
 

ÅRSMELDING FOSEN REGIONRÅD 2018                                                                   

 

 

 

 

 

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.  

Daglig leder 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. 

Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning styrker kunnskapsdeling og legger til rette 

for prosjekter innen oppvekstsektoren i regionen 
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 STYRET 

Styret i Fosen Regionråd har i 2018 hatt følgende sammensetning; 

 Ogne Undertun, Bjugn kommune, leder 

 Vibeke Stjern, Åfjord kommune, nestleder 

 Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune 

 John Einar Høvik, Osen kommune 

 Einar Eian, Roan kommune 

 Tom Myrvold, Ørland kommune 
 

Styret har i 2018 hatt 8 styremøter og behandlet 25 saker. I tillegg har styret arrangert 

konferanse for formannskapene i Fosenkommunene 

Saker til behandling i 2018:  

SAK 01/18 Oppfølging av styrets vedtak 

SAK 02/18 Sluttrapport forprosjekt NVR 

SAK 03/18     Hovedprosjekt NVR Fosen 

SAK 04/18 Søknad om støtte til deltakelse på OI! Trøndersk matfestival 2018 

SAK 05/18 Videreføring konstituering av daglig leder Fosen Regionråd 

SAK 06/18 Oppfølging av styrets vedtak 

SAK 07/18 Oppfølging av styrets vedtak 

SAK 08/18     Fosen Regionråd Regnskap 2017 

SAK 09/18 Årsmelding Fosen Regionråd 2017 

SAK 10/18 Regnskap og årsmelding samarbeidsordningene 2017 
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SAK 11/18 Videreføring av Fosenvegene AS   

SAK 12/18 Profilering av Fosenregionen- Planet Eat 

SAK 13/18 Retningslinjer regionalt næringsfond  

SAK 14/18 Oppfølging av styret vedtak 

SAK 15/18 Utviklingsprisen for Fosen 2017 

SAK 16/18 Regionalt næringsfond- reviderte vedtekter 

SAK 17/18 Videreføring av TalentLab Fosen 

SAK 18/18 Oppfølging av styret vedtak 

SAK 19/18  efagråd Fosenkommunene- mandat og budsjett 

SAK 20/18 Driftsbudsjett samarbeidsordninger Fosen Regionråd 2019 

SAK 21/18 Fosen Regionråd driftsbudsjett 2019 

SAK 22/18 Møteplan Fosen Regionråd 2019 

SAK 23/18 Kjøp av aksjer i Fosenbrua AS - ekstrasak 

SAK 24/18 Oppfølging av styrets vedtak 

SAK 25/18 Representant til arbeidsgruppen regulering av tare i Trøndelag 

 

Septembermøtet i regionrådet ble arrangert på Storfosna Gods, Ørland kommune 
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ORIENTERINGER I STYREMØTENE 2018: 

 Presentasjon av sluttrapport forprosjekt Fosenpilot NVR v/prosjektgruppen 

 Status og evaluering av Næringsalliansen på Fosen sitt arbeid og 

organisering v/leder Bjørn Damhaug 

 Dialog AtB om kollektivtilbudet i Fosenregionen 

 Innovasjon Norge v/Vigdis Harsvik 

 Dialog med Trøndelag fylkeskommune – samferdsel 

 Mulighetsutredning Fosenvegene AS v/Knut Sundet 

 Dialog AtB om reisebehov i Fosenregionen og presentasjon av kollektivtilbudet fra 

2021 

 Utvikling av bioøkonomi med utgangspunkt i skogressursen v/Tor-Morten Solem, 

Fylkesmannen i Trøndelag  

 DYRK Fosen – statusorientering fra prosjektarbeidet v/prosjektleder Ketil Kvam 

 Tjenestesamarbeid om følge- og beredskapstjenesten for gravide på Fosen 

 Politiråd 

 Orientering om evalueringsrapport Fosen barneverntjeneste 

 Orientering Fosen IKT v/Digitaliseringsrådgiver Tom Andrè Bredesen 

 Ny kulturstrategi for Trøndelag – og orientering om programsatsingen på folkehelse 

v/ Fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund.   

 Drøfting samferdsel på Fosen og selskapet Fosenvegene As v/daglig leder Knut 

Sundet 

 Orientering om Næringsfondet Fosenregionen v/ daglig leder Torun Bakken 

Alle møter; 

 Orientering fra rådmannsgruppen 

 Informasjon og orienteringer med oppfølging av drøftingssaker fra sekretariatet 

SAKER TIL DRØFTING I STYREMØTENE 2018: 

 

 Fosenbrua AS og Fosenvegene AS 

 Fosen som reiselivsdestinasjon og lokalmat 

 Samarbeidet i regionrådet ny organisering 2020 

 Interkommunalt Politiråd 

 Utdeling av Utviklingsprisen 2017 
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Styremøte- og rådsmøte i Roan kommune og styremøte i Vanvikan  

 

 ORDFØRERFORUM 

Det ble i 2018 behov for et nytt møteforum i regionrådet, ordførerforum. Antall 

ordførere blir færre med at kommunene slås sammen og det ble hensiktsmessig å 

møtes alle ordførere fremfor tidligere arbeidsutvalg. 

Ordførerforum er et saksforberedende forum hvor alle ordførere møter, 

ordførerforum erstatter etter hvert arbeidsutvalget.  

 ARBEIDSUTVALGET 

 

Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning i 2018; 

 Ogne Undertun, Bjugn kommune, leder 

 Vibeke Stjern, Åfjord kommune, nestleder 

 Vigdis Bolås, Rissa kommune, leder rådmannsgruppen  

Arbeidsutvalgets oppgave er å behandle saker og utforme innstilling til 

styrebehandlingen. Møteforberedelsene til agenda og arrangement for 

styremøtene avklares i arbeidsutvalget i samråd med daglig leder i regionrådet. 

Arbeidsutvalget har delvis vært operativt i 2018 med en møteplan på fem møter. 

Arbeidsutvalget er i tillegg styringsgruppe for landbruksprosjektet «DYRK 

Fosen».  

MED FØLGENDE SAKER PÅ DAGORDEN: 

 Eventuelt medlemskap i Trøndelags Europakontor 

 Sluttrapport Fosenpilot NVR 

 Næringsalliansen på Fosen 

 Fosenvegene og Fosenbrua 

 Høringsuttalelser 

 Fosensamarbeidet 
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 Fosen som reiselivsdestinasjon 

 Fosenpilot NVR. Hovedprosjekt 

 TalentLab Fosen 

 Faggruppe næring 

 Søknader TRFK 

 Organisering regionsamarbeidet 

 Regionalt næringsfond 

 KystNorge-dialog 

Arbeidsutvalget har hatt 5 møter i 2018. 

