FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Styret/rådet i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ VD
Møtedato: 18.12.15

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK

Sted:

«Vingsandkroa», Vingsand, Osen kommune

Tid:

Fredag 18.12.15, ca kl 1030 (etter representantskapsmøtene i Fosen Helse
IKS, Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS)

Disse møtte: Ogne Undertun
Tom Myrvold
Ove Vollan
Vibeke Stjern
Steinar Saghaug
Einar Eian
John Einar Høvik

Forfall:

Ingen

Fullmakt:

Ingen

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

Andre med møterett (som har meldt forfall):
Per Johansen, Åfjord kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Alf Petter
Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten og Asle
Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad og Frode Revhaug, NordTrøndelag fylkeskommune, Helge Olden, tillitsvalgte.
Ellers møtte:
Roar Leirset, Osen kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Jon
Kristian Lomundal, Åfjord kommune, Kristoffer Fjeldvær, Rissa kommune,
Emil Raaen, Bjugn kommune, Odd Erik Røstad, Ørland kommune, Kirsti
Leirtrø, Gunnar Singsaas og Leif Harald Hansen, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Vidar Daltveit fra sekretariatet.
Daglig leder av Fosen IKT, Robert Karlsen deltok under
orienteringen/drøftingen om «Fosen IKT/Ørland kommune.
Rolf Granlund, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Knut Sundet, Fosenvegene
AS, ei tim' te' by'n /Sør-Trøndelag fylkeskommune deltok under orienteringen
om Fosenstrategi samferdsel.
Tormod Gjersvold under orienteringen om Talent LaB.
Fra Fosen Helse IKS møtte Berit Wiklund, Liz Raaken og Tor Langvold.
Tidligere ordførere; Einar Strøm, Hallgeir Grøntvedt og Jan Helge Grydeland.
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Fordeling:

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

Møteleder:

Styrets leder Ove Vollan

Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen Helse IKS, Fosen
Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.
Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Osen kommune av ordfører John Einar
Høvik. Han orienterte om kommunen og den aktiviteten som er der. Stor aktivitet i
næringslivet. Mange prosjekter er på gang, bla bygging av boliger på Sandviksberget..
Osen kommune har akkurat tatt imot de første flyktningene, en spennende utfordring.
Ordføreren gir skryt til administrasjonen for måten de har taklet denne utfordringen på.
Videre ser det ut til at lokalsamfunnet vil være en viktig medspiller i integreringsarbeidet, de
nye innbyggerne inviteres til mange arrangement.

Saklisten til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent!
Saker til behandling:
SAK 23/15

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 24/15

Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd

Ut fra rådets vedtak vil sekretariatet fremme følgende forslag til vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering
av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av
saksfremlegget og vedlagte korrigerte forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig
tilbakemelding om vedtak.
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Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering
av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av
saksfremlegget og vedlagte korrigerte forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig
tilbakemelding om vedtak.
Arbeidsutvalgets behandling:
Arbeidsutvalget gjennomgikk det utsendte forslaget og vil anbefale noen språklige
korrigeringer i §5, pkt 7. Disse korrigeringene er tatt inn i det vedlagte forslag til vedtekter.
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering
av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av
saksfremlegget og vedlagte korrigerte forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig
tilbakemelding om vedtak.

Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering
av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av
saksfremlegget og vedlagte korrigerte forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig
tilbakemelding om vedtak.

