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HILSEN FRA DAGLIG LEDER

Gjennom formalisert samarbeid i Fosen Regionråd 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 kommunene oppnådd bredere og

mindre sårbare kompetansemiljøer, som oppfyller lovpålagte

krav og yter tjenester med høyere kvalitet til innbyggerne.

Målet har vært at den erfaring og kompetanse som

kommunene har opparbeidet gjennom disse årene skal kunne

være et godt grunnlag for samarbeid også med ny

kommunestruktur på Fosen.  

Digital døgnåpen forvaltning vil bidra til at alle kommuner vil ha

et godt digitalt tjenestetilbud til innbyggerne. 

Samarbeidet i Næringsalliansen på Fosen er viktig i det videre

arbeidet med samfunns- og næringsutvikling i regionen. 

Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning styrker

kunnskapsdeling og legger til rette for prosjekter innen

oppvekstsektoren i regionen. 

Sekretariatet arbeider med utvikling og styrking av regionen

gjennom blant annet konkrete prosjekter som omtales i

årsmeldingen. I tillegg tilrettelegger sekretariatet for alle

regionale organer og regionale samlinger, konferanser og øvrig

møtevirksomhet. 

T O R U N  B A K K E N



STYRET
Styret i Fosen har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

• Ove Vollan, Rissa kommune, leder frem til 10.11.17 
• Ogne Undertun, Bjugn kommune, leder fra 11.11.17 
• Vibeke Stjern, Åfjord kommune, nestleder 
• Steinar Saghaug, Leksvik kommune 
• John Einar Høvik, Osen kommune 
• Einar Eian, Roan kommune 
• Tom Myrvold, Ørland kommune 
• Liv Darell, Rissa kommune, fra 11.11.17 

Saker til behandling i 2017:  
SAK 01/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 02/17 Utviklingsarbeid på Fosen med Landbruk - Plan og Miljø 
SAK 03/17  Samarbeidsavtale med NTNU Havbruk 
SAK 04/17 Årsrapport Næringsalliansen på Fosen –regionalt næringsfond 
SAK 05/17 Kommunereform på Fosen- felles uttalelse 
SAK 06/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 07/17 Styrk Fosen  
SAK 08/17  Budsjett DDF 
SAK 09/17 Mat fra Fosen  
SAK 10/17 Sluttrapport forstudie NVR Fosenpilot 
SAK 11/17 Kommunereform på Fosen 
SAK 12/17 Konstituering av daglig leder Fosen Regionråd 
SAK 13/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 14/17 Årsmelding Fosen Regionråd 2016  
SAK 15/17 Regnskap Fosen Regionråd 2016  
SAK 16/17 Regnskap og årsmeldinger 2016 for regionale samarbeidsordninger 
SAK 17/17 Utviklingsprisen 2016  
SAK 18/17 Kjøp av aksjer og egenkapitalinnskudd 
SAK 19/17 Prosjektplan forprosjekt pilot Fosenregionen, Næringsvennlig Region 
SAK 21/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 22/17 Prosjekt «Nye kommunenummer» 
SAK 23/17 Videreføring av felles prosjektledelse i Nordre Fosen vannområde 
SAK 24/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 25/17 Handlingsplan eKommunestrategi – gevinstrealisering og økonomi 
SAK 26/17 Kostnadsfordeling/modell samarbeidsordninger Fosen Regionråd 
SAK 27/17 Driftsbudsjett samarbeidsordninger 2018 
SAK 28/17 Driftsbudsjett Fosen Regionråd 2018 
SAK 29/17 STYRK Fosen – styringsgruppe 
SAK 30/17 Møteplan Fosen Regionråd 2018 
SAK 31/17 Oppfølging av styrets vedtak 
SAK 32/17 Evaluering av Fosen Barnevernstjeneste 
SAK 33/17 Rådgiver for effektivisering og organisasjonsutvikling 

Styret har i 2017 hatt 7 styremøter og behandlet 33 saker. 

I tillegg har styret arrangert konferanse for formannskapene, strategidag samferdsel 

og felles kommunestyremøte 
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Fosen Regionråd inngikk samarbeidsavtale med NTNU Havrom i 2017
Orienteringer i styremøtene 2017: 

