FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Styret i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 11.04.14
STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

Møterom 4. etg, Parken kjøpesenter, Årnes, Åfjord kommune

Tid:

Fredag 11.04.14, kl 1000

Disse møtte: Arnfinn Astad
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan
Vibeke Stjern
Einar Strøm
Jan Helge Grydeland
Jørn Nordmeland

Forfall:

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

Ingen forfall fra styrerepresentanter denne gangen. Fra Rådmannsgruppen var
det forfall fra Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune og Snorre Glørstad, Ørland
kommune.
Torhild Aarbergsbotten og Karen Espelund, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Tor Erik Jensen og Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Alf-Petter
Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Leif Harald Hansen, Kysten er
Klar hadde også meldt forfall.

Ellers møtte: Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune,
Roar Leirset, Osen kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Tor Langvold,
Bjugn kommune, Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Berit G. Wiklund og Liz Raaken, Fosen Helse IKS, Harald S.
Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet.
I tillegg deltok Johan Uthus, FBRT og Harald Storrønning, AtB, i deler av
møtet
Fordeling:

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

Møteleder:

Styreleder Ove Vollan

Ordfører Vibeke Stjern ønsket alle velkommen til Åfjord kommune og viste en flott
presentasjonsfilm fra kommunen! Filmen kan sees på følgende adresse:
https://www.youtube.com/watch?v=MrD-U8NMm-s
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Møte ble avviklet i etterkant av representantskapsmøter i Fosen Kommunerevisjon IKS,
Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen Helse IKS. (referat fra disse møtene sendes til
representantskapets medlemmer)

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.
Innledningsvis i møtet ble det rettet en henstilling til styreleder og sekretariatsleder om at
dagsorden for fremtidige møter settes opp slik at saksbehandling av styresaker kommer først i
møtene!
Innkalling og saksliste til styremøtet m/ tilleggspunkter under orienteringer ble enstemmig
godkjent.
Orienteringssakene som var først i møtet blir kommentert under punktet
«Orienteringer/drøftinger».
Saker til behandling:
SAK 06/14

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 07/14

Videre behandling av styresak 21/13 debatt om kommunestruktur

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Rådmannsgruppens innstilling:
Prosessen bør videreføres
Arbeidsutvalgets innstilling:
Med bakgrunn i kommunenes ulike tilbakemeldinger ønsker Arbeidsutvalget at det tas en
grundig drøfting i styret om den videre prosessen.
Behandling i styremøte 11. april 2014:
Ordfører Einar Strøm foreslo følgende:
Fosen Regionråd vil ha en aktiv tilnærming til kommunestruktursaken. Det er all mulig grunn
til å anta at vi vil få et vesentlig endret kommunekart i Norge, og derfor må dette være et
hovedtema for regionrådet.
I første omgang må en nå sørge for solid informasjonsinnhenting som oppdateres fortløpende
og som danner grunnlag for beslutninger. Sekretariatet avklarer med Arbeidsutvalget hvilken
informasjon - intern (primært fra kommunene) og ekstern - det er aktuelt å innhente.
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Hovedtema i neste fellesmøte for formannskapene den 4. juni 2014 kan eksempelvis være:
• Innledning ved Geir Vinsand, NIVI – Analyser på bakgrunn av det som nå skjer
• Innledning ved Halvor Holmli, Distriktssenteret – Orientering om Ekspertutvalget
• Innledning ved representant for regjeringa – Hvor går veien?
• En analyse av felles bo- og arbeidsmarked. Dagens situasjon og visjoner for framtida.
• Tilbud til opplegg vedr kommunestruktur fra KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (er
tidligere avtalt)
Styrets enstemmig vedtak:
Forslaget fra ordfører Einar Strøm ble enstemmig vedtatt. Vedtaket blir da slik:
Fosen Regionråd vil ha en aktiv tilnærming til kommunestruktursaken. Det er all mulig grunn
til å anta at vi vil få et vesentlig endret kommunekart i Norge, og derfor må dette være et
hovedtema for regionrådet.
I første omgang må en nå sørge for solid informasjonsinnhenting som oppdateres fortløpende
og som danner grunnlag for beslutninger. Sekretariatet avklarer med Arbeidsutvalget hvilken
informasjon - intern (primært fra kommunene) og ekstern - det er aktuelt å innhente.
Hovedtema i neste fellesmøte for formannskapene den 4. juni 2014 kan eksempelvis være:
• Innledning ved Geir Vinsand, NIVI – Analyser på bakgrunn av det som nå skjer
• Innledning ved Halvor Holmli, Distriktssenteret – Orientering om Ekspertutvalget
• Innledning ved representant for regjeringa – Hvor går veien?
• En analyse av felles bo- og arbeidsmarked. Dagens situasjon og visjoner for framtida.
Tilbud til opplegg vedr kommunestruktur fra KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (er
tidligere avtalt)