Orienteringssaker:
 Talent LaB – reetablering av tilbud – orientering v/Tormod Gjersvold
Innledningsvis orienterte sekretariatsleder om saken, tidligere orientering for styret i møte
den 27.02.15 og behandling i styret, sak 04/15, 15.05.15.
Sekretariatet er siden blitt kontaktet av Tormod Gjersvold med spørsmål om det beløpet
som ble bevilget i ovennevnte sak kunne overføres til 1. halvår 2016 grunnet forsinket
oppstart av tilbudet. Det ble gitt tilbakemelding om at dette var OK og at den kommunale
finansiering i henhold til vedtaket i ovennevnte sak fikk halvårsvirkning for 2016. Viktig
at dette ble kommunisert ut til den enkelte kommune.
I møtet orienterte Tormod Gjersvold om bakgrunnen for at det blir forsinket oppstart. De
er nå i gang og instruktører er tilsatt på prosjektbasis.
Potensielle «talenter» er invitert til audition i Åfjord den 17. januar. Det er et ønske at det
blir godt oppmøte og at det skal lag seg gjøre å «ta opp» dyktige ungdommer som kan få
ta del i et utvidet «kulturskoletilbud».
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 Fosen IKT/Ørland kommune
Innledningsvis i denne saken orienterte Rissa kommune/Fosen IKT v/Kristoffer Fjeldvær
om hvordan de oppfattet vedtaket som Ørland kommune hadde fattet om å tre ut av IKTsamarbeidet. Han viste også til formuleringen i den presentasjonen som ble gitt i
rådmannsmøtet den 22. mai og som Ørland kommune bygger sitt vedtak rundt. Grunnen
til formuleringen var at det stadig oftere oppstår utfordringer og ekstraarbeid med
integrering av nye systemer og programmer når vi stadig må operere mot to ulike
driftsmiljø. Dette er med på å skape frustrasjoner hos ansatte i begge IKT-miljøene og hos
ansvarlige for implementering av nye datasystemer/programmer.
Ørland kommune v/ordfører Tom Myrvold og kommunalsjef Odd Erik Røstad orienterte
deretter om bakgrunnen for Ørland kommunes vedtak om å tre ut av IKT-samarbeidet.
Ordføreren henviste også til en redegjørelse som han, i forkant av styremøtet, hadde sendt
til sine kollegaer i styret ang bla denne saken. Redegjørelsen var ikke gjort kjent for andre.
Ørland kommune har ingen intensjon om å gå tilbake på det vedtaket som er fattet om å
avslutte IKT-samarbeidet pr 31.12.15.
Fra sekretariatet i Fosen Regionråd ble det vist til inngåtte avtaler om
samarbeidsordninger, bla når det gjelder oppsigelsestid, økonomisk oppgjør og uttreden.
Det ble videre kommentert at i siste rådmannsmøte, den 27. november, ble opplyst fra
rådmannen Ørland kommune at det «går sannsynligvis mot en politisk avgjørelse om å tre
ut av IKT-samarbeidet».
Rådmannsgruppens leder sa at et var ingen andre i rådmannsgruppen som oppfattet
formuleringen i Fosen IKT sin presentasjon den 22. mai som noen oppsigelse av Ørland
kommune. Rådmannsgruppen tar det som en selvfølge at inngåtte avtaler overholdes.
Det forslås at det bør være en samling der ordførerne uformelt bør drøfte gjennom det
regionale samarbeidet, 8. januar foreslås som en dato for en slik samling. Konsekvensen
av Ørland kommunes vedtak om å tre ut av IKT-samarbeidet bør blant andre ting være
tema denne dagen.
Vi bør invitere ledere av «IKT-samarbeid» i andre regioner for å fortelle oss hvordan de
har organisert seg. (eks. «Værnesregionen»).
 Orientering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang Fosenstrategi samferdsel (Rolf
Granlund)
Sekretariatet i Fosen Regionråd orienterte innledningsvis om saksgangen frem mot
fremlagt forslag til strategi.
o Orientering i styremøtet i mai
o Involvering av samferdselsgruppen i Næringsalliansen
o Workshop 18. august
o Uttalelse til «Ferjeanbud»
o Utkast til strategi drøftet sammen med samferdselsgruppen i Næringsalliansen den
11. des.
Rolf Granlund gikk deretter igjennom det utsendte dokumentet og orienterte om de
enkelte punkter i strategien og bakgrunnen for deler av innholdet i strategien. Tidligere
innspill og vedtak fra ulike organ er forsøkt tatt hensyn til i det fremlagte forslaget.
Essensen i strategien fremkommer i «de grønne boksene» i dokumentet.
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Fosen er en stor og viktig del av Trøndelagsfylkene. Fosen spenner over et stort geografisk
område og har flere nærings- og befolkningssentra i en spredt struktur. Trondheimsfjorden
skiller området geografisk fra resten av Sør-Trøndelag og det er til dels lange strekninger
som må tilbakelegges før man kommer inn til riksveinettet og større befolkningssentra i
Nord-Trøndelag. Dette bidrar til at Fosen-området er avhengige av flere og til dels
krevende samferdselsløsninger.
Denne strategien skal først og fremst bidra til at fylkeskommunen som sentral og
premissgivende aktør for samferdselsløsningene på Fosen satser målrettet og forankret i
Fosen-regionens egne mål og behov. Dette krever gjennomtenkte prioriteringer innenfor
en begrenset økonomi.
Strategien vil identifisere behov for tiltak og der det er mulig også foreslå konkrete
løsninger. Endelige valg av løsninger og endelig dimensjonering av tiltak vil i imidlertid
bli foretatt i forbindelse med anbuds- og innkjøpsarbeid, gjennom årlige behandlinger av
handlingsprogram og budsjett og gjennom politisk behandling av enkeltsaker som løpende
legges fram.
Samferdsel til/fra og på Fosen innehar flere elementer enn hva denne strategien vil omtale.
Denne strategien vil omhandle de viktigste samferdselsårene og de store investeringene.
Det ble ikke noen lang debatt rundt strategien men ordførerne vil drøfte det fremlagte
forslag i sin sammenkomst den 8. januar.
På møtet ble det enighet om at Fosen Regionråd skulle drøfte høringsforslaget i den
planlagte konferansen for ordførere, rådmenn og næringsalliansen den 18. og 19. januar.
Høringsfristen til FK ville være den 21. januar.
Sør-Trøndelag fylkeskommune oppfordrer Fosen Regionråd til å komme med en felles
uttalelse fra Fosen i stedet for at hver kommune «sloss» for sine lokale behov. Dette vil
være mye enklere i den politiske behandlingen i fylkeskommunen.
 Trøndelagsutredningen – Høringsfrist 5. februar
(utsendt til alle kommuner fra fylkeskommunene)

Det ble en svært kort berøring av temaet. Ikke mange kommuner som har jobbet med et
eventuelt høringssvar.
Temaet skal drøftes på møtet som ordførerne skal ha den 8. januar.
Osen kommune signaliserte at de jobbet med å lage en sak for kommunestyret i forhold til
høringsfristen. Det ble antydet ønske om at denne saksutredningen kunne distribueres til
de andre kommunenes ordførere.
 EU- prosjekt – flyktninger – Rissa kommune
Ordfører Ove Vollan orienterte om at Rissa kommune hadde vært med på en søknad om
deltakelse i et EU-prosjekt. (orientert om dette i tidligere styremøter) – Søknaden er
innvilget og prosjektet er i gang. Det vil bli en nærmere orientering i et senere møte.

Møtet slutt kl 1345.
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Som avslutning på møtedagen ble det servert en nydelig julemiddag! Tusen takk til Osen
kommune og betjeningen på Vingsandkroa!

Vidar Daltveit
Ref.
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