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INNKALLING TIL STYRE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD 

 

Med dette innkalles styrets og rådets medlemmer til styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd. 

 

                                 Fredag 07.06.19 kl 10:00-14:00   

                     Møtested «Haugen samfunnshus», Osen kommune  

  

Styret behandler først saker som skal behandles i rådsmøtet/årsmøtet (egen innkalling), 

deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker. 

 

Saksliste: 

SAK 12/19 Oppfølging av styrets vedtak 

SAK 13/19  Årsregnskap Fosen Regionråd 2018  

SAK 14/19 Årsmelding Fosen Regionråd 2018  

SAK 15/19 Regnskap og årsmeldinger 2018 samarbeidsordningene 

SAK 16/19     Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv 

 

 

Orienteringer: 

 

 Prosjekter regional næringsutvikling/næringsfond 

 Lokalmat- Fosenteltet på OI! Trøndersk matfestival 

 Orientering fra rådmannsgruppen  

 Informasjon og orienteringer med oppfølging av drøftingssaker fra sekretariatet. 

 

 
 

Forfall meldes til sekretariatet snarest. 

 

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!  

 

 

Med hilsen 

Fosen Regionråd 

 

Ogne Undertun 

styreleder  

Styre- og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd 

        

  

 

 

 

    

FOSEN REGIONRÅD 

VÅR REF.: Torun DERES REF.:   DATO: 31.05.19 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 12/19 Styret Møtedato: 07.06.2019 

 

OPPFØLGING AV STYRETS VEDTAK 

Saksbehandler: Torun Bakken 

 

 

SAKSNR. 

 

SAKSNAVN 

 

TILTAK 

   

Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet 

og styringsmodell 

Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget 

arbeider videre med saken og orienterer 

styret løpende. 

 

SAK 05/19 Fosen Regionråd- samarbeid og ny 

organisering 

Prosjektet iverksatt og følger 

fremdriftsplanen. Skisser presenteres på 

ordførerforum 12.juni 

SAK 06/19 Næringsfondet-saker til behandling Sakene er behandlet i RF og tilsagn om 

tilskudd er sendt ut til innvilgede 

søknader. Avslag er videreformidlet og 

næringsavdelingen kommunevis 

kontakter søker for veiledning. 

SAK 07/19 Fosenfrukt- ny næring med dype 

røtter! 

Det er gjennomført dialogmøte med 

TRFK og søknad om medfinansiering er 

sendt. Behandles i hovedutvalg i august. 

DYRK Fosen har deltatt i dialogen. 

Faggruppe næring er orientert om 

prosess med søknad og invitert til å delta 

aktivt. 

SAK 08/19 Prosjektet Havets Skole – 

Fiskeforedling som immateriell 

kulturarv 

Som sak 07/19 

Søknaden spesifiseres og det samhandles 

med TRFK om den kan kobineres med et 

prosjekt som TRFK har er i ferd med å 

etablere. 

SAK 09/19 Endring i møtestruktur Fosen 

Regionråd 

Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd er 

avviklet. 

SAK 10/19 «Rødsak» saken er unntatt 

offenlighet  

Styreleder orienterer 

SAK 11/19 Søknad om bistand til 

sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo 

Tilskudd med følgende forutsetning:  

3.Forutsetter at dersom søker får 

forsikringsoppgjør eller lignende som 

dekker sikringskostnadene betales 

beløpet tilbake i sin helhet. 

 

Styrets vedtak:  

FOSEN REGIONRÅD 
 



SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 13/19 Styret Møtedato: 07.06.2019 

 

Fosen Regionråd- årsregnskap 2018 
Saksbehandler: Torun Bakken 

 

Vedlegg: 

1. Regnskap for 2018 med økonomioversikter og noter til regnskapet 

2. Årsmelding 2018 for Fosen Regionråd (sak 14/19) 

 

Rådmannsgruppens innstilling: 

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen 

Regionråds regnskap for 2018, med forbehold om revisors godkjenning av årsregnskapet. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr.718.650,75 avsettes 

slik: 

 
3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. 

 

Saksfremstilling: 
Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen balanse. 

Regnskapet legges fram samlet for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke 

prosjekter det har vært aktivitet i framgår av spesifiserte prosjektregnskap. 