• Dyrk Fosen og Styrk Fosen v/Siri Vannebo plansjef Rissa kommune 
• Kystsoneplan Fosenregionen v/Siri Vannebo plansjef Rissa kommune 
• Mulighetene ved samarbeidsavtalen med NTNU Havbruk v/ Alexandra Neyts 
• Strategisk næringsplan Fosen, Hovedfokus Team Havrom første halvår 2017 prosjektplan 
v/Rolf Øia Åfjord Utvikling 
• NCE Aqua Tech Cluster – samarbeid som gir nye muligheter på Fosen, Næringsalliansen 
på Fosen v/leder Bjørn Damhaug 
• Produksjon av bioproteiner, Botngaard Bioprotix AS v/daglig leder Knut Botngaard 
• Info om pilotprosjekt Fosenregionen NVR og annet aktuelt fra sekretariatet ved 
utviklingsleder 
• Presentasjon av sluttrapport NVR Fosenpilot v/prosjektleder Ingvill Flo 
• Dialog med leder, Anne Marit Mevassvik, for fellesnemda Trøndelag fylkeskommune 
• Interkommunalt Politiråd, signering av avtale mellom Fosen lensmannsdistrikt og 
Fosenkommunene. 
• Utdeling av Utviklingsprisen 2016 
• Informasjon om pågående prosjekter i regionrådet ved daglig leder 
• Informasjon om samarbeidet i Nordre Fosen vannområde v/Ingrid Hjort 
• Orientering om utredningsarbeidet til ny fordelingsnøkkel for samarbeidsordningene i 
Fosen Regionråd v/Gaute Krogfjord 
• Orientering om status og fremdrift Digital døgnåpen forvaltning v/Eirin Folde 
• Presentasjon av status og fremdrift forprosjekt Næringsvennlig Region Fosenpilot 
v/Torun Bakken 
• Innledning til høringsnotat kollektivtransport v/Per Olav Skurdal Hopsø, 
Hovedutvalgsleder Transport, Trøndelag fylkeskommune 
• Høring til mandat for kollektivtransport og dialog om rutetilbudet på Fosen v/Janne 
Sollie AtB (høringsnotat fra Trøndelag fylkeskommune vedlagt) 
• Informasjon om NRK Trøndelag på Fosen v/Ingrid Lindgaard NRK Trøndelag 
• Fosenpilot Næringsvennlig Region v/Torun Bakken 
• Politiråd, viser til avtale med Fosen lensmannsdistrikt hvor det skal arrangeres Politiråd 
to ganger i året. v/Rune Halvorsen, Fosen lensmannsdistrikt 
• Informasjon om nettutbyggingen på Fosen, Fosen Nett AS v/ Ragnhild Åsrønning og 
Trønderenergi AS v/Bård Olav Uthus 
• Informasjon ved daglig leder Fosen Regionråd 
• Styreleder Fosen Regionråd har ordet 
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Anne Marit Mevassvik om Trøndelag og den nye fylkeskommunen.

ARBEIDSUTVALGET OG 
RÅDMANNSGRUPPEN

  Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning i 2017: 
• Ove Vollan, Rissa kommune, leder frem til 10.11.17 
• Ogne Undertun, Bjugn kommune, fra 11.11.17 
• Vibeke Stjern, Åfjord kommune, nestleder 
• Roar Leirset, Osen kommune, leder rådmannsgruppen frem til     24.11.17 
• Vigdis Bolås, Rissa kommune, leder rådmannsgruppen fra 25.11.17 

  Rådmannsgruppen har i 2017 hatt følgende sammensetning; 
• Roar Leirset, Osen kommune, leder fram til 24.11.17 
• Vigdis Bolås, Rissa og Leksvik kommuner, leder fra 25.11.17 
• Per Ola Johansen, Åfjord kommune, nestleder 
• Emil Raaen, Bjugn kommune 
• Roy-Bjarne Hemmingsen, Roan kommune 
• Snorre Glørstad, Ørland kommune 

Rådmannsgruppen har i 2017 hatt seks ordinære møter og behandlet 

24 saker. I tillegg har rådmannsgruppen lagt ned et omfattende 

utredningsarbeid i forbindelse med kommunereformen. 
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SEKRETERIATET

I 2017 arbeidet følgende i sekretariatet for Fosen 
Regionråd; 
• Vidar Daltveit, sekretariatsleder (permisjon fra 
03.03.17) 
• Torun Bakken, utviklingsleder og konstituert daglig 
leder fra 04.03.17 
• Eirin Folde, prosjektleder Digital døgnåpen forvaltning 
• Gøril Dønheim-Nilsen, regionkonsulent oppvekst og 
utdanning 
• Ketil Kvam, prosjektleder DYRK Fosen tilsatt 01.06.17 

Økonomi 
Viser til årsregnskap for Fosen Regionråd 2017 med noter som 
inneholder oppsett for fondene som er knyttet til regionrådet, og 
styresak 09/18. 
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HOVEDFOKUS
Kommunereform 

Fosenkommunene arbeidet også første halvår 2017 med å utrede 
sammenslåingsalternativer hver for seg, i tillegg ble det lagt ned et ekstra 
arbeid for å utrede Fosen som regionkommune. 
NIVI Analyse ved Geir Vinsand utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag og kommunene på Fosen en rapport som utredet fordeler og 
ulemper med en kommune på Fosen. 

Ordførere og rådmenn ble invitert til felles presentasjon av NIVI rapporten 
hos fylkesmannen og besluttet i etterkant av denne å invitere til felles 
kommunestyremøte for Fosenkommunene. 
Fellesmøtet ble arrangert av regionrådet i Bjugn Kulturhus den 20.april 2017. 
Samtlige kommunestyrer deltok og fikk en felles presentasjon av rapporten 
fra NIVI ved Knut Vinsand, deretter et innlegg fra KMD ved statssekretær 
Grete Ellingsen. Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål til rapporten mens 
debattene ble holdt i kommunestyrene enkeltvis. 
Innledningsvis til møtet underholdt kulturskolene på Fosen ved TalenLab, det 
ble servert mat fra med en smakebit fra alle Fosenkommunene og møtet ble 
«streamet» direkte fra kulturhuset i Bjugn. Rådmannsgruppen fikk i oppdrag 
å lage en såkalt villighetserklæring som ble vedtatt og sendt til fylkesmannen 
i Sør-Trøndelag. 
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UTVIKLINGSPRISEN
Fosenkommunene tildeler utviklingsprisen til en Fosenbedrift som har 
utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive 
virkninger for Fosenregionen. Utviklingsprisen kan også tildeles aktører som 
fremstår som gode ambassadører for Fosen og har satt regionen på kartet 
på en positiv måte. Formannskapet i hver av regionens kommuner innstiller 
èn eller flere kandidater til utviklingsprisen. Utviklingsprisen utdeles 
etterskuddsvis og utmerkelsen for 2016 ble tildelt i juni 2017.  

