen.
Studium i språk og leseveiledning, 30 stp, i regi av UIO, startet opp
høsten 2011 og avsluttet våren 2012. 20 studenter deltok.
Nettverk for leseveiledere er opprettet.
Det har vært tilbudt diverse etterutdanningstilbud i regionen.

Samarbeid med regional PPT
Det samarbeides med regional PPT, innen flere områder spesielt om
regionale fagdager. Disse har hatt hovedfokus på språk og språkutvikling,
lese- og regneopplæring. Regional PPT har hatt funksjon som prosjektleder for «Regn med Fosen» Olweus, veiledere i studiet i leseveiledning
og drifting av nettverk for leseveileder.

Regional koordinator Helse
Ny stilling for Regional koordinator/prosjektleder Helse ble opprettet
fra 01.07.2012 med bakgrunn i utfordringene knyttet til Samhandlingsreformen og tildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektet Utredning av felleskompetanse-/forvaltningsenhet innen
pleie- og omsorg på Fosen. Regional koordinator startet opp 01. sept.
2012 og er organisert sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd.
Ansettelsen gjelder for 2 år.
Prosjektledelse i forvaltningsprosjektet skal utgjøre 50 % av stillingen.
Mandat for stillingen er vedtatt i Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd.
Koordinator jobber for, og i, deltakerkommunene med utvikling og
utfordringene i forbindelse med blant annet Samhandlingsreformen
Lederforum Helse har utpekt arbeidsgruppe for forvaltningsprosjektet
med en deltaker fra hver av kommunene. Møteplan og enkel prosjektplan utarbeidet.
Værnesregionen presenterte sitt prosjekt med felles forvaltningskontor i Rissa 20.11.2012 for 15 deltakere fra Fosen. Har jevnlig kontakt.
Det har også vært tett kontakt med Hitra/Frøya som jobber med felles forvaltningskontor
Utformet Felles helse- og omsorgsplan Fosen 2011 – 2030 sammen
med arbeidsgruppe.
Utformer, sammen med arbeidsgruppe fra Lederforum, Handlingsplan 2013 -2015 til Felles Helse- og omsorgsplan. Handlingsplana skal
være ferdig våren 2013. Representanter for bruker- og arbeidstakerorganisasjonene har vært involvert i arbeidsgruppene.
Deltar i møtene og det løpende utviklingsarbeidet i Profilgruppa.
Gruppa har blant annet hatt fokus på elektronisk meldingsutveksling,
dokumentasjon og sikker, godkjent arkivfunksjon for dokumenter i
journalprogrammet.
Regional koordinator er sekretær for Lederforum Helse Fosen og involveres i alle saker.

Lederforum Helse
Aktiviteten i Lederforum Helse har i utstrakt grad vært preget av at 2012 var første driftsår for implementering av ny helselovgivning og endringer i oppgavefordeling mellom 1. og 2.linjetjenesten. Store fokusområder har blant annet
vært inngåelse av forpliktende avtaler med samhandlingsparter i regionale helseforetak og sykehus. Tilsvarende også med utdanningsinstitusjoner og lokale
samarbeidspartnere.
Tema som er tatt opp:
Kompetansemidler, Fylkesmannen
n Samhandlingsmidler, Fylkesmannen
n Fosen Barneverntjeneste
n Avtale om kommuneoverlege i Folkehelse Fosen
n Rådmannsgruppens vedtak om sammensetning av Lederforum,
en deltaker fra hver kommune
n Handlingsplan til Felles Helse- og omsorgsplan
n Alkoholpolitiske retningslinjer og avtaler om Salgs- og skjenkebevillingskontroll
n
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Beredskaps- og følgetjeneste ved svangerskap og fødsel
Samarbeidsavtale med krisesenter for Orkdal og omegn. Oppfølging!
Fordeling av oppgaver mellom kommunene og Folkehelse Fosen
Opprettelse av stilling for Kreftkoordinator Fosen, midler fra
Kreftforeningen
Velferdsteknologiprosjektene i Bjugn og Åfjord
Kommunalt tilbud for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Journalprogram for legene
Prosjektet Rask psykisk helsehjelp
Det Nasjonale meldingsløftet, kommunal utbredelse av el. meldinger
(KommUT)
Mandat for Faggruppe Utvikling Sykepleie Fosen
E-kommunestrategi
Samarbeid Fosen Helse IKS
Styringsdata, felles skjema for registrering av utskrivningsklare
pasienter. Kurs i virksomhetsstyring høsten 2013
Nytt personalstyringssystem, involvering
Forvaltningsutdanning deltid/e-læring, Høgskolen i Volda.
Oppstart høsten 2013