SAK 08/14

Evaluering av ordningen med «Tillitsvalgte – faste representanter til
regionale fora»

Konklusjon fra møtet mellom AU og tillitsvalgte:
De tillitsvalgte gis anledning til å delta med 2 representanter i styret i Fosen Regionråd sine
møter. De møtende representanter gis uttale- og forslagsrett i styremøtene.
Alle de 4 ovennevnte tillitsvalgte får tilsendt sakspapirer ang styremøtene, koordinerer selv
hvem som møter, og gir tilbakemelding til sekretariatet om hvem som deltar i styremøtene.
(sekretariatet fritas fra ansvaret for å innkalle vara).

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at den etablerte ordning med faste tillitsvalgte i regionale fora
videreføres i tråd med styrets vedtak i sak 26/12, de 5 første kulepunkt.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret i Fosen Regionråd vedtar at den etablerte ordning med faste tillitsvalgte i regionale fora
videreføres i tråd med styrets vedtak i sak 26/12, de 5 første kulepunkt.

SAK 09/14

Utviklingsprisen for Fosen 2013

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
3

Begrunnelse for tildelingen:
Bedriften ble etablert i 2001 og jobber daglig med å sette kreative og funksjonelle løsninger ut
i livet. De holder til i moderne og funksjonelle lokaler, som huser administrasjon, produksjon
og lager for distribusjon av sine produkter.
Bedriftens målsetning er klar: De skal være markedets beste på løsninger, som er optimalt
tilpasset brukerne og miljøet det brukes i! Det er inngått tett samarbeid med internasjonale
leverandører og med store samarbeidspartnere i vår region. Med den utvikling som ser ut til å
komme i vår region i de kommende år håper og tror vi at bedriften kan knytte enda tettere
bånd til sine samarbeidspartnere og ikke minst tiltrekke seg nye.
Gjennom sin markedsføring setter bedriften Fosennavnet i fokus.
1. Utviklingsprisen for Fosen 2013 tildeles Fosen Tools AS
2. Prisen utdeles i forbindelse med Fosen Regionråd sitt styremøte og årsmøte den 13. juni
2014.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Utviklingsprisen for Fosen 2013 tildeles Fosen Tools AS
2. Prisen utdeles i forbindelse med Fosen Regionråd sitt styremøte og årsmøte den 13. juni
2014.

Orienteringer/drøftinger:
 Fosen Brann og Redningstjeneste (FBRT)
Johan Uthus orienterte om ytre faktorer som påvirker beredskapsarbeid i kommunene
og driften av FBRT i fremtida.
Følgende punkter ble vektlagt:
o Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning ( IUA)
o Nødsentral for brann og ulykker Sør Trøndelag 110 sentral.
o Digitalt nødnett
o Forskriftskrav om utdanning
o HMS pålegg
o Økning i antall utrykninger
o Økning i antall Særskilte Brannobjekter
o Ros
o Brannstudien
(presentasjonen til Johan Uthus sendes til styrets medlemmer og medlemskommunenes
rådmenn)
 Orientering om AtBs foreslåtte justeringer i buss- og hurtigbåttilbudet.
Harald Storrønning fra AtB orienterte om AtB og vektla følgende punkter i sin
presentasjon:
o Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta.
o Kundetilfredshet oktober 2013
o Kollektivsatsingen.
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Rutetilbudet per i dag og bruken.
Justeringer fra 18.08.14.
Fremdriftsplan.
Åpen post.