Begrunnelse for tildelingen: 
Norsk Havservice AS er en Fosenbedrift som i hovedsak leverer dykketjenester 
til kraftbransjen, havbruk og oppdrettsnæring, avløp og kloakksystemer. 
Bedriften har hatt en stor vekst de siste to årene, nå er de 15 ansatte og 
hadde en årsomsetning på 12 millioner i 2016. Bedriften leverer 
dykketjenester til oppdrettsnæringen med arbeidsområdet 
Trondheimsfjorden og Fosen. Avdelinger på Uthaug, Brekstad og i Trondheim. 
Norsk Havservice AS er et innovativt selskap som jobber med utvikling av ny 
teknologi i samarbeid med SINTEF. En kompetansebedrift med dykkeren som 
bedriftens viktigste aktivum og det legges stor vekt på HMS og 
dykkerkompetanse. Norsk Havservice AS har nylig investert i en ny båt til 8 
millioner og enda en båt til en kostnad på 15 millioner er i vente. 

Utviklingsprisen 2016 
Tildeles Norsk Havservice AS 
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POLITIRÅD FOSEN

Regionrådet arrangerer i samarbeid med Fosen lensmannsdistrikt politiråd 
for Fosenkommunene to ganger årlig. Dette forpliktende samarbeidet ble 
etablert i 2017 hvor kommunene inngikk avtale med Fosen lensmannsdistrikt. 
Formålet med samarbeidet vil være å etablere gjensidig 
informasjonsutveksling, etablere fellesoppfatning og iverksette tiltak. 

Politirådet skal også bidra til å styrke dialog og samarbeid mellom politi og 
kommunene, bedre informasjonsflyt og økt kunnskap om kriminalitet og 
utrygghet lokalt og om de bakenforliggende årsaker. Samarbeidet skal 
gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bidra til en mer strategisk og målrettet 
kriminalitetsforebygging og en hensiktsmessig samordning og koordinering 
av innsats og tiltak lokalt. Politirådet skal tilrettelegge for et godt 
samarbeid om forholdene knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet. 
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STRATEGISAMLING 
SAMFERDSEL

Styret arrangerte strategisamling for samferdsel i Fosenregionen på Museet 
Kystens Arv i august 2017. 
Tema var følgende; 
• Fosenbrua 
• Fosenvegene 
• Dialog med samferdsel Trøndelag fylkeskommune 

Formannskapene samt administrativ ledelse i alle medlemskommunene var 
invitert til strategisamlingen. I tillegg aktørene i Næringsalliansen. Fosenbrua 
AS hadde i samarbeid med Logistica utarbeidet en rapport om hva 
næringslivet på Fosen er opptatt av i forhold til samferdsel og frakt av varer 
i regionen. Denne ble presentert under temamøtet. I tillegg hadde 
Orkdalsregionen innlegg om fjordkryssingen mellom Brekstad og Agdenes. 
Eid kommune var på besøk ved ordfører og plansjef, kommunen arbeider 
med fjordkryssing og bro i likhet med Fosenkommunene.  Eid kommune 
presenterte hvordan de strategisk arbeider med samfunnsplanlegging i 
tilknytting til broplanene. Strategisamlingen ble avsluttet med middag og 
utendørsspillet «Den Siste Viking». 
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FELLES 
FORMANNSKAPSSMØTE

Styret i regionrådet inviterte til felles 
formannskap i september for alle 
medlemskommunene i Sætervika, 
Osen kommune. Tema var dialog 
med Næringsallianse på Fosen og 
presentasjon av de fire teamenes 
prosjektarbeider. I tillegg dialog med 
fylkesrådmann for Nye Trøndelag, 
Odd Inge Mjøen. Fylkesrådmannen 
presentere hvordan nye Trøndelag 
blir fra 2018 og hvordan 
forventningene er til dialog og 
samhandling med kommunene i 
Trøndelag. 

Fosenkommunene har gjennom regionrådet 
eierskap i selskapet Fosenbrua AS som 
arbeider for fjordkryssing med bro over 
Trondheimsfjorden. I den forbindelse ba styret 
i regionrådet om et dialogmøte med ordfører i 
Trondheim kommune og inviterte med Knut 
Sundet, daglig leder for Fosenvegene. 
Fosenordførerene fremla sitt budskap om 
ønsket samarbeid for å realisere 
fjordkryssingen. Hensikten med dialogen var å 
samtale omkring hva Trondheim kommune og 
Trondheimsregionen er opptatt av for å 
samarbeide med Fosenkommunene om dette. 
Daglig leder i Fosenvegene skisserte mulige 
planer for vegbygging og utbedring av 
vegnettet som forberedelse til fjordkryssingen. 
Det ble et godt møte og grunnlaget for videre 
samarbeid er lagt. 

PROSJEKT FJORDKRYSSING
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OVERSIKT
Sekretariatet har delt inn årsmeldingen i fire deler; 

Del 1: Daglig ledelse og prosjekter 
Del 2: Regionkonsulenten og Oppvekstforum 
Del 3: Prosjekt Digital døgnåpen forvaltning 
Del 4: Prosjekt DYRK Fosen 

DEL 1: DAGLIG LEDELSE OG PROSJEKTER 

• Pilotprosjekt Næringsvennlig Region 
• Byregionprogrammet og Næringsalliansen på Fosen 
• Mat fra Fosen - OI Trøndersk Matfestival 2017 
• Nettverk Trøndelag, representasjon, regionale hendelser 