Interkommunalt barnevernsamarbeid
Fosen Barneverntjeneste
Samarbeidsordningen ble etablert 1. mars 2012, barneverntjenestene på
Fosen ble en del av et interkommunalt samarbeid sammen mellom barneverntjenestene i Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Leksvik og Rissa..
Therese Guddingsmo er ansatt som felles barnevernleder. Hovedkontoret
ligger i vertskommunen Rissa, men det er forutsatt at tjenesten skal være
representert i hver av deltakerkommunene.
Hovedmål: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider
fysisk eller psykisk overlast. Bidra til at barn kan vokse opp hos sine
foreldre.
Formål med samarbeidet:
1. Prøve ut en felles organisasjon og interkommunalt ansvar for tjenestetilbudet for å styrke og utvikle barneverntjenesten i regionen.
2. Større og mer robust fagmiljø skal bidra til:
En mer åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne
Felles mottak i fht meldinger ble etablert fra september 2012, og
gode rutiner rundt dette har ført til lik behandling av nye meldinger.
Sammenslåingen er en av flere momenter som har ført til at flere tar
kontakt for bistand. Målet er at de som trenger det i større grad tar
kontakt for bistand selv.
Informasjon er lagt ut på kommunenes hjemmesider, det er et mål
om videre å utvikle dette samt bruke media i større grad for å gi informasjon. Det er mål om å få på plass egen hjemmeside.
Ett telefonnummer er alltid bemannet på dagtid. Det er videre et mål
om også større tilgjengelighet på kveld, natt, helg og helligdager ved
å få på plass en beredskap.
Politidistriktene i Nord- og Sør-Trøndelag er til enhver tid oppdatert på
tjenestens tilgjengelighet.
Alarmtelefonen for barn og unge har også oppdatert informasjon om
Fosen barneverntjeneste, og tar kontakt etter henvendelser der de
vurderer at det er behov for det.

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS (Fosen DMS)
(daglig leder Berit Wiklund)

Fosen Distriktsmedisinske senter IKS har gjennomført sitt tredje hele
driftsår og fremstår nå som et selskap med god forankring i eierkommunene. Fosen DMS vil spille en viktig rolle for kommunene i forhold
til samhandlingsreformen. Med Samhandlingsreformens inntreden i
2012, har mye tid og ressurser gått med til å videreutvikle organisasjonen i tråd med reformens mål.
Interessen for Fosen DMS er stor og det kommer stadig delegasjoner
som vil se og høre om det vi har fått til ved Fosen DMS.
Eierkommunenes ordførere utgjør representantskap for selskapet.
For ytterligere opplysninger viser vi til selskapets egen årsmelding som
kan fås ved henvendelse til sekretariatet.
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eKommunestrategi for Fosen – 2012 til 2020
Utvikling av felles E-kommunestrategi for perioden 2012 til 2020 er
forankra i Langsiktig plan og konkretisert som et prioritert tiltak i
Samhandlingsprogrammet for 2011 til 2012.
eKommunestrategien ble vedtatt av styret den 20. april 2012, og alle
medlemskommunene har vedtatt strategien.
eKommunestrategien forplikter deltakerne i regionsamarbeidet; Felles
strategi = felles løsninger.
Hvorfor eKommunestrategi for Fosen?
En eKommune tilbyr digitale tjenester og dialog eksternt mot innbyggerne og næringsliv, og internt til sine ansatte og politikere.
Hensikten med felles eKommunestrategi for Fosen er å definere langsiktige strategier på tvers av kommunegrenser samt sikre en felles
interkommunal ramme for utvikling av eKommunestrategier. Plana
skal bidra til etablering av en regionalt forankret IKT-plattform og gi
tydelige signaler om felles retningsvalg.
eKommune VISJON: Nærhet gjennom digital samhandling
Med nærhet menes: til innbyggere og næringsliv, internt i egen kommune,
mellom kommuner og mellom kommunene og regionnivået
Hovedmål: Kommunene på Fosen skal samarbeide om å tilby gode digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og andre samarbeidsparter.
Felles strategiområder for perioden 2012 til 2020
==> Kompetanse
==> Bolyst = bruker- / innbyggerdialog
==> Organisasjon – samhandling – innovasjon
==> Teknologiutvikling
eKommunestrategien består av to dokument
Strategiplana er langsiktig og angir hva som er felles strategier og satsingsområder i planperioden fram til 2020. Det forutsettes at strategiplana gjennomgås og revideres i 2015.
Med forankring i eKommunestrategien skal det hvert andre år utarbeides en felles Handlingsplan. Denne skal beskrive hvilke satsingsområder det skal jobbes med og tiltak som skal iverksettes i planperioden.
Videre hvem som har ansvar for gjennomføring samt krav til gevinstrealisering (økonomi – kvalitet – effektivitet - redusert sårbarhet). I
de fleste tilfeller vil det være naturlig at det lages en egen prosjektplan for hvert av de prioriterte tiltakene.
Satsingsområdene forutsettes rettet både internt og eksternt, men det er naturlig at det skal legges størst vekt på innbygger- og brukerperspektivet.
Følgende tiltak i handlingsplana er oppstartet:
n Bestillerfunksjonen og etablering av felles fagråd
n Døgnåpen digital forvaltning - FORPROSJEKT
n Personalstyringssystem