FOSEN REGIONRÅD  - 2018

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk 2018 Avsettes på følgende fond

4900 Fosen Regionråd -246 675,65                      Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet

4904 Næringsalliansen -1 384 200,20                   Avsatt på bundet fond 2.5500.027 Regionalt næringsfond Fosen

4927 Utviklingsprsien for Fosen -3 655,00                           Avsettes på disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler

4950 Regionkonsulenten -119 102,60                      Avsette på disp fond 2.5600.014 Regionkonsulenten

-1 753 633,45                   Sum mindreforbruk

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK

Prosjekt Prosjektnavn Merforbruk 2018 Tas fra følgende fond

4901 Tiltaksmidler 448 000,00                        Fra disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler

4908 DDF 586 982,70 Fra disp. fond 2.5600.010 Tiltaksmidler

1 034 982,70                    Sum merforbruk

Mindreforbruk 2018 -718 650,75                      Totalsum

BUNDNE FOND, til orientering 

Prosjekt Prosjektnavn ÅR 2018 Tas fra/Avsettes på følgende fond

4908 DDF 700 991,09                        Tatt fra bundet fond 2.5100.028 DDF

4933 Forsvar 274 214,00                        Fra disp.fond 2.5100.035 ByR 

4934 Havrom 3 235,00                            Fra disp.fond 2.5100.035 ByR 

4935 Næringsvennlig region 371 807,40                        Fra disp.fond 2.5100.035 ByR 

4936 Eksisterende Næringsliv 162 408,25                        Fra disp.fond.2.5100.035 ByR

4954 Etterutdanning barnehage 102 618,76                        Tas fra bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage

4953 Etterutdanning skole -746 497,06                      Avsatt på bundet fond 2.5100.018 Etterutdanning skole

4959 Glød 1 491,00                            Tatt av bundet fond 2.5100.026 Glød 

4957 Ekstern skolevurdering 17 658,98                          Tas fra bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering

4961 Ekstern barnehagevurdering -60 000,00                        Avsatt på bundet fond 2.5100.032 Ekstern barnehagevurdering

4982 BAKOM prosjektet -315 770,20                      Avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning skole

4984 DYRK Fosen 65 830,61                          Tas fra bundet fond 25100029 DYRK Fosen

4985 STYRK Fosen 37 069,00                          Tas fra på bundet fond 25100031 STYRK Fosen

615 056,83                       Summert bruk bundne fond

FOSEN REGIONRÅD 
 



Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for 

regnskapsføringen legges fram som egen sak. 

 

Det er i saksframlegget 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 prosjektregnskaper med årsberetning og årsmeldinga 2018 for beskrivelse og 

redegjørelse for prosjektaktivitetene i regionsamarbeidet.  

 



 
 

 

 
 
   

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



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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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                -    

 

 

 

 

 

 

 



            

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 



        

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            

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 

 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 14/19 Styret Møtedato: 07.06.2019 

 

Årsmelding Fosen Regionråd 2018 
Saksbehandler: Torun Bakken 

 

Vedlegg: 

Årsmelding for Fosen Regionråd 2018  

 

Rådmannsgruppens innstilling: 

 

Fremlagte årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksfremstilling: 

Årsmeldingen for sekretariatet beskriver aktivitetene i regionrådets prosjekter og ulike 

arrangementer i regionrådets regi i 2018. 

Årsmelding for samarbeidsordningene fremlegges sammen med årsregnskapet i sak 13/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
 



 

 

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 

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 

 

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 

 

  

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 

 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. 

 

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 

 

 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 

 

 

 

  Vidar Daltveit ble pensjonist i 2018 
Eirin Folde sluttet 31.12.2018 



 

 

 

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 

 

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. 

Knut Sundet- Fosenregionens vegsjef! 



 

 

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. 

 

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.  

http://www.regional.forvaltning.no/


 

 

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.  
Tema kompetanse sammen med NHO Trøndelag -her på besøk hos en bedrift i Fosenregionen som har unge 

medarbeidere med høy utdanning. 

 

 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 



 

 

 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. 



 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 



 

 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 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 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. 

• 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.  

 

 

 

 

Daglig leder Torun Bakken om samferdsel i Fosenregionen frem mot 

2030 



 

 

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. 

 

 



 

 

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.   

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 

 

 



 

 

 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. 



 

 

 

 

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


 

 

 

Årsmelding 2018 
Regionkonsulenten for 
oppvekst 

 

 

NYE ORDNINGER FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

Både DEKOM og REKOM 
ordningen krever at kommunene 
inngår i et kompetansenettverk 
sammen med andre kommuner. 
Vårt kompetansenettverk heter 
Fosen og består av de seks 
kommunene i vår region.  

Fylkesmannen har et ansvar for å 
lede og koordinere et 
samarbeidsforum for alle 
kompetansenettverkene i fylket. 
Samarbeidsforumene skal 
prioritere kompetansetiltak 
gjennom fordeling av midler både 
til felles satsinger i fylket, og til 
satsinger i det enkelte 
kompetansenettverk.  

 

Det er regionkonsulenten som 
representerer vårt 
kompetansenettverk i 
samarbeidsforum. 

I 2018 fikk Kompetansenettverk 
Fosen tildelt 820 000 kr for skole 
og 386 000 kr for barnehage. 