BYREGIONPROGRAMMET OG NÆRINGSALLIANSEN FOSEN

Fosenregionen står i årene framover foran de største investeringer noen 
sinne i Midt-Norge; Kampflybaseutbyggingen på Ørlandet som er igangsatt 
i 2015, og det er gitt konsesjoner og fattett besluttning om utbygging av 
nye vindkraftparker på Fosen på områdene Storheia, Kvenndalsfjellet, 
Harbaksfjellet og Roan. Statnett skal videre bygge ut ny 420 Kv kraftlinje 
over Fosen. 
Norsk havbruksnæring har vært en av de sterkeste vekstnæringene de siste 
årene. Fosen er i dag en region med betydelig aktivitet innenfor 
lakseoppdrett, Dette er forsterket ytterligere gjennom bygging og 
planlagte utbygginger ved Marine Harvest sin fôrfabrikk på Valsneset i 
Bjugn. 
I årene framover forventes det etterspørsel etter arbeidskraft med riktig 
kompetanse. Dette gir en rekke muligheter for å styrke regionens vekstkraft 
og verdiskaping av kunnskapsmiljøene.  
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Bjugn/Ørland og Åfjord er de regionale tyngdepunktene ifm investeringer 
og aktiviteter. De er derfor de regionale "motorene" for de muligheter som 
regionen skal utnytte framover. 
Næringsalliansen i Fosen består av 1. linjetjenesten for næring i kommunene, 
utviklingsselskapene i regionen og næringsforeningene. Samhandlinga i 
Næringsalliansen framover må ha et sterkt fokus på å styrke samhandlingen 
mellom aktørene samt kontinuerlig vurdere behov for endring og tilpasning 
av regionens strategier. 
Å styrke vekstkraften og verdiskapingen på Fosen betinges av et godt 
samarbeid i trippel helix partnerskapet (næringsliv, kommunene, FoU- 
miljøene). Aktiviteter i ByR Fase 1 har bekreftet viktigheten av dette, og i det 
videre arbeid i Næringsalliansen og arbeidet med ByR Fase 2 vil det være 
behov for å styrke forankring og involvering mot næringslivet og 
kommuneorganisasjoner, og en enda sterkere involvering.  

Byregionprogrammet er et utviklingsprogram for byregioner skal bidra til å 
styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til å øke 
kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet – KMD – ønsker å legge til rette for positiv 
utvikling i byregioner ved å etablere dette programmet. 
Utviklingsarbeidet i byregionene foregår i tilknytning til et nasjonalt nettverk 
med andre deltakende regioner. Distriktssenteret, Kompetansesenter for 
distriktsutvikling (KDU) har ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom 
deltakende byregioner. 
Hensikten er å utvikle strategier og tiltak for å fremme økonomisk vekst i 
regionen, basert på samspillet mellom byen og omlandet.   

Fosenregionen har i løpet av Byregionprogrammet løftet 
næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt 
perspektiv, særlig når det gjelder verdiskapning og økonomisk vekst knyttet 
til de store satsningene på Fosen. De har hatt et operativt prosjektarbeid i 
fire ulike team som er sammensatt med representanter fra hele regionen. 
Fosen har deltatt i Byregionprogrammet fra 2014 og det avsluttes første 
halvår 2018. 

BYREGIONPROGRAMMET



FIGURE 1. 

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year. 

Aktiviteter i Næringsalliansen på Fosen i 2017 

• Utviklet samarbeidsmodell som er fundamentet for prosjektarbeidene 
• Definert organisering av prosjektarbeidene under de fire hovedstrategiene 
i SNP 
• Operativt arbeid i teamene for Energi, Havrom, Forsvar og Eksisterende 
næringsliv 
• Deltakelse på Trøndelagsstanden under AquaNor 2018 
• Fosenregionen ble pilot for Innovasjon Norge sitt nye verktøy 
Næringsvennlig Region 
• Næringsalliansen på nett- integreres i Fosenportalen.no som er 
Fosenkommunenes nettsider 
• Arrangert Fosenkonferansen 2017 med tema forsvar for næringsliv og 
politikere i Fosenregionen 
• Deltakere fra Næringsalliansen på Fosen deltok på nasjonal 
nettverkssamling for Byregionprogrammet i Ålesund og Haugesund 
  

 Regionalt flytilbud fra Ørland 

Fosenmøtet 2017 ble arrangert av Næringsalliansen på 
Fosen i sammenheng med at de nye kampflyene 
landet på Ørlandet. Fosenmøtet 2017 hadde meget 
stor deltakelse fra lokalt og langreist næringsliv. 
Det ble lagt ned et omfattende planleggingsarbeid i 
forkant av teamene i Næringsalliansen, som også sto 
for gjennomføringen av selve arrangementet. 
onalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskapning 
og økonomisk vekst knyttet til de store satsningene på 
Fosen. De har hatt et operativt prosjektarbeid i fire 
ulike team som er sammensatt med representanter fra 
hele regionen. 
Fosen har deltatt i Byregionprogrammet fra 2014 og 
det avsluttes første halvår 2018. 

NÆRINGSALLIANSEN
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Fosen Regionråd ble valgt til å være nasjonal pilot for utvikling av Innovasjon 
Norge sitt nye verktøy Næringsvennlig Region. Dette innebærer for 
regionrådet å stille med egne ressurser i form av egeninnsats til 
prosjektarbeidet, utover dette er utviklingsarbeidet finansiert av Innovasjon 
Norge avdeling Regional omstilling i og fylkeskommunen. 
Hensikten med verktøyet er å gjøre en analyse av hvordan regioner kan 
samarbeide best mulig for regional næringsutvikling, med bedriftenes behov 
i sentrum. 