Regional utvikling
Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger i
regionen
I forbindelse med at Stortinget har vedtatt å plassere den nye
kampflybasen på Ørland, forventes det stor aktivitet i regionen
både i privat og offentlig sektor i mange år framover.
Styret i Fosen Regionråd drøfta i møte den 20. april 2012 utfordringer og muligheter knytta til plasseringen av kampflybasen, og trakk
følgende konklusjon:
Frem mot neste styremøte skisseres det et opplegg for hvordan
Fosenregionen kan legge opp samarbeidet med tanke på etablering av ny kampflybase på Ørland. Vi må bla ha fokus på følgende:
n Kompetanseperspektivet
n Produksjon av varer og tjenester
n Fosen må få mest mulig igjen av en utbygging
Styret i Fosen Regionråd behandlet den 22. juni 2012 - sak 16/12
Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter
i regionen. Det ble vedtatt å etablere et felles utviklingsprosjekt.
Utviklingsprosjektet skal bidra til samfunnsutvikling, innovasjon,
sysselsetting i og markedsføring av regionen.
Prosjektet skal vise at vi har ambisjoner for framtida. Hovedfokuset
skal være regionale samarbeidstiltak (de første 2 til 3 åra = fase 1)

som kan bidra til utvikling og vekst som følge av etableringa av den
nye kampflybasen.
I tillegg skal vi også fokusere på mulighetene for at andre forventa
store utbygginger og aktiviteter i regionen kan gi positive effekter
både for bosetting og sysselsetting (fase 2).
I fase 1, som har en tidshorisont på 2 til 3 år, skal hovedfokus i prosjektet være etableringa av kampflybase på Ørland, og utnytting av
synergieffekter knytta til denne etableringa. Denne fasen involverer
først og fremst medlemskommunene i Fosen Regionråd. Involvering
av andre «nabokommuner» skjer gjennom Kysten er klar,
Trondheimsregionen generelt og Trondheim kommune spesielt.
Samferdselsprosjektet Fosenvegene - ei tim’ te’ by’n
(daglig leder Knut Sundet)

Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n som arbeider for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, og for å bedre kommunikasjonen mellom Fosen og Trondheim, ble pr 1. januar 2012 godkjent som bompengeselskap og har i tillegg gjennomført/startet
følgende:
Med bakgrunn i en henvendelse fra Rissa kommune, vedrørende
innføring av bompenger, ble det i starten av året gjennomført et
fellesmøte mellom eierkommunene i Fosenvegene AS og Fosen
Regionråd.
Møtet stadfestet at de vedtak som var gjort i forbindelse med prosjektet og innføring av bompenger skulle effektueres slik at
Fosenpakken blir iverksatt og gjennomført.
Bompengeinnkrevinga ble innført fra 1. januar 2012 på fergestrekningene Flakk – Rørvik og Brekstad - Valset.
Krinsvatn Bomstasjon ble igangsatt fra 7. mai. De totale inntektene
i første driftsår er ca 9 mill under budsjett. Dette på grunn av
kuyghjjik,,,,,,,luikikat innkrevinga på Krinsvatn ble ca 4 måneder forsinket. Trafikken er noe større enn beregnet, men flere rabattavtaler gir lavere snittpris enn i beregningsgrunnlaget. Snittprisen pr
personbilenhet (pbe) i alle innkrevingspunkt ble ca kr 60,- (2012 kr)
mot kr 65,- (2010) i beregningsgrunnlaget.
Det har fra selskapet sin side blitt brukt urimelig mye tid på klager,
anmeldelser, protestaksjoner og konflikter fra en enkelt organisasjon og noen få privatpersoner.
Følgende prosjekter er gjennomført eller igangsatt i 2012:
n
Fv 755 Leksvik – Vanvikan ble åpnet for trafikk oktober.
n
Fv 715 Vanvikbakken ble åpnet 30. november 2012.
n
Fv 710 Valset – Selva igangsatt.
n
Fv 715 Rørvik kryss – Vanvikan og tilleggsarbeide på Fv 755
Grøtvikelva bru med mer tilrettelagt for anbudsutlysing.
n
Fv 715 Keiserås – Kråkmo klargjort for anbudsutlysing.
n
Fv 715 Kråkmo – Olsøy igangsatt reguleringsplan
n
Fv 717 Sund – Bradden ferdigbygd ny rundkjøring og klargjort
valg av trase med utbedring av «Skalet». Reguleringsplanarbeidet klart for oppstart.
n
Fv 717 Stadsbygd – Rørvik er kommunedelplanprogram med
bla valg av trase startet.
n
Fv 715 Olsøy – Krinsvatn – Åfjord klar for oppstart av planarbeid.
n
Øvrig planlegging av de prioriterte parsellene går etter fastlagt
plan i samarbeid med Statens Vegvesen.
Daglig leder i Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n leies ut til fylkeskommunene, i 75% stilling som prosjektansvarlig for Fosenpakken.
Et kontinuerlig og nært samarbeid med fylkeskommunene som vegeiere,
den enkelte kommune, Statens vegvesen og andre aktører innenfor samferdselsplanlegging gjør at prosjektet følger fastsatt plan.
For ytterligere opplysninger viser vi til selskapets egen årsmelding
som kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