HAR DU HØRT OM REKOM 
OG DEKOM? 

Meld. St. 21: Lærelyst – tidlig 

innsats og kvalitet i skolen (2017) 

og Kompetanse for fremtidens 

barnehage (2018-2022) legger 

føringer for hvordan 

kompetanseutvikling i skole- og 

barnehagesektoren skal foregå i 

årene fremover.  

 

DEKOM = Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen. 

REKOM = Regional ordning for 
kompetanseutvikling i barnehagen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BARNEHAGE 

Det treårige BAKOM-prosjektet ble avsluttet i 2018 og 30 av 35 

barnehager på Fosen deltok i prosjektet. DMMH har vært vår 

samarbeidspartner i dette prosjektet.  

 

Hovedfokus i BAKOM har vært å 
styrke barnehagene i å utvikle 
lærende profesjonsfellesskap i den 
enkelte barnehage. Tiltakene i 
prosjektet har vært veiledning av 
ledergruppene samt etablering av 
lærende nettverk for 
barnehagemyndighetene, styrere og 
pedagogiske ledere.  

 

For å lykkes med å utvikle 
profesjonelle læringsfellesskap er 
det viktig at barnehagen har 
kompetente ledere som mestrer å 
etablere struktur og kultur for 
læring mellom alle ansatte i 
barnehagen.  

Det handler om å definere klare 
mål og oppnå en felles forståelse i 
personalgruppa for valgte mål. 
Det handler også om å skape 
trygghet og tillit mellom de 
ansatte slik at refleksjon over 
egen praksis blir en naturlig del 
av barnehagens hverdag.  

 

Ved at de ansatte jevnlig og 
systematisk deler og reflekterer 
over egen praksis, bidrar dette til 
at barna i våre barnehager møter 
voksne som ivaretar dem i tråd 
med Barnehageloven og 
Rammeplanen for barnehagen.  

 

 

 

BAKOM = 
Barnehagebasert 

kompetanseutvikling 



 

 

 

 

 

SKOLE 

Gjennom DEKOM har 
kompetansenettverket vårt definert to 
hovedsatsingsområder  

 

FOSENNETTVERKET:  

I Fosennettverket har kommunene primært 
valgt å ha fokus på læringsmiljø. I 2018 ble det 
gjennomført to dialogkonferanser med ca. 70 
deltakere fra skolene og PPT. I tiden mellom de 
to konferansene hadde enhetene forpliktende 
mellomarbeid som involverte alle ansatte.  

 

EKSTERN VURDERING FOR UTVIKLING: 

I samarbeid med NTNU har kommunene på 
Fosen koblet ekstern skolevurdering til 
veiledning av ledergruppene utført av 
fagpersoner fra lærerutdanningen. 
Fagpersonene følger våre eksternvurderere 
under vurderingsuka, og følger deretter opp 
skolen i to semester. Dette er et tiltak som er 
under utprøving, og i 2018 var det Stadsbygd 
skole, Vanvikan skole og Ørland ungdomsskole 
som startet opp.   

 

 

 

Visste du at?  
 

Filmen om Fosennettverket 
har blitt brukt som 

eksempel på 
interkommunalt samarbeid 

både i rektorutdanningen 
og  på flere konferanser. 

Felles fagdag for alle ansatte 

I august deltok alle ansatte i skolene på Fosen 
på en fagdag som var koblet til arbeid i 
Fosennettverket. Psykolog Stig Torsteinson 
forklarte deltakerne om hvordan 
Trygghetssirkelen kan brukes som verktøy for 
å skape trygge læringsmiljø for elevene våre.  

 

 



 

 

 

 

OG ELLERS? 

I tillegg til det som er beskrevet under DEKOM og 
REKOM ordningene har regionkonsulenten ansvar 
for:  

- Koordinering av tilsyn for barnehage 

I 2018 ble det gjennomført tilsyn ved:  

Bekkfaret barnehage, Bjugn 

By barnehage, Åfjord 

Skaugdalen barnehage, Indre Fosen 

Tusseladden barnehage, Roan 

Borgen barnehage, Ørland 

Tryllefløyten musikkbarnehage, Indre Fosen 

 

 

 

 

 

- Organisering og gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen 

Faglærere og sensorer i skolene på Fosen inviteres til en årlig felles samling med fokus på oppgavedesign og vurdering. I tillegg 
har regionkonsulenten ansvar for fordeling av sensorer til kommunene.  

 

- NY-tiltak 

Nyutdannede lærere i barnehage og grunnskole skal få tilbud om veiledning av arbeidsgiver i sitt første arbeidsår. I samarbeid 
med NTNU, DMMH og Tr0ndheim kommune inviterer regionkonsulenten til samlingsdager for de nyutdannede og deres 
veiledere med fokus på gleder og utfordringer i deres første år som lærere.  