Fosenregionen har gjennomført et forstudie og forprosjekt i løpet av 
2017, forprosjektet med varighet utover våren 2018. Dette medførte en 
bred spørreundersøkelse for å kartlegge hva næringslivet i hovedsak 
ønsker av bistand fra kommunene og hvordan det eksisterende tilbudet 
oppleves. Deretter ble det gjennom intervju med kommuneledelsen, 
politisk og administrativt kartlagt hvilke ressurser og kapasiteter 
Fosenkommunene har dedikert til næringsutvikling. Det ble også 
kartlagt hvordan kommunene arbeider med næringsutvikling, hvilke 
tjenester de tilbyr, og i hvilken grad de samarbeider regionalt. 
Sluttrapporten for forstudiet la grunnlaget for forprosjekt som styret i 
regionrådet vedtok å gå videre med våren 2017. I forbindelse med 
pilotdeltakelsen har daglig leder representert i Sogn regionråd og 
Buskerud fylkeskommune. 

Styringsgruppen for piloten og konseptutviklingen har vært sammensatt 
av en rekke aktører som har arbeider for regional næringsutvikling; KMD, 
fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge, Distriktssenteret, SINTEF. 
Regionrådet er prosjekteier, daglig leder er prosjektansvarlig og har 
vært aktivt med i konseptutviklingen og pilotprosjektet. Prosjektet ledes 
av ekstern prosjektleder, Ingvill Flo fra PWC, utpekt fra rammeavtale 
med oppdragsgiver Innovasjon Norge. 
Næringsalliansen og omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune har 
bidratt som ressursgruppe i pilotprosjektet, i tillegg har 
kommuneledelsen i samtlige Fosenkommuner bidratt aktivt. 

PILOTPROSJEKT NÆRINGSVENNLIG REGION

FORPROSJEKT
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Mat fra Fosen og reiseliv på Fosen er et underutviklet potensiale for 
næringsutvikling i Fosenregionen. Deltakelse på Trøndersk Matfestival er en 
viktig del av markedsføringen av Fosenregionen som mat og 
reiselivsdestinasjon. Styret i regionrådet ønsket å støtte lokalmat- og 
reiselivsaktørene i regionen til deltakelse på OI Trøndersk matfestival som et 
ledd i markedsføringen av Fosenregionen som opplevelsesdestinasjon. 
12 ulike aktører deltok i 2017 på matfestivalen under felles markedsføring av 
«Mat fra Fosen». 
Ordførere og rådmenn fra regionen deltok både på standene og under 
festivalen for øvrig. Arbeidet med videreutvikling av lokalmat og reiseliv i 
regionen er en del av hovedstrategiene og prosjektarbeidet i DYRK Fosen 
som omtales nærmere senere i årsmeldingen. 

LOKALMAT PÅ FOSEN
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Regionkonsulenten legger til rette for og koordinerer arbeidet med 
kompetanseheving, kvalitetsutvikling og gjennomføring av prosjekter på 
barnehage- og skoleområdet for de 7 kommunene på Fosen. 

Ettersom stillingen delvis finansieres av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, i 
2017 ble det bevilget kr. 200 000, har Fylkesmannen også lagt føringer for 
innholdet i regionkonsulentordningen.  

Oppvekstforum Fosen består av ansvarlige innen barnehage og skole i 
kommunene. OFO har i 2017 hatt 9 møter, hvorav to ble gjennomført som et 
felles møter med Lederforum for helse og omsorg. 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. 

Regionkonsulenten forbereder møtene i OFO og følger opp de 
samarbeidsprosjektene OFO ønsker at det skal satses på i Fosenregionen. 
Regionkonsulenten bidrar også til arbeid i den enkelte kommune når dette 
blir etterspurt. 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING

OFO

Kompetanseutvikling på barnehageområdet

BAKOM-prosjektet på Fosen 
OFO prioriterer kompetanseutviklingstiltak i tråd med 
Kunnskapsdepartementets «Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 
2020». OFO har utarbeidet en egen Strategisk kompetanseplan for 
barnehagene på Fosen. Denne ble revidert i juni 2016 og har gyldighet ut 
2018.  Plattformen i planen er at alle regionale tiltak skal støtte barnehagene 
i å utvikle seg til lærende organisasjoner. Dette innebærer at 
barnehagebasert kompetanseutvikling blir en naturlig arbeidsform i alle 
barnehager.  
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I revidert Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen kommer 
betydningen av kompetent ledelse på alle nivå i barnehagen tydelig frem. 
OFO har valgt å ha et ekstra fokus på ledelse i barnehagene i de regionale 
kompetansetiltakene fra 2016 til 2018. Fosen regionråd har på vegne av alle 
7 kommunene fått tilsagn om kr 1 080 000 i OU-midler for å finansiere 
lederutviklingstiltakene i prosjektet som fikk navnet BAKOM. BAKOM står for 
barnehagebasert kompetanseutvikling. Prosjektet skal bidra til å styrke 
ledernes kompetanse i å lede prosesser hvor personalgruppa kommer 
bakom taus kunnskap, teori og «tatt for gitt»-praksis. Alle barnehagene på 
Fosen fikk tilbud om deltakelse i prosjektet og 30 av 35 barnehager takket 
ja. 

Hovedtiltaket i dette prosjektet er 
ekstern veiledning på ledelse av 
utviklingsarbeid i den enkelte 
barnehage. Alle styrere og 
pedagogiske ledere deltar i grupper 
som veiledes av fagpersoner fra 
DMMH. 

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. 

