FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Styret/rådet i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 10.10.14

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

Kommunestyresalen, Rissa rådhus, Rissa kommune

Tid:

Fredag 10.10.14, kl 1000

Disse møtte: Arnfinn Astad
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan
Vibeke Stjern
Jahn K. Winge
Jan Helge Grydeland
Jørn Nordmeland

Forfall:

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

Einar Strøm, Leksvik
Andre med møterett (som har meldt forfall):
Roar Leirset, Osen kommune, Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune, Kai Terje
Dretvik, Leksvik kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Torhild
Aarbergsbotten, Roy Angelvik, Kirsti Leirtrø, Mari Grut og Asle Brustad, SørTrøndelag fylkeskommune, Dag Ystad og Tor Erik Jensen, Nord-Trøndelag
fylkeskommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Ellers møtte: Tor Langvold, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune,
Per Johansen, Åfjord kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Gunn Karin
Olsen og Annbjørg Sydskjør, tillitsvalgte, Leif Harald Hansen, Kysten er Klar,
Berit Wiklund og Liz Raaken, Fosen Helse IKS, Heidi Fossland, Ørland
kommune, Eirin Folde, (deler av møtet), 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 startet umiddelbart etter at representantskapsmøte i Fosen Helse IKS var avviklet!

Ordfører Ove Vollan ønsket velkommen til Rissa kommune og orienterte om kommunen og en
del av aktiviteten som rører seg i kommunen og blant næringslivet i Rissa.
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Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.

Innkalling og saksliste til styremøtet ble enstemmig godkjent.
Saker til behandling:
SAK 15/14

Oppfølging av styrets vedtak

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

SAK 16/14

Sluttrapport - Prosjekt Utredning av felles kompetanse-/forvaltningsenhet
på Fosen

Lederforum Helse og omsorg Fosens forslag til vedtak:
Lederforum slutter seg til prosjektgruppens vurderinger og konklusjoner og de
fellesdokumenter med retningslinjer, rutiner og prosedyrer som er utarbeidet for
tjenesteområdet helse og omsorg Fosen.
Betydningen av nærhet til brukere og tjenesteutøvende nivå er vurdert å være en avgjørende
faktor for best mulig ivaretakelse av bruker/søker, saksbehandlingen med tjenesteutmåling og
kvalitet, og derigjennom økonomi. Lederforum ser på grunnlag av dette at det ikke er
formålstjenlig å opprette en ny, felles organisatorisk enhet for forvaltningen i helse- og
omsorgstjenesten i Fosen, men anbefaler følgende:
1. Felles retningslinjer, rutiner og prosedyrer implementeres og etterfølges i
deltakerkommunene fortløpende.
2. De 6 personene fra Fosen som gjennomførte videreutdanning i «Saksbehandling og
tjenester i helse- og omsorgstjenesten» har, gjennom fylkesmannens dekning av
studieavgift, forpliktet seg til å delta i regional nettverksgruppe i Sør-Trøndelag for
kompetanseutveksling og kompetanseutvikling.
3. Tilsvarende pkt. 2 danner denne gruppen «Fagnettverk forvaltning helse- og omsorg
Fosen». Gruppen skal utgjøre en kompetansepool/fagnettverk for saksbehandling,
samstemming av vedtaksmaler og en enhetlig og god forvaltningspraksis i Fosen.
4. Fagnettverket er ansvarlig for årlig gjennomgang og oppdatering av fellesrutiner.
Oppdatering gjøres også ved endringer i relevante lov- og regelverk.
5. Fagnettverket sørger for at dokumentene fra prosjektet og oppdateringer er
tilgjengelige på fellesområde i Risk Manager.
6. Forvaltningssamarbeid på tvers av kommuner inngår som standard praksis for å
redusere sårbarhet ved knapphet på saksbehandlere i tjenesteområdet og ved
utfordringer omkring habilitet.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen vil anbefale at styret i Fosen Regionråd slutter seg Lederforum for Helse
og omsorg Fosen sine konklusjoner og anbefalinger i ovennevnte forslag til vedtak;
1. Det opprettes ikke en ny, felles organisatorisk enhet for forvaltningen i helse- og
omsorgstjenesten i Fosen.
2. Det opprettes et «Fagnettverk forvaltning helse- og omsorg Fosen»
3. Fagnettverkets organisering og mandat fremkommer av Lederforum for Helse sine
punktvise, ovennevnte, anbefalinger.

Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:
Rådmannsgruppen vil anbefale at styret i Fosen Regionråd slutter seg Lederforum for Helse
og omsorg Fosen sine konklusjoner og anbefalinger i ovennevnte forslag til vedtak:
1. Det opprettes ikke en ny, felles organisatorisk enhet for forvaltningen i helse- og
omsorgstjenesten i Fosen.
2. Det opprettes et «Fagnettverk forvaltning helse- og omsorg Fosen».
3. Fagnettverkets organisering og mandat fremkommer av Lederforum for Helse sine
punktvise ovennevnte anbefalinger.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Styret i Fosen Regionråd slutter seg Lederforum for Helse og omsorg Fosen sine konklusjoner
og anbefalinger i ovennevnte forslag til vedtak:
1. Det opprettes ikke en ny, felles organisatorisk enhet for forvaltningen i helse- og
omsorgstjenesten i Fosen.
2. Det opprettes et «Fagnettverk forvaltning helse- og omsorg Fosen».
3. Fagnettverkets organisering og mandat fremkommer av Lederforum for Helse sine
punktvise ovennevnte anbefalinger.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret i Fosen Regionråd slutter seg Lederforum for Helse og omsorg Fosen sine konklusjoner
og anbefalinger i ovennevnte forslag til vedtak:
1. Det opprettes ikke en ny, felles organisatorisk enhet for forvaltningen i helse- og
omsorgstjenesten i Fosen.
2. Det opprettes et «Fagnettverk forvaltning helse- og omsorg Fosen».
3. Fagnettverkets organisering og mandat fremkommer av Lederforum for Helse sine
punktvise ovennevnte anbefalinger.
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SAK 17/14

Henvendelse fra Vest-Telemarkrådet – Støtte til rettssak ang redusert
postombering i distrikta

Rådmannsgruppens anbefaling:
Fosen Regionråd gir ikke signaler om økonomisk støtte til den pågående saken.
I ettertid har det kommet henvendelse til styreleder ang forhold lokalt på Fosen ang
postombringing. Det er sagt at dette skal drøftes i styremøtet i Fosen Regionråd.
Fra Vest-Telemarkrådet har vi nå fått opplyst at det er gitt positive signaler om økonomisk
støtte til ovennevnte sak fra 3 regionråd, beløpene varierer fra 50 000 kroner til 1000 kroner
pr medlemskommune. 2 regionråd har gitt negativ tilbakemelding.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Med bakgrunn i rådmannsgruppens anbefaling ønsker sekretariatet at saken drøftes i
arbeidsutvalget. AU må også beslutte om saken skal legges frem for behandling i styret.
Arbeidsutvalgets behandling:
Arbeidsutvalget har vurdert henvendelsen fra Vest-Telemarkrådet og vil slutte seg til
rådmannsgruppens anbefaling om at det ikke gis økonomisk støtte til den pågående saken.
Med bakgrunn i avisomtale og innspill ang omlegging av postens rutiner i forbindelse med
levering av post, ønsker Arbeidsutvalget en generell drøfting i neste styremøte.
Arbeidsutvalget ber styremedlemmene om å presentere innspill som de har mottatt ang
problemer med postomdelingen. Dersom det viser seg at det er problemer i et stort antall av
våre medlemskommuner bør det resultere i at Fosen Regionråd retter en henvendelse til
posten med oppfordring til dialog.
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd vil ikke imøtekomme henvendelsen fra Vest-Telemarkrådet om
økonomisk støtte i samband med ankesak mellom Samferdselsdepartementet/Posten
Norge AS og 8 privatpersoner i Nome.
2. Med bakgrunn i opplysninger fremkommet i møte vil Fosen Regionråd be om et møte
med Posten ang problemer/utfordringer med postomdelingen på Fosen.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vil ikke imøtekomme henvendelsen fra Vest-Telemarkrådet om
økonomisk støtte i samband med ankesak mellom Samferdselsdepartementet/Posten
Norge AS og 8 privatpersoner i Nome.
2. Med bakgrunn i opplysninger fremkommet i møte vil Fosen Regionråd be om et møte
med Posten ang problemer/utfordringer med postomdelingen på Fosen.
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SAK 18/14