FAGLIGE FORUM
-NETTVERK
Rådmannsgruppen
Leder i 2012 har vært rådmann Erlend Myking, Leksvik kommune.
Rådmannsgruppen har i sine møter en gjennomgang av status i de
ulike samarbeidsprosjektene.
Rådmannsgruppen skal forberede saker som legges frem for styrets
behandling. I tillegg arbeider rådmannsgruppen med fellesløsninger
som med fordel kan løses i felleskap kommunene imellom.
Rådmannsgruppen fremmer innstilling til arbeidsutvalget (AU) i de fleste saker som behandles i AU og styre.
Av saker som i tillegg til styresakene er behandlet / drøftet i 2012 nevnes:
n

Saksforberedelse til styremøtene n Etablering av stilling som
Personvernombud
regional koordinator innen «Helseområdet» n
n Vannregion Trøndelag n
Desentralisert høgskoleutdanning
n eKommunestrategi for Fosen n Døgnåpen forvaltning på Fosen – forprosjekt
n Anskaffelse av ressurs- og personalstyringssystem for Fosen
n Fordeling av arbeidsoppgaver mellom Folkehelse Fosen og
Kommuneoverlegene n Oppnevning av faggruppe for kvalitetssystemet
n Regionalt planarbeid, planstrategier og regional organisering
n Kampflybase n Strategisk Næringsplan for Fosen n Rapporter fra
Fosen Barneverntjeneste n Krisesentertilbud
n Felles kontaktmøte med NAV
Faggruppe økonomi og regnskap
Faggruppe for hele økonomiområdet, består av økonomiansvarlig
fra alle medlemskommunene.
n
n
n
n
n

Gjennomføring av årsoppgjør:
Gruppa er et sentralt punkt i forhold til Fosen Regnskap
Planlegging av rekkefølge + gjenomgang av årsoppgjørsperm
Rutineforbedringer – viktig at kommunene følger opp
Årsoppgjøret er en test på kvaliteten av det Fosen Regnskap leverer
Fosen Regnskap

Samhandlingen mellom Fosen Regnskap og deltakerkommunene anses å være
god. Vi anser det som viktig at vi får tilbakemeldinger på det arbeidet vi utfører og
der kunne gjerne kommunene ha vært enda mer aktiv i å si ifra om sine behov.
Vi har en intensjon om å avlegge hver kommune et besøk i løpet av året - men
ser at det ofte kan være problematisk for kommunene å rydde tid til dette.
Fosen regnskap har en stabil bemanning. Fosen regnskap førte regnskap for 29
firma pr 31.12.2012, samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres
i Rissa kommune. Fra 01.01.2013 tas imidlertid ansvaret over for føringen av regnskapet for Fosen Renovasjon IKS.
Fosen regnskap har pr dags dato en bemanning på 9,95 stilling. Fosen regnskap
har egen systemansvarlig i 100% stilling som vi ser at vi har svært god nytte av.
Med den kompetansen som denne nå har opparbeidet så ser vi at vi sparer en
del på innleie av konsulenter. Som tidligere så har hvert firma sin egen kontaktperson noe som vi har fått inntrykk av fungerer greit og kanskje litt betryggende
for tjenestekjøper.
Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har svært lite langtidssykefravær.
Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste har høyskoleutdanning og lang «fartstid» innenfor regnskap.
Vi har også i 2012 arbeidet med å automatisere arbeidsoppgavene - dvs videreutvikle og vedlikeholde det arbeidet vi startet på i 2011. Samtidig er vi nå i stand
til å ta imot EHF faktura (elektronisk handelsformat) - så pr dag dato så mottar vi
faktura pr post som skannes, faktura som kommer på mail og «går forbi» selve
skannebiten og EHF-faktura. Det anses at 2013 vil gi oss større mengder med EHF
både inn og ut. Så innenfor mottak og etter hvert også utsendelse av faktura ser
vi for oss at vi på sikt kan ha en effektiviseringsgevinst.
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Fosen lønn
Fosen lønn har siden starten i 2004 gjennomført sitt 9. ordinære driftsår. Året 2012
har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger.
I 2012 har innfasingen av elektroniske reiseregninger hatt høy prioritet, samt utfasingen av Mosvik kommune stått høyt på dagsorden. Fosen lønn har en stabil
arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og
målrettet.
Fosen lønn har hatt 7 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen
i 2012. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.059 millioner kroner i
oppgavepliktige ytelser i 2012, fordelt på 5.760 lønns- og trekkoppgaver. Fosen
lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen.
Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i 2012, som var fordelt på 10 personer.
Fosen lønn må fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av
lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha
gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med
våre kunder.

Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen ledes av kemner Roy Kjeøy, 8 ansatte, fordelt
7,6 årsverk, betjener ca 23 000 skatteytere og i underkant av 1100
arbeidsgivere.
Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap m.m. i henhold til «Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen».
Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer bra.
Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som er på lave 2,96 %.
Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering gjennom kursvirksomhet.
Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har
opparbeidet seg relativt store restanser. Dette er personer med svært
begrensede legale inntekter og svært få eiendeler. Det er også svært
vanskelig å oppnå kontakt med disse personene.

Felles skade og personforsikring
Felles forsikringsordning koordineres av Fosen Regnskap/Bjugn kommune
Felles reiseforsikring er tegnet gjennom Fosen Regionråd

Fosen inkasso
Fosen inkasso i 2012 vært bemannet med 3,1 årsverk fordelt på 5 ansatte,
derav leder med inkassobevilling i 80 % stilling.
Samhandlingen mellom Fosen Inkasso og kommunene går stadig bedre. Vi
ser en forbedring på grunnlagene for de sakene som sendes over til oss,
men Fosen Inkasso bruker fortsatt ressurser på å fremskaffe grunnleggende
opplysninger om klientene.
Utfordringer i 2013 og videre framover er bla:
n Arbeide kontinuerlig med å heve kompetansen i avdelingen.
n Integrering av nytt innfordringssystem i Agresso.
n Opprydning og strukturering av gamle saker i porteføljen.
n Håper på økt «kundemasse» bland kommunale/interkommunale selskap.
n Sammen med kommunene, bli mer effektiv i innfordringen slik at restansene til kommunene/kunder blir mindre.

IKT-gruppe
Faglig forum for IKT-ledere/kontakter i deltakerkommunene.
Den vedtatte eKommunestrategien og organiseringen der vil bety at mye
av sakene som IKT-gruppen har vært involvert vil løses gjennom det nye
«Fagråd eKommune»

Fosen IKT
Fosen IKT sine kunder var i 2012 alle de syv samarbeidende kommunene
på Fosen samt, Fosen Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen
Helse, Rissa Utvikling og Rissa Kirkelige Fellesråd.