Regionkonsulenten forbereder møtene 
i OFO og følger opp de 
samarbeidsprosjektene OFO ønsker at 
det skal satses på i Fosenregionen. 
Regionkonsulenten bidrar også til 
arbeid i den enkelte kommune når 
dette blir etterspurt. 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING
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I tillegg ble det i 2017 etablert flere nettverk som skal bidra til å styrke 
ledelse av utviklingsarbeid i den enkelte barnehage. Disse nettverkene er en 
del av tiltakspakken i BAKOM-prosjektet, men skal videreføres også etter at 
prosjektet er avsluttet. Det er etablert et felles regionalt nettverk for styrere 
og barnehagemyndighet i kommunene. I tillegg er det etablert tre lokale 
nettverk for utviklingsgruppene i barnehagene (styrere og 
ped.ledere/avdelingsledere), ett for Indre Fosen, ett for Bjugn og Ørland, og 
ett for Åfjord, Roan og Osen. Det er veilederne i BAKOM-prosjektet fra 
DMMH som har det faglige ansvaret for nettverkene.   

I november 2017 deltok alle ansatte i barnehagene på en fagdag som 
hadde fokus på det utviklingsarbeidet som foregår i den enkelte barnehage 
gjennom BAKOM-prosjektet og hvordan dette arbeidet må sees i 
sammenheng med implementering av ny Rammeplan for barnehagen (2017). 
  

Eksempler på andre 
arbeidsområder/tiltak 
• Koordinering av regional ordning for 
barnehagemyndighetens tilsyn med 
barnehagene på Fosen. 
• NY-tiltak for nytilsatte 
barnehagelærere i samarbeid med 
DMMH og Trondheim kommune. 
Fagdager for nyutdannede 
barnehagelærere og deres mentorer 
for å understøtte veiledning lokalt. I 
2017 har 19 barnehagelærere og 7 
mentorer deltatt i tiltaket.   
• Desentralisert 
barnehagelærerutdanning på Fosen i 
regi av HINT (nå Nord universitetet) 
startet opp høsten 2013 og avsluttet 
våren 2017. 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING
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Det lærende nettverket for skolene på Fosen skal bidra til kollektiv utvikling 
av skolene. Med elevenes læring, motivasjon og mestring som overordnet 
målsetting, skal nettverket skal være en arena for å få input om forskning, 
teori og lov- og planverk relatert til skolens samfunnsoppdrag. Nettverket 
skal også være en arena for deling og refleksjon over pågående praksis, for 
utvikling og planlegging av ny praksis.  Slik bidrar Fosennettverket til at den 
enkelte kommune og skole videreutvikler kultur og struktur for læring i egen 
organisasjon. Lenke til film om Fosennettverket: 
https://vimeo.com/232607441 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING

 Kompetanseutvikling på skoleområdet

t

OFO har bestemt at hovedtema i Fosennettverket skal være Relasjon, både 
mellom de ansatte i skolen, mellom lærer – elev og mellom skole-hjem. I 
tillegg til 2-dagers dialogkonferanser hvert semester, får skolene forpliktende 
mellomarbeid som skal bidra til at det som skjer i Fosennettverket når elevene 
i klasserommene. Fosen regionråd har fått tilsagn om 190 000 kr i OU-midler 
til bruk i planperioden 2016-2018. 
Tema og eksterne fagpersoner på dialogkonferansene i 2017 har vært: 
- «Se eleven innenfra», om Trygghetssirkelen som verktøy for 
relasjonsorientert klasseledelse. Stig Torsteinson, psykolog. 
- Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen. Øyvind Fallmyr, psykolog, 
BUPA Vestfold 
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II. august 2017 deltok alle ansatte i skolene på Fosen på en felles fagdag 
om «Relasjonsorientert klasseledelse» med Inger Bergkastet (Oslo 
kommune) som foredragsholder. Bergkastet bidro med samme foredrag i 
Fosennettverket høsten 2016, og denne fagdagen er et eksempel på tiltak 
som er gjennomført for å støtte spredning av kunnskap fra nettverket og ut 
til hvert enkelt klasserom.  

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING
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Ved utgangen av 2017 var det gjennomført vurdering ved alle skoler på 
Fosen for andre gang siden oppstart i 2010. Totalt 4 skoler ble vurdert i 
løpet av 2017. 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING

Ekstern skolevurdering

t

Høsten 2017 startet planleggingen av tredje runde med eksterne 
skolevurderinger for skolene i regionen. Planen trer først i kraft i 2018, men for 
å sikre stabilitet og kontinuitet i vurdererkorpset vedtok OFO i 2017 at 
finansieringen av ekstern skolevurdering skulle endres fra at alle kostnader 
knyttet til honorar til vurdererne ble utbetalt fra Fosen regionråd til at 
vurdererne nå får kompensert arbeidstiden enten ved redusert 
undervisningsstilling eller som lønnskompensasjon fra arbeidsgiver. Dette 
medførte et mindreforbruk på prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering, ettersom 
honorar til vurdererne var lagt inn i budsjettet for 2017.  

http://www.fosen.net/samarbeid-pa-fosen/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/ekstern-skolevurdering/
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• Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen, blant annet gjennom eget 
«Reglement for lokalt gitt eksamen på Fosen» samt en årlig felles regional 
samling for faglærere og sensorer. 

• «Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena»; kursrekke for 
uteskolelærere i skolene på Fosen i 2016 og 2017. To samlingsdager 
gjennomført i 2017. Faglig ansvarlig: Den fysiske skolesekken og 
Trondheimsregionens friluftsråd. 

REGIONKONSULENTEN FOR 
OPPVEKST OG UTDANNING

Eksempler på andre samarbeidsområder/tiltak

t

• Fellesregionale veiledningsmøter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I 2017 
var tema for veiledning læreplananalyse og sluttvurdering. 