Kommunestruktur 2014 – fra sju til en Fosen kommune – arbeidsopplegg
og innbyggerundersøkelse

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
1. Styret vedtar at det inngås avtale med …NN……. for gjennomføring av
innbyggerundersøkelsen.
2. Den presenterte spørsmålsstilling godkjennes.
3. Kommunene faktureres for utgifter til innbyggerundersøkelsen og kostnader til
utredningsarbeidet, fordelt ut fra antall informanter i hver kommune.
Behandling i styremøte:
Arbeidsopplegget fram til ferdig utredning ble presentert for styre. Videre ble det orientert om
anbudsutlysing av innbyggerundersøkelse, forslag til valg av leverandører og foreslåtte
spørsmål ble gjennomgått og diskutert.
Utredningsarbeidet drøftes videre i ekstra rådmannsmøte den 19. oktober.
Utredningen legges frem for sluttbehandling i ekstraordinært styremøte den 5. desember
2014.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret vedtar at det inngås avtale med NIVI Analyse AS / Respons Analyse AS for
gjennomføring av innbyggerundersøkelsen.
2. Den presenterte spørsmålsstilling godkjennes. Sekretariatet gis myndighet til å foreta
mindre justeringer av spørsmålene i samarbeid med valgt leverandør.
3. Kommunene faktureres for utgifter til innbyggerundersøkelsen og kostnader til
utredningsarbeidet, fordelt ut fra antall informanter i hver kommune.
4. Arbeidsopplegget fram til ferdig utredning godkjennes.

SAK 19/14

Søknader om tildeling av skjønnsmidler for 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å oversende de framlagte forslag til søknader om skjønnsmidler til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Søknadene prioriteres slik:
Prioritet nr. 1:

Digital døgnåpen forvaltning

Prioritet nr. 2: Regionalt næringssamarbeid på Fosen – utvikling av
samarbeidsmodeller
2. Det forventes at det også i 2015 blir tilført midler til arbeide med å utrede ny
kommunestruktur.
3. Det forutsettes at Leksvik kommune sender tilsvarende søknader om tildeling av
skjønnsmidler til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Rådmannsgruppens innstilling:
Saken er ikke behandlet i Rådmannsgruppa.
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Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken er ikke behandlet i Arbeidsutvalget.
Styrets behandling:
Innledningsvis i saksbehandlingen ble det gitt en presentasjon av foranledningen til Prosjektet
Digital Døgnåpen forvaltning (DDF). Prosjektleder Eirin Folde foretok deretter en grundig
gjennomgang av prosjektplanen for DDF. Det ble presisert at det er viktig at styrets
medlemmer viser interesse for dette prosjektet.
De foreliggende søknader om skjønnsmidler ble utdelt og gjennomgått.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret vedtar å oversende de framlagte forslag til søknader om skjønnsmidler til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Søknadene prioriteres slik:
Prioritet nr. 1:

Digital døgnåpen forvaltning

Prioritet nr. 2:

Regionalt næringssamarbeid på Fosen – utvikling av
Samarbeidsmodeller

2. Det forventes at det også i 2015 blir tilført midler til arbeidet med å utrede ny
kommunestruktur.
3. Det forutsettes at Leksvik kommune sender tilsvarende søknader om tildeling av
skjønnsmidler til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Orienteringssaker:
 Utviklingsprosjekt Ørland kommune – Studentsamarbeid
Heidi Fossland, Ørland kommune gav en grundig orientering om det prosjektet som er
gjennomført på Brekstad.