 

 RÅDMANNSGRUPPEN 

Rådmannsgruppen har i 2018 hatt følgende sammensetning; 

 Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, leder  

 Per Ola Johansen, Åfjord kommune, nestleder 

 Emil Raaen, Bjugn kommune/prosjektleder nye Ørland kommune 

 Ådne Røkkum, Bjugn kommune fra 02.05.2018 

 Roar Leirset, Osen kommune 

 Roy-Bjarne Hemmingsen, Roan kommune 

 Snorre Glørstad, Ørland kommune til 30.04.2018 

 Arnfinn Braset, Ørland kommune fra 02.05.2108 

Rådmannsgruppen har i 2018 hatt seks ordinære møter i henhold til vedtatt 

møteplan, pluss tre ekstramøter og behandlet 24 saker. Prosjektleder for nye 

Ørland kommune tiltrådde rådmannsgruppen. 
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RÅDMANNSGRUPPENS SAKER TIL BEHANDLING I 2018; 

 

RMGSAK 01/18 Finansiering evaluering av Fosen Barneverntjeneste 

RMGSAK 02/18 Samarbeid om innkjøpskompetanse 

     Innkjøpsrådgiver for kommunene på Fosen 

RMGSAK 03/18 Organisasjonsutvikling med digital støtte 

RMGSAK 04/18 Fosen Regionråd – regnskap 2017 

RMGSAK 05/18 Årsmelding Fosen Regionråd 2017 

RMGSAK 06/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Samarbeidsordningene 

RMGSAK 06/18 Videreføring av TalentLab Fosen 

RMGSAK 07/18 Retningslinjer regionalt næringsfond  

RMGSAK 08/18 Utviklingsprosjekt reiseliv og opplevelsesnæring 

RMGSAK 09/18 Digital samhandlingsstrategi Trøndelag 

RMGSAK 10/18 Informasjonskampanje Rettpåsak 

RMGSAK 11/18 Ny veileder – Fosen barneverntjeneste 

RMGSAK 12/18 Budsjett samarbeidsordningene 2019 

RMGSAK 13/18 Utviklingsmuligheter samarbeidsordningene 

RMGSAK 14/18 Regionalt næringsarbeid –organisering og funksjon 

RMGSAK 15/18 Driftsbudsjett samarbeidsordninger 2019 

RMGSAK 16/18 eFagråd Fosenregionen –mandat og budsjett 

RMGSAK 17/18 Fosen Regionråd – driftsbudsjett 2019 

RMGSAK 18/18 Evalueringsrapport Fosen barneverntjeneste 

RMGSAK 19/18 Møteplan Fosen Regionråd 2019 

 

DRØFTINGER; 

 Organisasjonskart Fosen regionråd og samarbeidsordningene  

 Evaluering av samarbeidsordningene 

 Digital utvikling 

 Samarbeidsordningene i Fosenregionen 

 Hovedprosjekt NVR Fosenpilot 
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 SEKRETARIATET 

 

 

I 2018 besto sekretariatet av 

følgende bemanning for 

Fosen Regionråd; 

 Vidar Daltveit, 

sekretariatsleder 

(pensjon fra 

03.03.18) 

 Torun Bakken, 

konstituert daglig 

leder 

 Eirin Folde, 

prosjektleder digital 

døgnåpen forvaltning 

 Gøril Dønheim-Nilsen, regionkonsulent oppvekst og utdanning 

 Ketil Kvam, prosjektleder DYRK Fosen  

 

ØKONOMI 

Viser til årsregnskap med beretning for Fosen Regionråd 2018 med noter som inneholder 

oppsett for fondene som er knyttet til regionrådet, og styresak 12/19 

 

 

HOVEDFOKUS FOSEN REGIONRÅD 2018 

SAMFUNNS-OG NÆRINGSUTVIKLING 

Fosenregionen samarbeider om en rekke samarbeidsordninger for å levere best mulig tjenester for 

Fosningene, både fastboende- og fritidsfosningen. Styret har satt retning for samhandling med 

nærings- og arbeidsliv i Fosenregionen om utvikling og lokal verdiskaping. Regionrådet ønsker å bidra 

til at naturressursene i regionen samt det som skapes og utvikles på Fosen skal generere lokal 

verdiskaping, kunnskap og arbeidsplasser i Fosenregionen.   

Strategisk næringsplan peker på følgende innsatsområder:  

HAVROM- FORSVAR- EKSISTERENDE NÆRINGSLIV- 

FORNYBAR ENERGI 

Styret har i tillegg tilknyttet: REISELIV 

 

 

  Vidar Daltveit ble pensjonist i 2018 
Eirin Folde sluttet 31.12.2018 
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SAMFERDSEL 

Kommunene i Fosenregionen eier sammen med fylkeskommunen selskapet 

Fosenvegene AS, i tillegg eier Fosen Regionråd aksjer i Fosenbrua AS. Styreleder 

Ogne Undertun representerer Fosen Regionråd i Fosenbrua AS.  

Samferdselsprosjektet "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" 

2018  

Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n har gjennomført 16 av 18 

delprosjekter og er inne i sluttfasen med prosjektet. 17 av 

delprosjekter som lå inne i hovedmålet er igangsatt. Det er 

kun prosjektet på FV 17 som ikke er lyst ut på anbud. 

Prosessen med nytt prosjekt «Sund – Bradden» i Indre Fosen 

er igangsatt, etter ønske fra kommunen. Det er et grundig og 

omfattende geologisk arbeide som utføres for om mulig finne 

muligheter for å realisere prosjektet innenfor de økonomiske 

rammer som er tilgjengelig for prosjektet. Størst usikkerhet pr. 

dato er om det er mulig å få dispensasjon fra 

vernemyndighetene (Riksantikvaren) for å krysse et lite vernet 

område nederst i «Botn».  

I tillegg har Fosenvegene fått i oppdrag, fra fylkeskommunen, 

å planlegge og bygge ut 2 rassikringsprosjekter (Fv 723 

Ryssdalen – Herfjord og Fv 14 Berfjord tunellene) disse prosjektene finansieres av 

rassikringspenger og tilskudd fra berørte kommuner og Statkraft. Inkludert i FV 723 utføres 

enkelte utbedringer på vegne av Fosen Vind/Statkraft. 

Trafikktall og Inntekter  

Trafikken hadde en positiv utvikling i alle innkrevingspunkter med inntekter godt over 

anslaget i bompengeproposisjonen.  

Totalt inntekter i 2019 kr. 108,1 mill - Samlet ÅDT 4044. 

For ytterligere opplysninger se selskapets egen årsmelding og regnskap på 

www.fosenvegene.no 

 

REISELIV 

Ørland kultursenter KF ved Daniel Johansen og daglig leder Torun Bakken utarbeidet et 

mulighetsstudie for reiseliv basert på naturlandskap og kulturminner i Fosenregionen: «Slip 

diamantene- Selg dem!» Denne rapporten inneholder en rekke forslag og anbefalinger som 

kan være grunnlag for mange enkeltstående prosjekter for Fosenregionen i årene fremover.  

Reiselivsaktørene har vært representert på felles destinasjonsselskap med Hitra og Frøya - 

KystNorge. 

Destinasjonsselskapet avviklet driften i 2018 og regionrådet har engasjert seg i prosessen med 

å kartlegge hva reiselivsaktørene i Fosenregionen ønsker fremover. Det er i regionrådets 

interesse å bidra fra det offentlige med tilrettelegging så må reiselivsaktørene selv beslutte hva 

som passer for hver enkelt og hva som kan skapes i fellesskap. Denne prosessen vil fortsetter 

inn i 2019 i tett samhandling med Trøndelag reiseliv, Trøndelag fylkeskommune og 

reiselivsaktørene i Fosenregionen. 