 

- FoU-prosjektet «Gode lærer-elev relasjoner» 

Kommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn (Vallersund oppvekstsenter) startet i 2018 opp et forsknings- og utviklingsprosjekt 
med fokus på å utvikle gode lærer-elevrelasjoner. RKBU ved NTNU gjennomfører både kompetanseheving og forskning i 
skolene i disse kommunene i 2018 – 2020, og regionkonsulenten fungerer både som regionalt ansvarlig og som veileder på en 
av skolene i prosjektet.  

 

- Gjennomføring av fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Regionkonsulenten har i samarbeid med Fylkesmannen og Trøndelag fylkeskommune tilbud assistenter med lang erfaring i 
barnehagene på Fosen muligheten til å ta fagbrev. Utdanningsløpet startet opp høsten 2017 og eksamen ble avhold før jul i 
2018. Totalt deltok 17 deltakere i denne utdanningen.  

 

 

 

 



 

 

 



 

Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord  Telefon 72 53 15 10   

E-post: fosen.regionraad@fosen.net  Internett: www.fosen.net 

                                                                                                                                     
2018 var 1.driftsår av 3 for prosjektet DYRK Fosen. Det er avholdt 3 styremøtingsgruppemøter. 

Styringsgruppen har bestått av Ogne Undertun (leder, ordfører Bjugn), Vibeke Stjern (ordfører Åfjord), Vigdis Bolås 

(rådmann Indre Fosen) Kari Frøseth (Fylkesmannen), Odd Arne Bratland (Fylkeskommunen), og Torun Bakken, 

daglig leder Fosen Regionråd. 

 
Landbrukskontoransatte i Fosen samlet på Halten høsten 2018. 

Prosjektet har en økonomisk ramme på 1 770 000kr/år, derav 600 000 i eget arbeid. Det finansieres av Fylkesmannen, 

Fylkeskommunen, Fosen regionråd (kommunal egenandel) 

Husdyr storfe:Fagmøter om bruksutbygging og investeringsvirkemidler er avholdt i alle kommuner i  

samarbeid mellom Innovasjon Norge og landbrukskontor/DYRK Fosen. Målet er å sette fokus 

på investeringsvirkemidlene for å øke investeringene i regionlandbruket. Totalt 90 gårdbrukere 

deltok. Neste steg er å tilby strategirådgivning på enkeltbruk i alle kommuner. Fokus på  

regionens 140 små- og mellomstore melkebruk mht muligheter og planlegging. 

Husdyr småfe: Produsentmiljøarbeid har fokus.  Muligheter for økt lokal foredling vurderes. 

Rovdyrsituasjonen har bidratt til usikkerhet og endret fokus blant mange produsenter  

Grønnsaker/bær: Det er sterkt politisk fokus på å auke bær- og grønnsakproduksjonen i Norge. 

Fosen Produsentlag på Ørland starter planlegging av nytt grønnsaklager. 

DYRK Fosen har sammen med produsentene fått økt gulrotkvotene med 99 tonn, til 771 tonn. 

Nye bærprodusenter er i startgropa i flere kommuner. De jobber sammen med NLR om  samarbeider på produksjon 

markedsmuligheter.  

Lokalmat/reiseliv: Fosen var representert på Grüne Woche i Berlin vinteren 2018. På Trøndersk Matfestival stilte 16 

produsenter i Fosen-teltet i Munkegata. Dette er en viktig salgsarena for den enkelte, i tillegg til at alle er med og 

profilerer Trøndelag, Fosen, landbruk, havbruk, fiskeri, mat og opplevelser på en glimrende måte! Matfestivlen ble 

fulgt opp av fag- og nettverkssamling i i høst i samarbeid mellom DYRK Fosen, Åfjord Utvikling og Innovasjon 

Norge med over 40 deltakere. 

 
Fosenambassadører på Matfestival i Trondheim 2018 

Jørund Romstad, Jørn Normeland, Jan R. Humstad og Frida H. Humstad. 

Drenering: DYRK Fosen har fokus på, og dette har ført til økt drenering og utnyttelse av 

tilskuddsordningen fra staten. Drenering er et meget viktig klimatiltak, og lokalt fokus på  

dette i form av adm. bistand og støtte er smart! Åfjord og Ørland har hatt budsjettmidler i 2018.  

Kompostering: Forstudie på behovet for et regionalt komposteringsanlegg er igangsatt sammen  

med TFoU. Samarbeid med Fosen Renovasjon og blågrønne aktører mfl. 

Kompetanse: Desentralisert landbruksutdanning via ressurssentrene på Fosen ble planlagt. Tiltaket er meget viktig 

for regionen, men ble ikke innvilget finansiering i denne omgang.   