6

Deltakerkommunene har et felles faglig IKT-forum der deres IKT-ledere/kontakter stiller i møtene. Oppslutningen om disse møtene er dalende.
Fosen IKT ser behovet for tett kontakt og dialog med de ulike faggruppene.
Derfor gjennomføres stadig hyppigere møter med de ulike faggruppene for
å diskutere deres behov og se på løsninger sammen.
Felles eKommunestrategiplan for de samarbeidende kommunene ble vedtatt i
2012. Dette er et steg i riktig retning. Strategidokumentet gir noen føringer og
sier noe om hvordan samarbeidet innen IKT-området skal foregå.
Organisering og bemanning:
Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-2010.
Det organisasjonsmessige arbeidet med dette ble gjort i 2009. Resultatet
av dette er kort oppsummert:
n Fosen IKT er en avdeling i Rissa kommune (vertskommune) underlagt rådmannen.
n Alle 6 i Fosen IKT er ansatt i Rissa kommune og har sine forpliktelser og
rettigheter der.
n Kommunene v/sin rådmann har delegert til Rissa kommune å få utført
driftstjenester
n Fosen IKT utfører disse tjenestene på vegne av rådmannen
n Kontrakt mellom Fosen IKT og kundene regulerer hvilke tjenester som leveres.
n
Tjenestene leveres etter en tjenestekatalog som beskriver tjenestene
som leveres i et kunde/leverandør forhold. Tjenestekatalogen beskriver hva
som er inkludert i driftstjenestene og hva som ikke er inkludert. Den beskriver pris på hver enkelt tjeneste og danner grunnlaget for kontrakten. Pris
settes ut fra prinsippet om selvkost/nullbudsjett.
Fosen IKT hadde et høyt nærvær på 99 % i 2012. Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av våren 2012. Det ble ikke gjennomført noe
arbeidsmiljøundersøkelse i 2012. Fosen IKT gjorde det svært godt i arbeidsmiljøundersøkelsen i 2011.
Fosen IKT fokuserer kontinuerlig på å forbedre interne arbeidsprosesser og
mer rasjonell samhandling med våre kunder. Enheten opplever god effekt
av egenutviklet støtteverktøy som er skreddersydd for våre behov.
Flere kommuner flyttet enda flere servertjenester/fagsystemer inn i driftsmiljøet og
felles IKT-plattform i Fosen. Flere kommuner har nå alt eller de fleste IKT-systemene
hos Fosen IKT. Vi rakk heller ikke i 2012 å ta over driften på alle de tjenestene som
kommunene ønsket. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2013.
Vi har fått på plass nytt og sikrere nødstrømsystem med ny teknologi som
gjør oss enda tryggere ved strømutfall. Vårt driftsutstyr på våre kontorer er
nå også sikret med avbruddsfri nødstrøm. Videre er vi nå bedre sikret mot
eksterne dataangrep enn noen gang tidligere.
Faggruppe sak/arkiv
Faggruppen består av representanter fra alle medlemskommunene.
Systemansvaret delt i to, Base Ørland (Ørland/ Bjugn) og Base
Fosen (øvrige kommuner).
Vi har gjennomført flere samlinger i løpet av året, de fleste i forbindelse med felles base Fosen.
Deltagelse ved Sak og portaldagene.
Oppdatering til ny versjon i ephorte har ikke blitt gjennomført som
forutsatt i påvente av evt. sammenslåing av basene Fosen og
Bjugn/Ørland. 2012 ble det første året uten Mosvik kommune.
Fosen sak/arkiv undersøker andre kommuners erfaring med overgang
til ephorte5 og vil dra nytte av dette før vi går videre med oppgraderingene. Arkivforståelsen i kommunene og nytten i gjenfinning av
dokumentasjon som etterspørres, kommer også til å øke pga. samarbeide ved innføringen av Visma samhandling og arkiv for Visma Profil
i Fosen. Dette blir en utfordring og det gleder vi oss til.
Kartgruppe
Faglig forum for kartansvarlig i alle medlemskommunene.
Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert Webinnsyn (kart på internett og ekstranett). Rissa kommune har kartfaglig ansvar. Regional
fagansvarlig er Geir Arne Lein.
Det er innkjøpt Geoinnsyn, en enklere versjon av Webinnsyn, som
også kan brukes på nettbrett og smarttelefoner. 3D-løsning er eta

blert for hele Fosen i Webinnsyn. Det er besluttet å ta i bruk MS
SQL server som databaseløsning.
Utfordringer i 2013: Etablering av verktøy for planregister og plandialog i Webinnsyn (kobling til saksbehandlingssystemet).
Faggruppe Redaksjonsgruppe www.fosen.net
Medlemmer er en representant fra hver kommune
Redaksjonsgruppa har ansvar for innholdsproduksjon og utvikling
av kommunenes hjemmesider og Fosenportalen, www.fosen.net.
Fredrik Stene (Åfjord) har vært leder for gruppa i 2012.
Faggruppen har gjennom året bla arbeidet med punktet i
eKommunestrategien som omhandler «Døgnåpen digital forvaltning - FORPROSJEKT»
Faggruppe Profil Fosen - Helse og omsorgsprogram
Utgangspunktet for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten
er at pasient eller bruker skal kunne få et godt kvalitativt tilbud
når, og der det er behov for det. Ett av virkemidlene som har blitt
tatt i bruk for å oppnå dette, er det elektronisk fagprogrammet
Profil for saksbehandling og øvrig dokumentasjon.
Vertskommune for Profil Fosen er Åfjord kommune.
Regionansvarlig for faggruppa er Laila Refsnes med Tove P Steen
fra Leksvik som stedfortreder.
Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene
fungerer tilfredsstillende.
Vertskommunen sin fagansvarlig er Regionansvarlig og pådriver for at
Faggruppen fungerer optimalt i forhold til utbedringer, fullstendig utnyttelse
av programmet samt kompetanseheving jf. Lov og forskrift.
Profil – Fosen er et samarbeid mellom Rissa, Osen, Roan, Leksvik,
Bjugn og Åfjord kommuner.
Faggruppen Profil-Fosen (alle medlemskommunene er representert) har hatt regelmessige samhandlingsmøter.
Fagprogrammet Profil er forbedret og videreutviklet gjennom jevnlige oppgraderinger. Nye og forbedrede programversjoner er fortløpende tatt i bruk
også i Fosen Profil. Dette har bidratt til ytterligere kvalitetsforbedring og
effektivisering. Det har medgått både tid og ressurser i forbindelse med
kontinuerlig oppdateringer og opplæring av alle ansatte og vikarer. System/fagansvarlig har i tillegg brukt mye tid på å holde tilgangsregisteret sikkert,
funksjonelt og oppdatert. Det er ca. 2500 aktive tjenestemottakere registrert i programmet.
Elin K (Elektronisk meldingsutveksling) er implementert og tatt i
bruk i 6 kommuner. Meldingsutvekslingen skjer i et samarbeid
med lege og pleie- og omsorgstjenesten.
Faggruppen, på vegne av kommunene, har hatt skjønnsmidler i fond som
har vært planlagt brukt på videre utvikling av programmet, blant annet til
implementering av mobil omsorg og funksjonalitet for Sak og arkiv. Det har
vært en lang og ressurskrevende utrednings og vedtaksprosess. Endelig
vedtak i Rådmannsgruppen januar 2013.
Flere av Fosens Profilkommuner har i perioden hatt tilsyn fra
Helsetilsynet. Helsetilsynets rapporter i etterkant har vist at innføringen og bruken av elektronisk fagprogram har bidratt til å fylle
myndighetskrav i samsvar med lov og forskrift.
Fagprogrammet har vist seg å være viktig i forbindelse med revisjon av ressurskrevende tjenester, tjenester til brukere med funksjonshemming og Iplos -innrapportering til SSB.