Knut Sundet- Fosenregionens vegsjef! 
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DIGITALISERING 

Fosen Regionråd har satset på digitale tjenester og døgnåpen forvaltning i flere år. 

I 2018 ble prosjektet ferdigstilt og utviklingsarbeidet drives videre av Fosen IKT.  

Fosen IKT er styrket med en regional funksjon, digitaliseringsrådgiver. Denne ressursen skal 

primært kartlegge arbeidsprosessene, rutinene internt i samarbeidsordningene med hensikt å 

digitalisere og forbedre arbeidsrutiner. I tillegg har kommunene i felleskap gjennom 

regionrådet satset på efagrådet og etablert en femti prosent stillingsressurs for dette arbeidet. 

 

REGIONAL UTVIKLING 

Fosen Regionråd mottok i 2018 200.000,- pr kommune i tilskudd fra Trøndelag 

fylkeskommune for å benytte til regional næringsutvikling. Tilskuddet ble tildelt under 

forutsetning av at kommunene samarbeider gjennom et regionråd eller tilsvarende. Fosen 

Regionråd valgte å legge denne summen på kr 1.200.000,- sammen med det regionale 

næringsfondet som kommunene etablerte i forbindelse med deltakelsen i 

Byregionprogrammet. 

Styret reviderte vedtektene for fondet og kunngjorde det på www.regional.forvaltning.no 

Styret i Fosen Regionråd er fondsstyre og behandler søknadene etter innstilling fra faggruppe 

næring Fosen Regionråd. Faggruppe næring ble etablert som forlengelse av næringsalliansen 

høsten 2018 og er sammensatt av næringssjef eller tilsvarende i medlemskommunene. 

Det kom inn ni søknader i 2018 og som ble behandlet i mars 2019.  

Faggruppe næring og styret i Fosen Regionråd har valgt å legge Strategisk næringsplan 2016-

2020 som styrende for innsatsområdene. Fylkeskommunen har lagt føringer om at 

utviklingsmidlene skal brukes til å iverksette og operasjonalisere regional næringsplan i tett 

samhandling med regionalt næringsliv. Havrom, fornybar energi, forsvar og reiseliv er 

hovedinnsatsområdene i strategisk næringsplan for Fosenregionen.  

http://www.regional.forvaltning.no/
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Tema kompetanse sammen med NHO Trøndelag -her på besøk hos en bedrift i Fosenregionen som har 

unge medarbeidere med høy utdanning. 
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 NTNU HAVROM- BROHODE FOSENREGIONEN 2018  

«Brohode havbruk 2050 skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. 

Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom 

forskere, teknologi- og havbruksbedrifter skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser. 

Nyskaping gir smartere, grønnere og mer effektiv utvikling av næringa og kystsamfunnet» 

 

UTKLIPP FRA ÅRSRAPPORTEN TIL BROHODE HAVBRUK: 

  

«For første gang dro Brohode ut til 

Fosenregionen, som har et stort 

potensial for vekst i havbruk. En 

samarbeidsavtale med Fosen 

Regionråd og et ønske om å være 

vertskap for konferansen ga et godt 

grunnlag for en vellykket samling 

med mer enn 100 personer til stede. 

Marin Harvest (nå MOWI) sin 

oppdrettsenhet og fôrfabrikk ble 

besøkt, samt lakseoljeprodusenten 

ScanBio og Olden settefiskanlegg. 

Flere bedrifter presenterte seg 

under selve konferansen, og deltok 

på følgende speed date seansen. Der ble 

mulighetene for samarbeid om studentoppgaver, 

sommerjobber, praksisplasser o.l. diskutert. NTNU 

studenter fra 11 ulike studieretninger, samt elever 

fra Fosen og Guri Kunna videregående skole tok 

turen til Bjugn. Selv om ikke alle samtaler fører til 

konkrete samarbeidsprosjekter på kort sikt skaper 

møtene en interesse og forståelse som kan generere 

ny kunnskap» 

Lunsj i bussen for studentene fra NTNU som besøkte Fosenregionen 
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 UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSENREGIONEN 

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 2017 ble tildelt under felles formannskapsmøte på Museet Kystens Arv i 

oktober 2018.  

Utviklingsprisen 2017  

 

Wenche Sundet fra Aqua Seawork mottok utviklingsprisen fra styreleder Ogne Undertun 

Tildeles bedriften Aqua Seawork AS 

BEGRUNNELSE FOR TILDELINGEN: 
Gjennom betydelig offensiv satsing og investeringer i nybygg og flere båter har Aqua 

Seawork AS fått en betydelig posisjon i havbruksnæringen. Selskapet er en meget viktig 

bidragsyter i lokalsamfunnet ved å satse på kompetanse og opplæring av ansatte. Selskapets 

brede kompetanse gjør at de er en blitt en viktig samarbeidspartner for havbruksnæringen. 

Dette bidrar sterkt til å styrke havbruksrelatert kompetanse regionalt og bidrar betydelig til 

samfunnsutvikling i kommunen og regionen. Selskapets offensive satsing er en inspirator for 

andre aktører og betyr mye for å sikre at havsbruksrelatert verdiskapning havner regionalt på 

Fosen. 
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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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 LOKALMAT FRA FOSENREGIONEN- OI! TRØNDERSK MATFESTIVAL  

 

Det er i de tre siste årene gjort et betydelig arbeid for å få til et samarbeid slik at 

Fosenregionen presenteres samlet på matfestivalen. I 2017 og 2018 stod produsentene samlet i 

ett Fosen-telt. For hvert år har dette arbeidet gått framover, og teltet framstod som mer 

helhetlig i 2018 enn hva som var tilfelle i 2017.   

Prosjektet Dyrk Fosen fikk i 2018 ansvar for å koordinere det felles matteltet, 

tilbakemeldingen fra deltakerne i teltet var at det var bra å ha en koordinator som ikke selv var 

produsent.  

Målet for Trøndersk matfestival, «økt verdiskapning innen mat og reiseliv i Trøndelag», 

henger godt sammen med målet for prosjektet Dyrk 

Fosen som blant annet er «økt produksjon og 

omsetning av lokal mat og drikke». Det er et mål å 

finne en forpliktende 

organisasjonsform i løpet av 2019. Det er mange 

produsenter som har vært med på dette samarbeidet 

i flere år nå, så det bør være nok erfaringsgrunnlag 

til å finne ut av om det er en riktig vei å gå.   

 

 

 

 

 

 

 Fosenteltet på OI! Trøndersk matfestival 2018 
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 FAGSEMINAR LOKALMAT OG REISELIV  

 

Styret arrangerte strategisamling for ordførerforum med tema lokalmat og reiseliv 

i august 2018 i sammenheng med regionrådets deltakelse på fiskerimessa Nor-Fishing 2018. 