• NY-tiltak for nytilsatte grunnskolelærere i samarbeid med NTNU og 
Trondheim kommune. Fagdager for nyutdannede grunnskolelærere og deres 
mentorer for å understøtte veiledning lokalt. I 2017 har 10 grunnskolelærere og 
5 mentorer deltatt i tiltaket. 

• Regionalt samarbeid med PPT; 
- Lese- og skriveopplæringen: 
o Nettverk for skrive- og leseveiledere drevet av regional ressursperson i PPT. 
o Fagdag med tema «Skriftspråkstimulering i fem til 10-årsalderen.» Faglig 
ansvarlig: Bente E. Hagtvedt 
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Gjennom prosjektet Digital døgnåpen forvaltning skal neste generasjons 
kommuneportal utvikles. Fokus ligger på å utvikle gode, effektive digitale 
tjenester med mulighet for dialog og 24/7 tjenesteyting mot næringsliv og 
innbyggere. 
Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det 
gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog 

Dialogskjema 
Digital døgnåpen forvaltning har hatt fokus på videreutvikling av Rettpåsak 
i 2017. Det er gjennomført integrasjon av dialogskjema, der innbygger kan 
kontakte saksbehandler, laste opp ny dokumentasjon og klage på vedtak 
inne i Rettpåsak. Denne funksjonaliteten er unik i Norgessammenheng. 

Responsiv Design 
Prosjektleder ønsker å være i forkant i forhold til innbyggernes bruk av 
dialogplattformer, og har satt seg som mål å få tjenesten Rettpåsak 
tilgjengelig med det siste og beste som finnes av responsivt design. Det er 
gjennomført et stort arbeid på området og tjenesten er nå oppdatert med 
et design som skal gi en høy grad av brukertilfredshet. 

Antall tjenester  
Vi har nå klart å få til en tjeneste med løpende heldigitalisering av 
søknadsprosesser som er knyttet til sak og arkiv. Prosesser som er knyttet til 
eksterne fagsystem krever fortløpende teknisk utvikling. En sprint med 
innlegging av skjema startet i 2017, denne har gitt resultater. Det er nå 
minimum 14 skjema tilgjengelig i Rettpåsak for hver kommune, noen er oppe 
i over 30 skjema. SvarUt og GeoIntegrasjon er innstallert og tatt i bruk for 
alle kommuner. Arbeid med skjema for helse/omsorg blir gjort i samarbeid 
med Fosen IKT. Prosjektleder har et ønske om å involvere Fosen IKT i 
automatisering og robotisering av deler av arbeidsflyten knyttet til skjema. 
Et tettere samarbeid ble satt i gang høsten 2017, for å se på muligheter 
innen eget teknisk miljø. Det er igangsatt et utredningsarbeid for å 
digitalisere plan- og byggesaksfeltet i Fosenregionen. 

DIGITAL DØGNÅPEN 
FORVALTNING

RETTPÅSAK
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Brukertesting 
Vi har også jobbet med videreutvikling av «Min saksgang», der 
innbygger/næringsliv kan se om status på saken sin fortløpende som den 
behandles. Det er gjennomført langvarig testing av funksjonaliteten og 
endringer av grensesnittet underveis som ansatte- og brukertesting har 
foregått.  

Informasjon til saksbehandlere og innbyggere 
Det ble i 2017 gjennomført møte med alle ledergruppene på Fosen for å 
snakke om involvering av ansatte/saksbehandlere og gevinstrealisering. 
Arbeidet med å lage opplæringsmateriell og gjøre klart løsningen til 
driftsetting har vært prioritert. Et arbeid med å filme opplæringsvideo ble 
fullført i 2018. Arbeidet med forankring i drift må følges tett opp de 
nærmeste årene. Filming/foto/innhold i i en informasjonskampanje ble 
utviklet videre i 2017 og lanseres i media og i den enkelte kommune august 
2018 

DIGITAL DØGNÅPEN 
FORVALTNING

RETTPÅSAK

HJEMMESIDER OG NETTPORTAL

Fosenportalen videreutvikles, og har fått to områder med egen 
funksjonalitet, Jobb på Fosen og Næring på Fosen. Næring på Fosen ble 
ferdig implementert i 2017, mens design og funksjonalitet for 
JobbpåFosen er klar til bruk av kommunene og næringsliv. Her jobbes det 
med forankring og bruk av tjenesten i 2018. En redesign av portalen med 
nettadresse fosenregionen.no pågår. Et spennende konsept med 
"Prøvekjør Fosen" er under utarbeidelse. Fosenportalen har fått en ny 
webredaktør (Per Eivind Strudshavn) i 25%.  
Prosjektansvarlige. Det er gjennomført 4 workshops i 2017 - samt endel 
videomøter, der det settes av tid til samarbeid og videreutvikling av 
nettsider og verktøy. Prosjektleder har fokus på tilrettelegging og  kursing 
av prosjektansvarlige knyttet til DDF. Hjemmesidene har hatt større 
oppgraderinger i 2017.
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Gjennom arbeidet i DDF og eFagrådet for Fosenregionen opplever vi mye 
oppmerksomhet utenfor regionen. Prosjektleder er medlem i strategigruppa 
for Digitaliseringsutvikling i Trøndelag, som har jobbet frem en 
samhandlingsstrategi for Trøndelag, som ble vedtatt av RU i Trøndelag i 
2018. Prosjektleder har gjennomført endel eksterne foredrag og veiledet 
andre kommuner i landet på digital transformasjon. 