I møtet fremkom det ulike synspunkt på det som ble presentert, uten at vi skal gå i
detaljer på dette i referatet. Det er viktig at det er god kontakt mellom kommunene og
AtB. Selskapet har forståelse for at det kan virke problematisk å redusere eksisterende
rutetilbud og presiserer at de forslag som foreligger ang reduksjon er gjort med
bakgrunn i trafikktellinger som er gjennomført.
(Presentasjonen til Harald Storrønning sendes til styrets medlemmer og
medlemskommunenes rådmenn)
 Orientering om- / omvisning i nytt Newton-rom.
Styret fikk en omvisning i og orientering om Newton-rommet som er etablert i 3 etg. I
Parken Kjøpesenter. Vibeke Stjern orienterte om innledende arbeid og kontakt med
samarbeidspartnere for å få denne nyetableringen på plass.
Lærerne v/Newtonrommet, Arne Hugdal fra Åfjord Videregående og Jan Ivar
Fagervold fra Åfjord kommune, orienterte om tanken bak, og innholdet i,
undervisningen og utstyret i rommet. Det å få opp interessen for realfagundervisning
gjennom praktiske oppgaver/forsøk står høyt på dagsorden.
Det ble opplyst om at skoler fra de andre kommunene er hjertelig velkommen til å
benytte Newtonrommet. Det er ønskelig at flere kommuner vil benytte seg av det
tilbudet som nå er etablert.
 Orientering om prosjektet Digital Døgnåpen forvaltning (DDf)
Harald S. Jensen orienterte om prosjektet DDf. Det er nå gjennomført kommunemøter
for å orientere om prosjektet og delprosjektene, kommunikasjonsstrategi og
arbeidsprosesser. Det er gode tilbakemeldinger fra kommunemøtene. Alle kommuner
v/rådmannen har nå oppnevnt prosjektdeltakere i de to ovennevnte delprosjektene.
Det vil bli en aktiv periode fremover for å få ferdigstilt delprosjektene innen fristen,
23. mai.
 Orientering om Næringsalliansen og Utviklingsprogrammet for byregioner.
Som det fremgår av sak 06/14 ref til sak 05/14 har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet innvilget søknaden fra Fosen. Harald S. Jensen
orienterte om at arbeidet har startet opp og at de lokale representantene i
Næringsalliansen vil orientere om prosjektet i egen kommune.

 Orientering om laboratorieselskapet PreBio AS
Som styret er kjent med eier Fosen Regionråd en andel av aksjene i dette selskapet.
Styreleder Ove Vollan er som kjent oppnevnt som styremedlem fra Fosen Regionråd.
Han orientert om at styret i Pre Bio AS nå arbeider med en mulig fusjon med
laboratorier med tilnærmet samme kundegruppe.
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 Orientering om Radio P5 Fosen
Styreleder Ove Vollan har blitt kontaktet av Radio P5 Fosen an økonomisk støtte fra
Fosenkommunene. Det er ønskelig med et «kommunalt bidrag» på kr 3,- pr innbygger.
Det vil komme søknad til den enkelte kommune og det oppfordres til å ta vel i mot
søknaden!
 Drøfting ang bortfall av linjetilbudet Musikk Dans og Drama (MDD) ved Fosen
Videregående skole.
Kommunene er gjort kjent med at utdanningsprogrammet Musikk, Dans og Drama er
tatt bort fra Fosen VGS. Dette er beklagelig og det bør øves påtrykk på skoleeier om å
gjenopprette dette tilbudet ved første anledning. Felles skoleutvalg for Fosen bør
prioritere denne saken høyt.
Elever som tidligere har fått sin utdanning ved Fosen VGS, MDD, er viktige ressurser
innen kulturlivet i mange av Fosenkommunene, bla som kulturskolelærere.
Dersom tilbudet gjenopprettes bør rådgivingstjenesten i Fosenkommunene være aktive
i å anbefale dette tilbudet.
Konklusjon:
Styret i Fosen Regionråd ønsker at denne saken settes på sakskartet i neste styremøte!

Møtet slutt kl 1445.

Vidar Daltveit
Ref.
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