ANDRE AKTIVITETER - OPPGAVER:
Påvirkning / Lobbyvirksomhet
Kontakt mot fylkeskommuner, Fylkesmennene, Storting og flere departementer ang saker som gjelder regionen og enkeltkommunene.
Høring / Uttalelser
Brev til stortinget v/parlamentariske ledere og til Regjeringen – Ang landbrukets
rammevilkår. Oppfølging av konferansen for formannskapene.
Brev til Stortinget v/parlamentariske ledere, utenriks- og forsvarskomiteen – Plassering av ny kampflybase.
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og Regional-departementet - Søknad
om «Gratis ferjer i sambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset» – ønske om dialog med politisk ledelse i departementene.
Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmennene i Trøndelag – Tap av dyr på beite.

SLUTTORD
Fantastiske Fosen, vår felles identitet, er et område vi er stolt av. Vi tror at det felles
tjenestetilbudet vi har etablert er til beste for alle parter. Det finnes selvfølgelig fortsatt
utfordringer innenfor samarbeidsområdene, men la oss løse disse i fellesskap.
Tilbakemelding fra ulike faggrupper viser at de investeringer som er gjort viser klare kvalitets- og effektivitetsforbedringer. Evaluering og erfaringsoppsummering av de ulike
fellestjenester og prosjekter viser at styret og kommunene har tro på et utstrakt regionalt
samarbeid. Etableringen av Fosen Barneverntjeneste er et nytt samarbeidsområde som
vi håper skal bidra positivt i forhold til de som har behov for tjenesten, kommunene har
store forventninger til tjenesten.
Fosen Regionråd har vist evne og vilje til samarbeid i snart 25 år. I tiden fremover tror vi
at det vil bli enda viktigere å være tydelige på at kommunene på Fosen skal fremstå som
en «sammensveiset» enhet der tjenestesamarbeid og fellesløsninger er fremtredende.
Kommunene gir uttrykk for at de ønsker å styrke det regionale samarbeidet ytterligere.
I mange sammenhenger viser det seg at når vi står sammen om saker, ja da har vi langt
større gjennomslagskraft enn som enkeltkommuner.
Dette året har det vært stort fokus på Fosenregionen, kanskje skyldes noe av dette at vi
har fremstått som samlet region. Stortingets vedtak om å legge den nye kampflybasen
til Ørland vil/kan få store betydninger for regionens fremtid. Det er også gledelig at det
er stor aktivitet i regionens næringsliv. Vi merker oss også den store nyetableringen som
skal skje på Valsneset i Bjugn kommune, ny fiskefôrfabrikk med mange kompetansearbeidsplasser. Utbyggingsplaner for vindkraft og kraftlinje preger også «nyhetsbildet». Alt
dette betyr at «mange øyne» i disse dager er rettet mot Fosen. Utarbeidelse av strategisk
næringsplan for Fosen vil være en nødvendig og prioritert oppgave fremover.
Vårt hovedmål må være at vi sammen klarer å videreutvikle Fosen til beste for næringsliv, innbyggere, tilflyttere, nyetablerere og tilreisende, et sted der folk skal trives, føle trygghet og ikke minst tilhørighet.
Styret takker alle som på en eller annen måte har bidratt positivt til det regionale samarbeidet i 2012. Sammen skal vi fortsatt utvikle Fantastiske Fosen – et hav av muligheter!