Program fagseminar; 

 

• Lokalmat og reiseliv i Fosenregionen v/Kristine Rise Oi! Trøndersk Mat 

• Fiskerifokus v/Leif Harald Hansen TRFK 

• Regionalt Fokus v/Torun 

• Promo Fosen v/Kyle Havlicek-McClenahan, Rose Media 

• Trøndelagskvelden  
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 FISKERIMESSA NOR-FISHING 2018 

 

 

 

Fosen Regionråd stilte på stand under «Treffpunkt 

Trøndelag» sammen med NCE Aquatech på Nor-

fishing 2018 i Trondheim Spektrum. Formålet var å 

være synlig som region for næringen og alle ordførene 

fra regionen deltok både på standen og på messens 

øvrige arrangementer. 
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 PROSJEKT FJORDKRYSSING 

Fosenkommunene har gjennom regionrådet 

eierskap i selskapet Fosenbrua AS som arbeider for 

fjordkryssing med bro over Trondheimsfjorden.  

Ordførerforum Fosen Regionråd møtte hovedutvalg 

veg den 28.august 2018 for dialog omkring 

fjordkryssing og videreutviklinga av 

samferdselsløsninger for Fosenregionen.  

 

 

 

 

 FELLES FORMANNSKAPSMØTE 2018 

Styret i regionrådet inviterte til felles formannskap i oktober for alle medlemskommunene på 

Museet Kystens Arv i Indre Fosen kommune. Tema var todelt med reiseliv og digital 

utvikling første del og Fosen helse andre del av møtet. 

• Presentasjon av mulighetsstudiet for reiseliv basert på natur og landskap v/Daniel 

Johansen  

• Innlegg om regionalt næringsfond Fosen Regionråd v/ Torun Bakken  

• Dialog om rullering av Strategisk Næringsplan Fosen 2016-2020  

• Digitale Fosen v/digitaliseringsrådgiver Tom Andre Bredesen  

• Hvilke ambisjoner har Fosenkommunene for digital utvikling? v/leder efagrådet 

• Utdeling av Utviklingsprisen 2017- presentasjon av prisvinneren 

• Strategimøte mellom St. Olavs hospital, Fosen Helse IKS og formannskapene 

  – oppstart av arbeid med felles plan for lokal akuttmedisinsk beredskap på Fosen.  

 I tillegg kort orientering om Helseplattformen ved Tor Erling Evjen. 

Formannskapsmedlemmer fra Fosenregionen samlet til fellesmøte.  
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BYREGIONPROGRAMMET OG NÆRINGSALLIANSEN I FOSEN  

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 av kunnskapsmiljøene.  

 

 

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. 
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AKTIVITETER I NÆRINGSALLIANSEN PÅ FOSEN I 2018  

 Viser til muntlig årsrapport fra leder Bjørn Damhaug i styre- og rådsmøte 

1.mars 2019 

 Definert organisering av prosjektarbeidene under de fire hovedstrategiene i SNP. 

 Delvis operativt arbeid i teamene for Energi, Havrom, Forsvar og Eksisterende 

næringsliv 

 Deltakelse på Trøndelagsstanden under Nor-Fishing 2018 

 Arrangert Fosenkonferansen 2018 i samarbeid med lokalbankene, Fosen videregående 

skole og BDO med tema sjømatnæringen for næringsliv og bedrifter i Fosenregionen. 

 Deltakere fra Fosenregionen deltok på avsluttende nasjonal nettverkssamling for 

Byregionprogrammet i Kristiansand.   
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 PILOTPROSJEKT NÆRINGSVENNLIG REGION 

Prosjektet NVR har vært satt på pause i siste halvdel av 2018. Kommunen i 

Fosenregionen gikk inn i en intens periode med kommunesammenslåinger som 

varer frem til 31.12.2019  

Prosjektarbeidet gjenopptas når kommunene er klar for det igjen. 

OM PROSJEKTET: 

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 
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 SAMARBEID OG UTVIKLING AV FOSENREGIONEN 

Det vil i årene fremover være sterkt fokus på samarbeid i mellom kommunene for å finne 

gode løsninger og kunne tilby gode tjenester til innbyggerne i Fosenregionen. 

Samfunnsutvikling og samferdsel, infrastruktur og tilrettelegging for vekst og utvikling av 

næringslivet er fokusområder som regionrådet vil arbeide med fremover. 

I tillegg har styret satt fokus på å utvikle opplevelsesnæringen i Fosenregionen. Her har 

regionen naturbaserte fortrinn som ved målrettet innsats og utvikling vil øke attraktiviteten for 

fritidsopplevelser. Dette vil Fosenkommunene i fellesskap gjøre en innsats for å styrke 

omdømmet og tilrettelegge for videreutvikling av. 

Samarbeidsordningene for tjenesteproduksjon er under kontinuerlig utvikling og det vil i 

årene fremover være stort fokus på digital transformasjon. 

Fosenregionen vil arbeide for å utvikle en bærekraftig region med hovedmål om å være en 

attraktiv bo og arbeidsregion, i tillegg vil regionrådet arbeide for å bidra til å videreutvikle og 

tilrettelegge for næringsutvikling og opplevelsesnæring med å være en næringsvennlig region. 

 

Høsting av mat fra havet ved Statsnail AS, Valsneset i Bjugn kommune 
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 DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING 

KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 

 Gjennomføringen av hovedprosjektet for «Digital 

døgnåpen forvaltning» ble vedtatt av rådmennene i 

Fosenregionen 29.august 2014. 

 I forkant av vedtaket var det fullført to delprosjekt: 

 

1) Kommunikasjonsstrategi for kommunene  

2) Arbeidsprosessanalyse 

 

 I sammenheng med hovedprosjektets igangsettelse, 

ble også eFagrådet for regionen etablert (jamfør 

eKommunestrategien 2010). 

 

 Prosjektet har brukt Prosjektveiviseren, et verktøy 

laget av Difi for å følge opp digitaliseringsprosjekt. 

Det ble laget en egen prosjektplan for prosjektet.  

 

 Etter en grundig og kvalitetssikret anbudsprosess- og evaluering ble leverandøren 

ACOS valgt som samarbeidspartner. 

 

PROSJEKTLEVERANSE: 

Nettsider for Fosenkommunene De enkelte kommunene har hver sine sider i portalen som 

primært henvender seg til egne innbyggere og lokalt næringsliv med dialogverktøy og enkel 

informasjon om tjenestetilbudet. 

RettpåSak er en tjenesteportal der alle digitale tjenester (skjema og søknader) for innbyggere 

og næringsliv i Fosenkommunene samles på ett sted. RettpåSak skal dekke hele det digitale 

tjenestetilbudet til Fosenkommunene på sikt. 

Portalforside for Fosenregionen: Et digitalt kommunesenter for Fosen i form av en 

framtidsrettet kommuneportal på nett.  

Prosjektet opplevde tidlig nasjonal interesse på grunn av den nye tjenesten «Rett på sak», som 

heldigitaliserer skjema/søknader i kommunene og sørger for toveis kommunikasjon mellom 

forvaltningen og innbyggerne. 

September 2018 ble tjenesten «Rett på sak» lansert og tatt i bruk i Fosenkommunene. Dette 

betyr at innbyggere i Fosenregionen kan benytte en døgnåpen forvaltning. 

Prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning ble avsluttet som prosjekt i 2018. Utvikling av 

digitale døgnåpne forvaltningstjenester forsetter for Fosenkommunene. Prosjektleder Eirin 

Folde avsluttet sitt arbeid for Fosenregionen ved årsskiftet og tiltrådde ny jobb i Trøndelag 

fylkeskommune hvor hun skal være en ressurs for alle kommunene i Trøndelag med det 

digitale kompetanseløftet. 
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REGIONKONSULENTEN FOR OPPVEKST  

 

Regionkonsulenten har utarbeidet en egen årsmelding som 

Oppvekstforum Fosen Regionråd har behandlet, se vedlegg.  

Ulike plandokumenter for Oppvekstforum Fosen Regionråd 

kan lastes ned her 

 

 

 

 

 

PROSJEKTET DYRK FOSEN 

 

DYRK Fosen har egen styringsgruppe 

sammensatt av arbeidsutvalget Fosen 

Regionråd, fylkesmannen, fylkeskommunen. 

Styringsgruppen har behandlet egen 

årsmelding for DYRK Fosen, se vedlegg. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!Ai4Jbuap4dT9jgurcbq2LsVggDEU
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FOSEN REGIONRÅD- ÅRSREGNSKAP 2018 

 

Det er i årsregnskapet og i NOTER til regnskapet redegjort for: 

o Økonomisk oversikt drift 2018 

o Økonomisk oversikt investering 

o Balanseregnskap 2018 

o NOTE 1: Endring i arbeidskapital 

o NOTE 2: Aksjer og andeler  

o NOTE 3: Fond og resultat 

o NOTE 4: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.18 

o NOTE 5: Kapitalkonto 

o NOTE 6: Regnskapsprinsipp og pensjon 

o NOTE 7: Fondene- spesifisert 

 

 

KOMMENTARER TIL AKTIVITET OG PROSJEKTER: 

 

Viser til årsmelding 2018 for beskrivelse og redegjørelse for prosjektaktivitetene i 

regionsamarbeidet.  

 

4900 FOSEN REGIONRÅD 

Målsetting/forventet resultat 

Prosjekt 4900 er daglig drift av regionrådet, styret, rådmannsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg har 

det siste året blitt opprettet ordførerforum som på sikt erstatter arbeidsutvalget. Det daglige driften 

har budsjett for to 100% stillinger hvorav den ene stillingen er vakant i 2018. Den andre stillingen er 

en 100 % stilling for konstituert daglig leder som har ansvar for å drifte regionrådet, og alt som inngår 

i den daglige driften. 

Daglig leder har lederansvar for prosjektledere tilknyttet regionrådet, alle prosjekter som er tilknyttet 

regionrådet samt regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. 

Rådet er øverste organ i Fosen Regionråd og kommunestyrene i medlemskommunene vedtar 

budsjettene, kommunevis, for driften av regionrådet og prosjektene i regi av regionrådet. 

Styret setter retning og mål for det regionale utviklingsarbeidet i Fosen Regionråd, rådmannsgruppen 

har ansvar for drift og utvikling av samarbeidsordningene. 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Det er i 2018 budsjettert for to faste stillinger samt fellesutgifter for driften av regionrådet. 

Budsjettet for den vakante stillingen ble i 2018 omdisponert til inndekking av forlengelsen av 

prosjektet 4908 Digital døgnåpen forvaltning med kr 631.000,-    

Daglig drift viser et mindreforbruk i 2018 på kr 246.676,- som foreslås avsatt på disposisjonsfond. 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Konstituert daglig leder var utsatt for en idrettsskade på fritiden i februar 2018, denne var noe 

omfattende og medførte en tids sykefravær vinteren 2018 og om høsten 2018 noe tid til rehabilitering 
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etter en nødvendig operasjon som følge av skaden. Det var i denne perioden ikke satt inn 

vikar og den daglige driften var tidvis noe redusert i 2018. Utover dette ingen sykefravær i 

2018. 

Daglig leder var delvis sykemeldt i følgende perioder (utover arbeidsgiverperioden): 

80% sykemeldt 22.februar-12.april 2018 (51 dager) 

60 % sykemeldt 10.oktober-4.noveber 2018 (26 dager) 

40% sykemeldt 5.november-4.desember 2018 (30 dager) 

Utfordringer i 2018 og muligheter 2019 
 
Utfordringene dette året er knyttet til bemanning og kapasitet som følge av sykemeldt daglig leder 

samt at det er en vakant stilling i regionrådet.  

Mulighetene for 2019 er først og fremst knyttet til å utforme en regional utviklingsplan som 

arbeidsverktøy og bemanne regionrådet for å kunne operasjonalisere planene, i tett samhandling 

med kommunene. Det er meget viktig at kommunene i Fosenregionen fortsetter å utvikle tjenestene 

i samarbeid og samlet rigger seg for vekst og utvikling. Fosenregionen har mange spennende 

muligheter som best utvikles ved å samles om en sterk og vekstkraftig region. 

4901 TILTAKSMIDLER 

Budsjettposten er knyttet til prosjekt 4900 og skal brukes til tiltak i regi av regionrådet uten føringer 

ut over at det må være regionale utviklingstiltak. Det har årlig vært budsjettert med kr 100.000,-, i 

tillegg er det et disposisjonsfond knyttet til tiltaksmidlene. I 2018 valgte styret i regionrådet å bruke 

kr 448.000,- mer enn budsjett. Dette ble besluttet i styresak 32/17 Evaluering av Fosen 

barneverntjeneste og styresak 04/18 Tilskudd til telt for utstillere fra Fosenregionen på OI! Trøndersk 

matfestival 2018. 

4904 NÆRINGSALLIANSEN/BYR FASE 2 FOSEN 

Aktiviteten i prosjekt 4904 er i 2018 i stor grad knyttet til arrangementet «Fosenmøtet 2018» som ble 

arrangert i Bjugn i november 2018 med tema verdiskaping i sjømatnæringen på Fosen. I tillegg er det 

lønnsutbetaling til leder for næringsalliansen, Bjørn Damhaug, til og med september 2018.  

Finansieringen av prosjekt 4904 kommer fra kommuneandeler kr 1.400.000,- i et spleiselag som 

ligger til grunn for deltakelsen i Byregionprogrammet (avsluttet Q1 2018) Prosjektet gir et 

mindreforbruk på kr 1.384.200,- i 2018 og foreslås avsatt på bundet fond for regional 

næringsutvikling. 

I tillegg er det restutbetalingen fra ByR fase 2 som ble utbetalt ved sluttrapporteringen for prosjektet 

på kr 195.000,- se sluttrapporten 

 

4908 DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING 

Prosjektet ble ferdigstilt og avsluttet i desember 2018, viser til sluttrapport av 01.02.2018 

Det ble underbudsjettert med hensikt om å omdisponere budsjett for vakant stilling i regionrådet 

med kr 631.000,- utover dette er det feilsummeringer i budsjettet som fører til at det er ytterligere 

underbudsjettert med kr 47. 500,- Bruk av bundet fond var overbudsjettert med omtrent kr 200.000,- 

https://distriktssenteret.no/artikkel/bjugn/
http://www.fosen.net/_f/p1/i539dbd0e-ae20-419d-b48b-f41a418f0d63/sluttrapport-digital-dognapen-forvaltning-2014-2018-styret.pdf
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Prosjektleder var i en periode sykemeldt uten at det ble satt inn vikar, derfor reduseres 

lønnsutgiftene i prosjektet med kr 28.564,-  

Det endelige prosjektregnskapet viser et merforbruk på kr 586.000,-som foreslås å 

inndekkes ved å bruke av disposisjonsfondet for tiltaksmidler. Dette fremlegges for behandling i 

styret. 