Studenter - en uutnyttet ressurs? - studentutvikling av park i kystbyen Brekstad
(Presentasjonen til Heidi Fossland sendes til møtedeltakerne)

 Digital Døgnåpen Forvaltning på Fosen (DDF) – orientering v/prosjektleder
Orientering om dette prosjektet ble gitt i forbindelse med behandling av Sak 19/14.
Prosjektleder for forprosjektet, Harald Jensen gav et tilbakeblikk på foranledningen til
prosjektet. Deretter gav nytilsatt prosjektleder Eirin Folde en grundig orientering om
hovedprosjektet og det arbeidet som nå er i gang vedrørende anbudsutlysing og
gjennomgang av innkomne tilbud. Det ble gitt uttrykk for at det er beklagelig at Ørland
kommune ikke deltar i det videre arbeidet med prosjektet.
Rådmannsgruppen velger tilbyder etter at anbudsfristen er utgått og mottatte tilbud er
gjennomgått.
 Videregående skole – ref fra møte mellom AU og rektorer
Nestleder i styret, Vibeke Stjern, orienterte om møtet som ble avholdt mellom AU og
rektorene på de 4 videregående skolene i regionen.
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Det er et ønske fra styret at skolelederne blir enig om et samarbeid om studietilbud innen
VG 2. Studiespesialisering er et nødvendig tilbud ved alle skolene.
Det ble henvist til uttalelsen som ble sendt inn fra styret i Fosen Regionråd etter
styremøtet i Leksvik i desember 2013 der det bla ble sagt at «vi heller kan ha
kompletterende enn konkurrerende og parallelle utdanningsprogram på vg2.»
Sett i lys av den utviklingen som er bebudet i regionen, ny hovedflystasjon og etablering
av vindkraft, er det et ønske om at skoleeier/skolene i fellesskap arbeider med nye tilbud
innen Flyfag og Energifag/fag knyttet opp mot vindkraftmiljøene som ser ut til å komme i
regionen.
Det ble oppfordret til å delta på høringskonferansen i regi av Sør-Trøndelag
fylkeskommune ang Skolebruksplan 4, 24. oktober.
Det er viktig at kommunene er seg sitt ansvar bevisst og stiller lærlingeplasser til
disposisjon for elever som tar videregående utdanning, viktig at «opplæringsløpet kan
fullføres». Leksvik kommune har vært gode på dette med lærlinger i kommunens
organisasjon, kan de andre kommunene/videregående skolene lære noe av det arbeidet
som er gjort/gjøres i Leksvik?
LO Fosen har bedt sekretariatet om en oversikt over lærlinger i de kommunale
organisasjonene. Sekretariatet er i ferd med å få inn tall fra kommunene. Denne oversikten
vil bli oversendt til LO Fosen og de videregående skolene.
 Søknad fra Trønder TV ang produksjon av programserien «Hælgatur»
Det ble orientert om en søknad som er mottatt fra Trønder TV.
Styrets konklusjon er at Fosen Regionråd ikke vil imøtekomme søknaden om støtte til
denne programserien!
 Nytt fra kommunene
Det ble en kort runde fra kommunene der det bla kom frem at jubileumsforestillingen til
Fosna-Folket hadde vært en flott opplevelse!
Videre ble det fra Bjugn kommune invitert til 50 årsmarkering i Bjugn kulturhus.
Ellers er mye av arbeidet i kommunene relatert til økonomi og planarbeid.

Møtet slutt kl 1430.

Vidar Daltveit
Ref.
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