Rekruttering: Felles opplegg for gjennomføring av infomøter for nye brukere er utarbeidet og 

infomøter gjennomføres årlig for nye brukere i alle kommuner. 

 Årsmelding 2018 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 15/19 Styret Møtedato: 07.06.2019 

 

Årsregnskap og årsmeldinger 2018 for regionale 

samarbeidsordninger 
Saksbehandler: Økonomigruppen/Torun Bakken 

 

  

Rådmannsgruppens vedtak: 

 

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes for de fremlagte 

oppstillingene.  

2. Saken oversendes styret og Rådet til orientering. 

 

 

 

Saksfremstilling: 

 

 Regnskap 2017  Regnskap                  2018 

 
Brutto 
utgifter 

Andel 
kommuner 

Brutto 
utgifter 

Andel 
kommuner 

Fosen Regnskap 7 709 820 6 790 000 7 735 350 6 920 000 

Fosen Lønn 4 931 613 4 915 774 5 126 299 4 850 518 

Kemnerkontoret for Fosen 5 861 422  5 266 400 5 625 885 5 062 601 

Fosen Barneverntjeneste 21 484 000 14 788 060 24 331 000 15 612 163 

Fosen IKT (drift)          13 334 226  18 118 518 13 867 848 

Fosen Inkasso  3 175 081 3 087 500 3 597 958  

Fosen Kart/GIS 853 217 853 217 919 578 919 578 

Helse-/ omsorgsprogram 657 182 356 915 495 765 398 476 

 

 

Regnskap og årsmeldingene som er tatt inn i saksframlegget er utarbeidet av lederne av 

tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene.  

 

Avsetning til fond og bruk av fond: 

Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. 

Følgende ble vedtatt: 

”Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen 

avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke 

overstige kr. 250.000.  

Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som 

er avsatt til bundet fond – drift.  

Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt 

egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering”. 

 

 

 

      

FOSEN REGIONRÅD 
 



Fosen Regnskap 2018 

(Vertskomune Bjugn) 
Driftsregnskap: 

       

Konto Tekst     Regnskap Budsjett Regnskap  

        2018 2018 2017 

010 - 050 Lønnsutgifter   5 462 086 5 165 000 5 511 102 

090 - 099 Sosiale utgifter   1 180 874 1 435 000 1 114 901 

100 - 199 Kjøp av varer og tjenester 844 635 690 000 847 020 

200 - 240  Inventar/utstyr/serviceavtaler 132 858 80 000 114 703 

270 Konsulenttjenester   4 302 0 0 

350 Internkjøp (fra vertskommunen) 99 736 60 000 122 093 

15002 Rentekostnader   10 860 0 0 

  SUM DRIFTSUTGIFTER   7 735 350 7 430 000 7 709 819 

              

620 Utfakturering av porto separat -595 547 -500 000 -605 430 

650 Ref lønn ang prosj kommunesammensl -137 710 0 -161 278 

710 Sykepenger     -59 754 0 -143 112 

750 Ref fra kommuner/firma/utfakturert -6 920 000 -6 920 000 -6 790 000 

750 Sticos kommune - viderefakturert -12 339 0 0 

750 Overført fra Inderøy kommune -10 000 -10 000 -10 000 

  SUM DRIFTSINNTEKTER   -7 735 350 -7 430 000 -7 709 820 

  Fosen regnskap   0 0 0 

       

Bundet fond - drift     Regnskap  Budsjett Regnskap  

        2018 2018 2017 

Inngående balanse 01.01   250 000 0 250 000 

Bruk av fond     0 0 0 

Avsatt til fond     0 0 0 

Utgående balanse 
31.12     250 000 0 250 000 

       

Investeringsregnskap:      

       

Konto Tekst     Regnskap Budsjett Regnskap 

        2018 2018 2017 

02000 Oppgradering Agresso   259 525 0 90 085 

  SUM INVESTERINGSUTGIFTER 259 525 0 90 085 

              

07500 Overføring fra kommuner -259 525 0 -90 085 

  SUM INVESTERINGSINNTEKTER -259 525 0 -90 085 

       

KOMMUNEANDELER:      

Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timerforbruk pr kommune/firma  

       

Kommuneandeler - drift:   Regnskap  Budsjett Regnskap 



        2018 2018 2017 

Osen       375 128 450 000 468 510 

Roan       383 954 450 000 468 510 

Åfjord       807 628 865 000 882 700 

Bjugn       970 918 1 038 000 1 018 500 

Ørland       1 247 189 1 162 500 1 052 450 

Indre Fosen     2 063 202 1 937 600 1 120 350 

Leksvik       0 0 848 750 

Betaling fra øvrige selskap - utenom kommuner 1 071 981 1 016 900 930 230 

SUM       6 920 000 6 920 000 6 790 000 

       

       