Med hilsen
Styret i Fosen Regionråd

Bibliotekgruppe
Biblioteksamarbeidet i Fosen omfatter biblioteksjefene i alle medlemskommunene. Formålet er å ivareta oppgaver som kommunene/folkebibliotekene hver for seg er for små til å ta hånd om fullt ut. Dette omfatter særlig utvikling av tjenesten og enkelt-«produkter» innenfor bibliotektjenesten,
opplæring og kompetanseoppbygging.

Fosen, des. 2012/ juni 2013

Einar Einar Strøm - Leksvik
Jørn Nordmeland - Osen
Vibeke Stjern - Åfjord

Hallgeir Grøntvedt - Ørland
Jan Helge Grydeland - Roan
Arnfinn Astad - Bjugn

Ove Vollan - Rissa (styreleder)
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Fosen Regionråd
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ÅR 2012
Driftsinntekter:
620-670
Salg av tjenester
700
Ref fra staten
710
Sykelønnsrefusjoner
729
Momsrefusjon
730
Ref fra fylkeskommuner
750
Ref fra kommuner
770
Ref fra andre - samt tiltaksmidler
800
Tilskudd fra staten
890
Gaver fra private
SUM DRIFTSINNTEKTER
Driftsutgifter:
010-080,160-165 Lønnsutgifter
090-099
Sosiale utgifter
100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som
inngår i tjenesteproduksjonen
300-380
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon
Momsrefusjon
429
Overføringer
450-470
690+(290-790) Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter:
900-905
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Finansutgifter:
500
Renteutg, provisjoner og andre finansutg
529
Kjøp av andeler
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS
990

2012

2012

2011

Regnskap Opprinnelig Budsjett1)

2012

Regulert budsjett

Regnskap

-3
422
195
175

432
315
045
821
0
4 101 508
0
1 070 000
0
5 961 257

40 000
1 180 000
0
0
0
3 495 000
0
410 000
0
5 125 000

40 000
1 180 000
0
0
0
3 495 000
0
922 000
0
5 637 000

64 560
1 310 038
150 643
332 221
963 758
4 067 545
12 314
1 283 000
1 000
8 185 079

2 740 910
491 882

2 493 000
405 000

2 855 000
464 000

2 343 613
365 198

1 886 406

1 885 000

1 984 501

2 616 478

0
175 821
1 577 910
0
6 872 929
-911 672

0

0

906 000

1 031 500

5 689 000
-564 000

6 335 001
-698 001

169 154
332 220
849 680
0
6 676 343
1 508 736

399 272
399 272

120 000
120 000

120 000
120 000

279 452
279 452

0
7 451
7 451

0
7 000
7 000

0
7 000
7 000

66
6 587
6 653

391 821

113 000

113 000

272 799

Motpost avskrivninger+ kalk renter
NETTO DRIFTSRESULTAT

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
930
Bruk av tidligere års regnskapsm oversk
940
Bruk av disposisjonsfond
950
Bruk av bundne driftsfond
960
Bruk av likviditetsreserven
SUM BRUK AV AVSETNINGER
540
550

Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond
SUM AVSETNINGER

580/980

Regnskapsmessig mindreforbruk

0

0

0

0

-519 851

-451 000

-585 001

1 781 535

400 438
445 001
1 742 469
0
2 587 908

0
311 000
340 000
0
651 000

400 437
445 001
340 000
0
1 185 438

517 676
356 546
239 825
0
1 114 047

600 438
932 310
1 532 748

200 000
0
200 000

600 437
0
600 437

517 676
1 977 470
2 495 146

-535 309

0

0

- 400 436

BALANSEREGNSKAP

Regnskap 2012

Regnskap 2011

551 297
551 297

543 846
543 846

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Kasse/bank/post
SUM EIENDELER

10 390 127
129 544
10 260 583
10 941 424

10 783 964
1 074 252
9 709 712
11 327 810

EGENKAPITAL
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Kapitalkonto

10 288 315
3 630 394
5 571 314
535 309
551 297

10 800 714
3 474 957
6 381 473
400 438
543 846

Anleggsmidler
Aksjer og andeler

www.fosen.net

GJELD
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Memoriakonti

0

0

653 109
0
653 109
10 941 424

527 096
0
527 096
11 327 810

0

0