4950 REGIONKONSULENTEN FOR OPPVEKST OG UTDANNING 

Målsetting/forventet resultat 

Regionkonsulenten har ansvar for å initiere og lede kompetanseutvikling i oppvekstsektoren på 

Fosen i tett samarbeid med OFO. De ulike prosjektene og tilhørende tiltak som tilhører 

regionkonsulentens arbeidsområde er forankret i kommunene gjennom strategiske planer som 

beskriver bakgrunn, målsettinger og hvordan evaluering skal skje underveis og evt. ved avsluttet 

tiltak. Disse dokumentene ligger vedlagt årsmeldingen for 2018.  

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Prosjektet hadde en økonomisk ramme på kr. 1 139 000,- i 2018. Dette ble finansiert av 

skjønnsmidler fra Fylkesmannen (kr. 150 000), kommunenes egenandel (kr. 765 000) og bruk av 

disposisjonsfond (kr. 224 000).  

Regnskapsåret 2018 viser et mindreforbruk på kr. 119 102,60. Dette skyldes i hovedsak et 

mindreforbruk av konto 12715 Utviklingstiltak, fordi det ikke ble avhold en planlagt fagdag i språk, 

lesing og skriving (OFO, sak 31-18) samt at fagdager for skolene om Trygghetssirkelen ble belastet 

prosjekt 4953 «Etterutdanning skole» (OFO, sak 21-18, kulepunkt 1). Mindreforbruket avsettes til 

disposisjonsfond. 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Det har ikke vært sykefravær i prosjektet i 2018. 

Utfordringer i 2018 og muligheter 2019 
 
I oppvekstsektoren, som i andre sektorer, kreves det mye av enhetene når det gjelder daglig drift. 

Dette kan skape utfordringer i kapasitet til og derav kontinuitet i arbeid med kollektiv 

kompetanseutvikling. Det at kommunene deltar i et større felleskap i regionen, med tydelige felles 

planer for retning og arbeidsform og etablerte samlingspunkt, fungerer kompenserende, spesielt i de 

perioder hvor enheter kan være preget av ulike rammefaktorer og kontekstuelle forhold som virker 

begrensende på egen kapasitet.  

De etablerte nettverkene for både barnehage, skole, PPT og oppvekstansvarlige vil fortsatt bidra til å 

støtte og drive kompetanseutviklingsarbeidet i sektoren fremover i 2019. Med så mange 

fellesregionale prosjekter og tiltak er det av stor betydning for kommunene at regionkonsulenten 

følger opp arbeidet og fungerer som bindeledd mellom de ulike aktørene som planene beskriver.  

Som beskrevet i årsmeldingen for 2018 så kreves det av kommunene å inngå i interkommunale 

samarbeid for å kunne få tildelt kompetansemidler både for barnehage og skole i årene fremover 

(REKOM og DEKOM).  
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4953 ETTERUTDANNING SKOLE 

Målsetting/forventet resultat 

Tiltak innenfor prosjektet henger sammen med prosjekt 4983 Lærende nettverk skole og 

Plan for NY-tiltak i grunnskolen (2017/2018) og (2018/2019).  

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Det ble ikke budsjettert med midler til dette prosjektet under budsjettarbeidet høsten 2017. Dette 

skyldes flere faktorer, deriblant at inntektene som står bokført i 2018 først ble kjent i løpet av 

budsjettåret.  

Midler knyttet til konto 17300 er DEKOM-midler og avsettes på bundet fond Etterutdanning skole. 

Midler knyttet til konto 17500 er restmidler etter avslutning av den nasjonale satsingen 

Ungdomstrinn i utvikling. Deler av midlene ble benyttet til fagdag for alle ansatte i skolene på Fosen 

om Trygghetssirkelen i august 2018, de resterende midlene avsettes på bundet fond Etterutdanning 

skole (OFO, sak 15-18).  

 

4954 ETTERUTDANNING BARNEHAGE 

Målsetting/forventet resultat 

Kompetansetiltak innenfor barnehagesektoren er beskrevet i Strategisk kompetanseplan for 

barnehagene på Fosen. Prosjekt 4982 BAKOM må sees i sammenheng med dette prosjektet.  

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Prosjektet hadde en økonomisk ramme på kr. 275 000,- i 2018. Dette ble finansiert av 

kompetansemidler fra Fylkesmannen (budsjettert med kr. 275 000). 

Prosjektet har hatt et regnskapsmessig merforbruk på kr. 102 618,76. Dette kan forklares med at det 

i 2018 ble utbetalt kr 362 500,- (konto 13500) til de barnehagene med assistenter som har deltatt i 

utdanningsløpet for fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I 2017 ble det utbetalt kr. 447 000,- 

fra Fylkesmannen til regionrådet, tiltenkt støtte til de barnehagene som skal legge til rette for at 

assistentene får delta på utdanningen. Disse midlene kunne barnehagene selv disponere til innleie av 

vikar, reisekostnader etc. Ettersom de fleste samlingene var lagt til 2018, ønsket de fleste 

barnehagene å få midlene utbetalt i budsjettåret 2018. Store deler av midlene ble derfor satt på 

bundet fond Etterutdanning barnehage ved regnskapsoppgjøret 2017, og ble deretter utbetalt til 

barnehagene i januar 2018.  

For 2018 ble det tildelt kr. 386 176,00 i kompetansemidler fra Fylkesmannen for barnehagene på 

Fosen. Ettersom store deler av kostnadene knyttet til etterutdanning barnehage er koblet til BAKOM-

prosjektet, som i tillegg er finansiert av OU-midler, så det det reelle forbruket i prosjekt 4954 på kr. 

127 506,31. Disse kostnadene er primært knyttet til bevertning og husleie ved samlinger i BAKOM-

prosjektet. 

Utfordringer i 2018 og muligheter 2019 
 
Ettersom BAKOM-prosjektet ble avsluttet i 2018 har kompetansenettverket for barnehage nå i fokus 
hvordan vi kan fortsette å støtte de prosessene som er igangsatt gjennom BAKOM i barnehagene. 
Lærende nettverk og ekstern barnehagevurdering og veiledning være sentrale tiltak i 2019. 
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4957 EKSTERN SKOLEVURDERING 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Prosjektet hadde en økonomisk ramme på kr. 50 000,- i 2018. Dette ble finansiert av 

bundet fond Ekstern skolevurdering.  

Et merforbruk på kr. 17 658,- skyldes stor oppslutning blant skolevurdererne på en fagdag i regi av 

Utdanningsdirektoratet, hvor hovedvekten av kostnadene ligger på flybilletter til Gardermoen.  

Udir arrangerer en årlig fagdag for vurderere i regionene i Norge, og dette er en god mulighet for 

vurdererne til å holde seg faglig oppdaterte med tanke på oppdraget de har i vår region. Det ble 

derfor vurdert å la alle i vurdererkorpset som ønsket det få lov til å delta på fagdagen. Merforbruket 

dekkes av bundet fond Ekstern skolevurdering.  