Kommuneandeler - investering   Regnskap Budsjett Regnskap 

        2018 2018 2017 

Osen       20 854,00   4 650,00 

Roan       27 445,00   9 738,00 

Leksvik       0,00   13 381,00 

Åfjord       39 371,00   13 068,00 

Indre Fosen     74 327,00   17 931,00 

Ørland       50 014,00   16 005,00 

Bjugn       47 514,00   15 312,00 

SUM       259 525,00 0 90 085,00 

         
 

 ÅRSMELDING OG  KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:    

         

 Total utfakturering til kommuner - firma er i henhold til budsjett for 2018   

 Kommunevis fordeling:       

 Firmaene faktureres etter medgått timeforbruk. Noe som vil avspeile aktiviteten innenfor 

 den enkelte kommune. Dette vil medføre at timeforbruket kan være vanskelig å stipulere 

 fra år til år og derfor kan det påregnes at det brukes timer ut over det som er budsjettert/ 

 stipulert. Som sammenstillingen viser - så er det noen kommuner som har hatt et forbruk 

 av timer ut over stipulert budsjett.      

 Ørland kommune har fortsatt egen base når det gjelder IKT. Dette medfører vedlikehold av 

 to baser.        

 Overgangen til å føre regnskap for Indre Fosen kommune - samtidig som vi avsluttet   

 regnskapene for Rissa og Leksvik kommuner ga oss noen utfordringer - både regnskaps-  

 messig og bemanningsmessig.       

         

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap     

         

 Lønn og pensjon       

 Vi har fortsatt ved årsskiftet mange timer som hverken er avspasert eller betalt ut.   

 Det ble i 2017 foretatt en avsetning av påløpt lønn og en del av timene ble utbetalt,  

 Derfor ligger vi over budsjettet når det gjelder lønnsposten.    

 Det er også for 2018 valgt å foreta en avsetning av påløpt lønn med kr 295.244,-.  



 pluss arbeidsgiveravgift.       

 I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen mellom Rissa og    

 Leksvik kommuner har vi hatt noe etterarbeid når det gjelder utleie system-   

 ansvarlig.        

         

 Kjøp av varer og tjenester      

 I dette beløpet ligger portokostnadene. Disse ble i år på kr 595.546,99 mot at vi hadde  

 budsjettert med kr 500.000,-. Portokostnadene utfaktureres separat.   

 To av de ansatte deltok på NKK skolen i kommuneregnskap.    

         

 Kjøp av utstyr, serviceavtaler      

 For bankavstemming benytter vi Adra Match - en årlig kostnad på nær kr 50.000,-.  

 Sticos oppslag, Sticos kommune og Finale årsoppgjør er også programvare som vi  

 betaler årlig lisens for.       

 Det er også foretatt en oppgradering av kontorutstyr så som lamper,  tastaturer osv  

 Vi hadde i utgangspunktet tenkt å bruke av fondsmidlene til dette , men det   

 viste seg at vi hadde dekning innenfor eget totalbudsjett    

         

 Internkjøp fra Bjugn kommune      

 Posten gjelder internkjøp fra Bjugn kommune i forbindelse med årsoppgjør 2017.  

         

2. Kunder pr 31.12.2018       

 Pr 31.12.2018 så hadde vi 29 firma i basen.      

         

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner    

 Samhandlingen med kommunene anses å være godt og vi tilbyr oss å komme   

 ut på besøk for å gi opplæring og støtte.     

          

4. Organisering  og bemanning      

 Bemanningssituasjonen ved avdelingen er stabil og vi hadde pr 31.12 - 8,8 stillinger.  

 Dvs. at leder ved avdelingen gikk av med pensjon fra og med 01.12.2018.   

 Men på grunn av arbeidsmengde og knapt med ressurser ble det inngått en    

 avtale om inneleie med avgåtte leder.     

         

5. Arbeidsmiljø/sykefravær      

 Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har stabil bemanning og    

 lavt sykefravær.       

         

6. Kompetanse/kompetanseheving      

 I 2018 så deltok 2 av de ansatte på NKK skolen - opplæring kommuneregnskap  

 I tillegg har vi hatt en del intern opplæring, men her blir tiden litt for knapp   

 i en travel hverdag.       

          

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak      

  Vi mottar stadig flere faktura på EHF og ser at dette er en klar effektiviserings-  

 gevinst på fakturamottaket. I tillegg fakturerer vi ut på EHF.     



 I samarbeid med "digitaliseringskonsulenten" ved Fosen IKT har vi fått innført  

 skanning og automatisering av "utlegg".      