KOMMUNETT 
Prosjektleder lager en digitaliseringsveileder, som kan tas i bruk av andre 
kommuner nasjonalt. Denne består av 7 faser og er nettbasert. 
Hovedfokuset i første omgang er Trøndelag, gjennom at denne veilederen 
er ønsket utviklet fra DiguT. Dette arbeidet er komplekst og tidkrevende. 
Samtidig er det veldig givende at andre kommuner ønsker å lære av det 
som har skjedd av tjenesteutvikling med digital støtte i regionen.Vi har fått 
skjønnsmidler til den tekniske løsningen. Arbeidet er ikke frikjøpt. Veilederen 
er planlagt tatt i bruk i opplæring i Trøndelag høsten 2018. Bildene er fra 
filmingen av en video, som forteller om Fosenprosjektet/Digital døgnåpen 
forvaltning. DDF har fokus på å ta i bruk videopplæring gjennom KS Læring, 
derfor prioriteres filming av viktige informasjonssekvenser. 

DIGITAL DØGNÅPEN 
FORVALTNING

EKSTERNT SAMARBEID OG DELPROSJEKT

t
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DDF har gjennomført et forskningsprosjekt med SINTEF og fylkeskommunen. 
Ut fra dette arbeidet ble det skissert et behov i kommunal forvaltning for 
tidsriktige og digitale verktøy innen gevinstarbeid. Det ble gitt midler høsten 
2017 til et forprosjekt. Det søkes i 2018 om skjønnsmidler i regionen til det 
videre arbeidet. NHO/Leverandørutviklingsprogrammet er involvert i arbeidet, 
og det er skissert en dialogkonferanse høsten 2018. Løsningen skal være et 
skybasert verktøy med måleindikatorer og kalkylemoduler for 
gevinstrealisering. Verktøyet vil bidra til å forenkle samarbeidet om 
gevinstrealisering innen en organisasjon og på tvers av 
organisasjoner, gjennom interaktive skjema, der man kan legge inn estimat. 
Digitalisering fordrer ofte en endring i arbeidsprosesser som kan være 
krevende. Dette verktøyet vil bidra til økt kvalitet i arbeidet med 
tjenesteutvikling med digital støtte  og gevinstkalkulatoren gir bedre oversikt 
og mer tydelige målsettinger i alle ledd av den gjeldende organisasjonen. 
Målet er at løsningen blir tatt inn i Digifin (nasjonal støtteordning gjennom 
KS).  

DIGITAL DØGNÅPEN 
FORVALTNING

GEVINSTKALKULATOR

ØKONOMI OG RESSURSER

Prosjektet har en god økonomisk styring. Eksterne midler, som skjønnsmidler, 
og god utnyttelse av investeringsmidler fra oppstarten av prosjektet har gjort 
at DDF har hatt større fart og høyere måloppnåelse enn forventet. Det er ikke 
gjort noen nyinvesteringer i regionen på prosjektet siden 2014 og opprinnelig 
finansiering er snart brukt opp. 
Vi har fått skjønnsmidler i 3 år (til og med 2017). Et prosjekt som DDF, som er 
har et sterkt innovasjonsfokus i nasjonal sammenheng, krever en viss grad av 
investeringsmidler for å kunne få til utvikling. DDF har utgifter mht 
heldigitaliseringer, innkjøp og forhandlinger med eksterne fagsystemer og 
regionale delprosjekt. Det er viktig at regionen vurderer den riktige veien 
videre for prosjektet, også satt i sammenheng med drift. Rettpåsak vil kreve 
et langsiktig fokus og finansiering i forhold til videreutvikling av løsningen. 
Prosjektleder er også involvert i store eksterne prosjekt innen digitalisering. 
Fosenregionen har sammen skapt noe unikt i nasjonal sammenheng gjennom 

DDF. 

ØKONOMI OG RESSURSER



FIGURE 1. 

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year. 

Prosjektet DYRK Fosen ble vedtatt igangsatt i styremøte i Fosen regionråd 3. 
mars 2017. Det ble forutsatt at ekstern finansiering bevilges. Videre skal 
styringsgruppa bestå av sentrale politikere fra Fosen-kommunene. Fosen 
Regionråd er ansvarlig for prosjektet og etablerer, i samarbeid med 
Fylkesmannen, styringsgruppe for prosjektet. 
Fylkesmannen hadde 2 år tidligere tatt initiativ til et forarbeid sammen med 
landbruksnæringa, kommunene og organisasjonene der aktuelle tiltak og 
arbeidsområder ble utarbeidet. Prosjektlederstilling ble utlyst og Ketil Kvam 
ble engasjert i 50% stilling i 3 år med virkning fra 1.juni 2017. 
   

DYRK Fosen sitt hovedmål er å bidra til at Fosenlandbruket øker 
matproduksjonen med 2%. 
Lokalmat/reiseliv, grønnsaker/bær samt husdyr (storfe, småfe) er 
satsingsområder. Rekruttering, omdømmearbeid og 
kunnskap/kompetansebygging skal ha fokus, og det skal jobbes i etablerte 
strukturer og gode fagmiljøer for å bidra til å styrke disse. 
Styringsgruppen ved oppstart bestod av AU og daglig leder i Fosen 
Regionråd, i tillegg til repr fra Fylkesmannen, det vil si Ove Vollan, ordfører 
Rissa kommune (leder), Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune, Roar Leirset, 
rådmann Osen kommune, Torun Bakken, daglig leder FR og Kari Frøseth, 
Fylkesmannen i S-T. 
Etter kommunevalget høsten 2017 ble det endringer i styringsgruppen, som 
det framgår av org.kartet nedenfor. Fylkeskommunen fikk, etter tilsagn om 
finansiering, tilbud om plass i styringsgruppen. Høsten 2017 ble i stor grad 
brukt til til å få organisering, finansiering, involvering og forankring best mulig 
på plass. 

DYRK FOSEN
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