 

4982 PROSJEKT BAKOM 

Målsetting/forventet resultat 

Prosjekt 4982 BAKOM er forankret i Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen og står 

beskrevet i årsmelding for 2018.  

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Kostnader knyttet til innleie av eksterne fagpersoner er i sin helhet dekket av OU-midler. Fordi 

refusjonen etter innsendt faktura til KS for aktivitet høsten 2017 først ble utbetalt i 2018, har dette 

ført til et mindreforbruk på kr. 315 770,20. Midlene settes på bundet fond Etterutdanning 

barnehage. 

Utfordringer i 2018 og muligheter 2019 
Se under prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage 

 

4983 PROSJEKT LÆRENDE NETTVERK SKOLE 

Målsetting/forventet resultat 

Bakgrunn og målsettinger for det lærende nettverket for skole (Fosennettverket) står beskrevet i en 

egen plan som er vedlagt årsmeldingen. I tillegg beskrives arbeid i Fosennettverket i årsmeldingen for 

2018. Det henvises også til tekst under målsetting/forventet resultat for prosjekt 4950. 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Kostnader knyttet til eksterne fagpersoner som bidrar i nettverket er i stor grad dekket av OU-midler, 

konto 17000. I tillegg vedtok OFO i sak 76-17 at alle kostnader knyttet til opphold og bevertning for 

deltakerne skulle dekkes av midler kompetansenettverket får gjennom DEKOM-ordningen, konto 

17300. Dette vedtaket ble fattet etter at budsjettet for 2018 var lagt.  

Kostnader knyttet til oppholdsutgifter, bevertning og opplæring i regnskapet er knyttet til samlinger i 

Fosennettverket vår og høst 2018.  

Kostnader knyttet til Annen lønn, er honorar til innleid støtte til å drive nettverkssamlingene. OFO 

har vedtatt at Regionkonsulenten skal kunne få støtte i planlegging og gjennomføring av samlinger to 

ganger i året (OFO, Sak 23 – 18). Honoraret pr. samling er satt til kr. 15 000.   
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Utfordringer i 2018 og muligheter 2019 
 

Ettersom Fosennettverket er ett av to hovedtiltak innenfor DEKOM-ordningen, vil mye av 

støtten som gis til alle skolene på Fosen skje i dette nettverket i årene fremover. At kommunene 

opprettholder forpliktelsen om deltakelse i samlinger og gjennomføring av mellomarbeid, er 

avgjørende for at nettverkets intensjoner og målsettinger skal nås.  
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Driftsregnskap 2018 - Fosen regionråd

 Regulert Opprinnelig

Regnskap budsjett budsjett Regnskap

2 018 2 018 2 018 2 017

 Driftsinntekter

600-619 Brukerbetalinger 0 0 0 0

620-650 Andre salgs og leieinntekter 1 860 0 0 625

700-799 Overføringer med krav til motytelse 12 355 124 7 240 000 7 240 000 8 981 255

800 Overføringer uten krav til motytelse 150 000 150 000 150 000 1 600 000

Sum driftsinntekter 12 506 984 7 390 000 7 390 000 10 581 880

 Driftsutgifter

010-080,160-165 Lønnsutgifter 2 847 004 3 362 000 3 362 000 2 852 373

090-099 Sosiale utgifter 510 037 817 000 817 000 580 808

100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inn-     

går i tjenesteproduksjonen 7 077 905 5 376 500 5 376 500 5 722 777

300-380 Kjøp av varer og tjenester som er-     

statter kommunal tjenesteproduksj 412 278 0 0 77 756

400-480 Overføringer 1 228 318 25 000 25 000 996 252

590 Avskrivninger 0 0 0 0

690 Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 12 075 542 9 580 500 9 580 500 10 229 966

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 431 442 -2 190 500 -2 190 500 351 914

 Finansinntekter

900-905 Renteinntekter og utbytte 174 610 250 000 250 000 156 167

920 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter 174 610 250 000 250 000 156 167

 Finansutgifter

500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 156 0 0 0

510 Avdrag på lån 0 0 0 0

520 Utlån/kjøp av aksjer og andeler 0 5 000 5 000 0

Sum eksterne finansutgifter 156 5 000 5 000 0

Resultat eksterne finansieringstransaksj 174 454 245 000 245 000 156 167

990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 605 896 -1 945 500 -1 945 500 508 081

930 Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbr 1 214 227 1 214 227 0 1 113 673

940 Bruk av disposisjonsfond 1 035 775 1 035 774 748 000 417 818

950 Bruk av bundne fond 2 162 295 1 624 971 1 250 000 2 191 115

Sum bruk av avsetninger 4 412 297 3 874 972 1 998 000 3 722 606

570 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

530 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

540 Avsatt til disposisjonsfond 816 277 816 004 100 000 1 216 991

550 Avsatt til bundne fond 3 483 266 1 160 968 0 1 799 469

Sum avsetninger 4 299 543 1 976 972 100 000 3 016 460

580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr -718 650 47 500 47 500 -1 214 227



 

33 

 

Fosen Regionråd    

BALANSEREGNSKAP 2018  
   

 2 018 2 017 

Anleggsmidler 996 944 583 825 

Faste eiendommer og anlegg 0 0 

Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 

Utlån 0 0 

Aksjer og andeler 996 944 583 825 

Pensjonsmidler 0 0 

Omløpsmidler 15 083 975 14 714 306 

Kortsiktige fordringer 1 352 963 1 312 000 

Premieavvik 0 0 

Aksjer og andeler 0 0 

Sertifikater 0 0 

Obligasjoner og derivater 0 0 

Kasse/bank/post 13 731 012 13 402 306 

SUM EIENDELER 16 080 919 15 298 131 

   

EGENKAPITAL   

Egenkapital 14 314 527 13 708 731 

Disposisjonsfond 3 170 913 3 390 411 

Bundne driftsfond 9 413 574 8 092 604 

Ubundne invest.fond 0 0 

Bundne invest.fond 14 545 427 664 

Regnskapsm mindreforbruk drift 718 651 1 214 227 

Regnskapsm merforbruk drift 0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 0 0 

Kapitalkonto 996 844 583 825 

GJELD   

Langsiktig gjeld 0 0 

Ihendehaverobligasjonslån 0 0 

Pensjonsforpliktelse 0 0 

Sertifikatlån 0 0 

Andre lån 0 0 

   

Kortsiktig gjeld 1 766 292 1 589 400 

Kassekreditt 0 0 

Annen kortsiktig gjeld 1 766 292 1 589 400 

Derivater 0 0 

Premieavvik 0 0 

Sum EK og gjeld 16 080 819 15 298 131 

   

Memoriakonti   

Memoriakonto 0 0 

Ubrukte lånemidler 0 0 

Andre memoriakonti 0 0 

Motkonto for memoriakontiene 0 0 
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Investeringsregnskap 2018 - Fosen regionråd