         

8.  Utfordringer       

 Det er viktig med tilstrekkelig bemanning for å løse alle oppgaver. Vi er alt for  

 sårbar ved langtidsfravær og sliter med å overlappe oppgavene     

 Tilstrekkelig kompetanse anses å bli mer og mer viktig - nye løsninger, oppgaver  

 og digitalisering krever dette      

 Vi står foran to kommunesammenslåinger og det er viktig å få på plass    

 nyansatte        

          

         



Fosen Lønn (Vertskommune: Åfjord) 

 
 

ÅRSMELDING FOSEN LØNN 2017: 

 
For Fosen lønn har året 2018 har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det 

jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. Flere av 

Fosen-kommunene tatt i bruk elektroniske timelister (GAT) for sine barnehager, og de øvrige 
kommunene vil forhåpentligvis ha dette på plass i løpet av 2019. Overgangen til elektroniske 

Regnskap 2018: Fosen Lønn 

Driftsregnskap

Konto Tekst Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

010-050 Lønnsutgifter 3 803 720kr        3 341 000kr         3 550 171kr         

090-099 Sosiale utgifter 911 335kr           900 000kr            791 853kr             

100-199 Kjøp av varer og tjenester 234 993kr           326 000kr            288 283kr             

200-240 Inventar og utstyr 87 565kr              80 000kr              105 299kr             

270 Konsulenttjenester 88 686kr              55 000kr              116 695kr             

429 Mva-kompensasjon -kr                    10 000kr              -kr                     

500 Avsetning til fond -kr                    79 312kr               

Sum driftsutgifter 5 126 299kr        4 712 000kr        4 931 613kr         

700 Ref. arbeidsm.tiltak -kr                    -kr                     

710 Sykepenger -33 405kr            -kr                    -15 839kr             

729 Ref. mva. -kr                    -10 000kr             -kr                     

750 Betaling fra kommuner -4 850 518kr       -4 702 000kr       -4 915 774kr        

950 Bruk av fond -242 377kr          -kr                    -kr                     

Sum driftsinntekter -5 126 299kr      -4 712 000kr       -4 931 613kr        

Kommunevis fordeling
Kostnadene fastsettes etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap.

Kommune Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Osen 355 005kr           358 000kr            350 103kr             

Roan 417 312kr           370 000kr            369 901kr             

Åfjord 668 472kr           618 000kr            655 295kr             

Bjugn 765 072kr           748 000kr            745 598kr             

Ørland 907 557kr           696 000kr            963 386kr             

Indre Fosen 1 472 667kr        1 892 000kr         1 040 650kr         

Leksvik -kr                    -kr                    547 609kr             

Øvrige firma 264 433kr           20 000kr              243 232kr             

Sum 4 850 518kr        4 702 000kr        4 915 774kr         

Bundet fond - drift Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018

Inngående balanse 01.01. 172 319kr           420 584kr            499 896kr             

Bruk av fond -242 377kr           

Avsatt overskudd drift 248 265kr           79 312kr              

Utgående balanse 31.12. 420 584kr           499 896kr            257 519kr            



timelister er arbeidsbesparende for avdelingen da det gir færre manuelle timelister, og mindre manuelt 

arbeid. Innføring av elektroniske bilag i reiseregningsmodulen vil også bety en mer effektiv 

behandling av reiseregninger. Det er i samarbeid med Fosen IKT, også sett på mulighetene for å 

robotisere enkelte arbeidsoppgaver ved avdelingen. Dette vil på sikt forhåpentligvis gi en enda mere 
effektiv drift. 

 

Fosen lønn har hatt en stabil arbeidsstokk gjennom mange år. De er godt innkjørt på arbeidsoppgavene 
og kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Men to av de mest erfarne ansatte gikk av med 

pensjon i 2017, og ytterligere en person går av med pensjon våren 2019. I tillegg har det også vært 

noen andre utskiftinger i bemanningen de siste par årene. Ved utlysning av stillinger har avdelingen 
fått gode og kvalifiserte søkere. Det er imidlertid naturlig at det vil ta noe tid å erstatte, og bygge opp 

igjen den kompetansen som forsvinner ut. 

 

Etter at Rissa og Leksvik ble til Indre Fosen kommune fra 01.01.2018 har Fosen lønn hatt 6 
kommuner og 16 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i 2018. 

 

Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for 1.326 millioner kroner i oppgavepliktige ytelser, som er 
fordelt på 6 065 lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er et av de større fagmiljøene innenfor 

lønnsarbeid i regionen. Regnskapet for 2018 viser et merforbruk på kr. 242 377,- og dette er dekket 

inn ved bruk av fond. Merforbruket skyldes hovedsakelig et stramt budsjett for 2018, og var forventet. 
Avdelingen har fortsatt midler på fond, som en buffer i de kommende årene. 

 

Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Totalt sett utførte 

Fosen Lønn vel 7 årsverk i 2018, som var fordelt på 9 personer, 1 mann og 8 kvinner.  
Sykefraværet var i 2018 på 2,55 %, noe som må anses å være lavt. Fraværet kan heller ikke sies å være 

relatert til forhold på arbeidsplassen.   