Regulert Opprinnelig

 Regnskap budsjett budsjett Regnskap

2018 2018 2018 2017

100-285+429 Investering i anleggsmidler 0 0 0 0

520 Utlån og forskuttering 0 0 0 0

529 Kjøp av aksjer og andeler 413 119 0 0 12 862

510 Avdrag på lån 0 0 0 0

530 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

548+550 Avsetninger 0 0 0 440 526

Årets finansieringsbehov 413 119 0 0 453 388

Finansiert slik

910 Brukt av lånemidler 0 0 0 0

670 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0

810-830 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0

729 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0

920 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0

770 Andre inntekter 0 0 0 440 526

Sum ekstern finansiering 0 0 0 440 526

970 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

930 Bruk av tidligere års udisponert 

948+950 Bruk av avsetninger 413 119 0 0 12 862

Sum finansiering 413 119 0 0 453 388

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Note 1 - Endring i arbeidskapital    
    

    

Balanseregnskapet 31.12.2018 31.12.2017 Endring 

2.1   Omløpsmidler  kr 15 083 975   kr  14 714 306  369 669 

2.3   Kortsiktig gjeld  kr   1 766 292   kr    1 589 400  176 892 

Arbeidskapital  kr 13 317 683   kr  13 124 906  192 777 

    

Drifts- og investeringsregnskapet    Beløp Sum 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT    

 + Sum driftsinntekter    kr  12 506 984   

 -  Sum driftsutgifter   kr  12 075 542   

 + Eksterne finansinntekter   kr       174 610   

 -  Eksterne finansutgifter  kr             156   

Sum driftsregnskapet    kr      605 896   kr        605 896  

    

ØKONOMISK OVERSIKT - 

INVESTERING    

 + Sum inntekter    kr               -     

 - Sum utgifter   kr               -     

Eksterne finansutgifter    

 - Avdragsutgifter   kr               -     

 - Utlån   kr               -     

 - Kjøp av aksjer og andeler   kr       413 119   

Eksterne finansinntekter    

 + Bruk av lån   kr               -     

 + Mottatte avdrag på utlån   kr               -     

 + Salg av aksjer og andeler   kr               -     

Sum investeringsregnskapet   kr     (413 119)  kr       (413 

119) 

    

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)   kr                 -    

Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap    kr        192 777  

Sum endring arbeidskapital jf balansen     kr        192 777  

Differanse      kr                -    
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Note 2 Aksjer og andeler       

            

      

       

            

          Eierandel i 

Selskapet navn       selskapet 

      

Andeler KLP     89 144,00 

Aksjer i Fosenbrua AS   907 800,00 

Sum aksjer og andeler pr 31.12.   996 944,00 
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Note 3  Fond og resultat     

    

Disposisjonsfond   Beløp 

Beholdning 01.01.  -3 390 411 

Bruk av fondet i driftsregnskapet  1 035 775 

Bruk av fondet i investeringsregnskapet  0 

Avsetninger til fondet  -816 277 

Beholdning 31.12.   -3 170 913 

   

Bundne driftsfond   Beløp 

Beholdning 01.01.  -8 092 604 

Bruk av fondene i driftsregnskapet  2 162 295 

Avsetning til fondenen  -3 483 266 

Beholdning 31.12.   -9 413 574 

   

Ubundne investeringsfond   Beløp 

Beholdning 01.01.  0 

Avsetninger til fondene  0 

Bruk av fondene  0 

Beholdning 31.12.   0 

   

Bundne investeringsfond   Beløp 

Beholdning 01.01.  -427 664 

Avsetninger til fondene  0 

Bruk av fondene  413 119 

Beholdning 31.12.   -14 545 

   

Investering    

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)   Beløp 

Beholdning 01.01.  0 

Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk)  0 

Årets disponering av resultat (mer- eller 

mindreforbruk)  0 

Beholdning 31.12. (mindreforbruk investering)   0 

   

Drift    

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)   Beløp 

Beholdning 01.01.  1 214 227 

Årets udisponerte resultat (mindreforbruk)  718 650 

Årets disponering av resultat (mindreforbruk)  1 214 227 

Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift)   718 650 
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Note 4       

Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord    

kommune pr 31.12.2018   

    

    

Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune   

    

    Beløp 

  Gruppeliv og OU-midler 8 234,40  

  Sum  8 234,40  
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Note 5 - 
Kapitalkonto       

      

    Debet Kredit 

Inngående balanse       583 825,00 

Kjøp av aksjer og andeler   413 119,00 

Salg av aksjer og andeler      

Oppskrivning aksjer og andeler     

Utgående balanse     996 944,00   

Sum       996 944,00 996 944,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

40 

 

 

Note 6 - Regnskapsprinsipp og pensjon 
 
Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven §48 og  

regnskapsforskriften §8. 

  

Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven §48: 

Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i års- 

regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet 

avsluttes. 

 

Vurderingsregler jfr. Regnskapsforskriften §8: 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes 

til anskaffelseskost. 

Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost 

og virkelig verdi. 

 

Fosen regionråd betaler pensjonspremie til KLP 

Ansatte trekkes 2% av brutto lønn, mens arbeidsgiver dekker resten av premien 

Beregnet premie utgiftsføres i drift og avsettes i balansen. Påløpte fakturaer 

fra KLP føres mot avsatt beløp. 
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Note 7 - Fond spesifisert         

    Inngående    Utgående 

Konto Tekst balanse Brukt Avsatt balanse 

25600010 Tiltaksmidler 1 555 188 596 193 100 270 1 059 265 

25600011 Sekretariatet 1 064 207 194 000 632 704 1 502 911 

25600014 Reionkonsulenten 493 265 245 582 83 303 330 986 

25600015 Næringsalliansen 277 751 0 0 277 751 

 Sum disposisjonsfond       3 170 913 

      

25100010 Regional utvikling 2 944 219 0 0 2 944 219 

25100018 Etterutdanning skole 411 247 0 1 062 267 1 473 514 

25100019 Etterutdanning b.hage 704 280 102 619 0 601 661 

25100020 Ekstern skolevurdering 153 504 67 659 0 85 845 

25100021 Biblioteksamarbeid 141 631 0 0 141 631 

25100022 Regn med Fosen 68 814 0 0 68 814 

25100023 KomPass 2014 2 547 0 0 2 547 

25100024 FEIDE 14 112 0 0 14 112 

25100026 GLØD 1 491 1 491 0 0 

25100027 Regionalt NF Fosen 819 199 0 1 200 000 2 019 199 

25100028 Digital døgnåpen forv. 700 991 700 991 0 0 

25100029 Dyrk Fosen 300 923 65 831 0 235 092 

25100031 Styrk Fosen 375 000 37 069 0 337 931 

25100032 Ekstern barneh.vurdering 0 0 60 000 60 000 

25100035 Næringsalliansen Fosen 1 304 647 1 186 636 1 160 998 1 279 009 

25100036 Jobb i Fosen 150 000 0 0 150 000 

 Sum bundne driftsfond       9 413 573 
       

      

25500010 Aksjer og andeler 427 664 413 119 0 14 545 

 Sum bundne invest.fond       14 545 
 

Osen 7.juni 2019 

SIGNERT STYRET FOSEN REGIONRÅD: 

Ogne Undertun  Vibeke Stjern   Steinar Saghaug 

----------------------------- ……………………… ……………………. 

John Einar Høvik  Tom Myrvold   Einar Eian 

………………………. ……………………… ……………………. 

 