 
Kemnerkontoret for Fosen (Vertskommune: Indre Fosen)  
 
REGNSKAP 2018: Kemnerkontoret for Fosen   
 
Driftsregnskap:  
 

Konto Tekst Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

010-050 Lønnsutgifter 3 136 919 3 327 000 3 089 567 

090-099 Sosiale utgifter 874 501 1 013 000 878 738 

100-199 Kjøp av varer og tjenester           212 868 265 600 168 741 

 Arbeidsgiverkontroll 1 059 089 1 100 000 1 044 276 

200-240 Inventar/utstyr  184 253 98 000 142 233 

540 - 550 Avsetning til fond 158 253 0 537 869 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 5 625 883 5 803 600 5 861 424 

       

620 - 650 Salg av varer og tjenester -560 932 - 450 000 -529 551 

700 - 710 
Statlige tilskudd og 
refusjoner 

-2 352 0 -65 473 

750 Ref. fra kommuner 1) -5 062 601 -5 062 600 -5 266 398 

770 
Ref. fra Indre Fosen 
kommune  

0  0 

940 - 950 Bruk av fond  0 291 000 -0 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 625 885 -5 803 600 -5 861 422 

  Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0 

 
 

Bundet fond – drift Regnskap 2017 Regnskap 2018 

Inngående balanse 01.01 905 143 0 



Bruk av fond  0 0 

Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett   

Avsatt overskudd drift 2018 0  158 253 

Utgående balanse 31.12 0  1 063 395 

 
 
KOMMUNEANDELER:  
Fordelingsprinsipp: 
10 % av den totale kostnad deles likt mellom kommunene. Den resterende andelen (90 % av den totale 
kostnaden) fordeles med 80 % etter folketall og den resterende 20 % etter antall arbeidsgivere som 

leverer lønns- og trekkoppgaver. 

 

Kommune: 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

Osen 277 474 272 242 280 392 

Roan 273 910 265 660 274 249 

Åfjord 694 901 697 609 717 931 

Bjugn 917 604 921 827 940 029 

Ørland 1 029 325 1 011 548 1 026 137 

Leksvik & Rissa – Indre Fosen 1 869 387 1 893 714 2 027 662 

SUM 5 062 601 5 062 600 5 266 400 

 
 
ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 
 
 
1. Forholdet mellom budsjett og regnskap 

 

Utgifter: 
I budsjettet for 2018 ble det estimert med 5.803.600,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter 
på 5.467.630,-. Altså et mindre forbruk på 335.970,-. For 2019 er det budsjettert med 6.006.300,- i 

utgifter. 

 

Inntekter:  
Inntektene for kemnerkontoret ble for 2018 ble på 5.625.885,-, dette er over de budsjetterte tallene 

som var på 5.512.600,-. For 2019 er det budsjettert med inntekter på kr 5.356.300,-. 
 

2. Skatter og avgifter på Fosen 

 
 Skatter og 

avgifter 2018 

Arbeidsgiveravgift 

2018 

Skatter og 

avgifter 2017 

Arbeidsgiveravgift 

2017 

Ørland   480 849 056    88 986 568    465 894.742   86 215 077 

Bjugn   382 094 429   38 489 094    362 617 381   35 924 551 

Åfjord   312 476 773    37 393 128    288 209 815   36 769 222 

Roan      70 676 045     6 432 419     70 946 172     5 908 647 

Osen     74 435 575     5 283 671     81 198 130     5 003 278 

Rissa & Leksvik – 

Indre Fosen 

   753 998 229  181 577 171    746 668 897   62 365 795 

 2 074 530 107 358 162 051 2 015 535 137 342 793 202 

 

 

 

 

 



Økning / reduksjon av skatter og avgifter fra 2018 til 2017:  

 

 Skatter og 

avgifter 

Arbeidsgiveravgift 

2018 2 074 530 107 358 162 051 

2017 2 015 535 137 342 793 202 

Økning / reduksjon 58 994 970    15 368 849 

 
Restanser – arbeidsgiveravgift: 

 

 Arbeidsgiveravgift pr 
31.12.18 

Arbeidsgiveravgift pr 
31.12.17 

Endring ( ) = 
reduksjon 

Ørland   1 867 607    1 427 666      439 941 

Bjugn      272 670    406 402    ( 133 732 )  

Åfjord        29 897      93 378    (  63 481 ) 

Roan                 0               0      0 

Osen             799           799      0 

Rissa & Leksvik – 

Indre Fosen 

   2 747 431    2 901 813    ( 154 382 ) 

        88 346 

 

 
Restskatter (forfalt, men ikke betalt):  

 

 

 Restskatt person 
31.12.18 

Restskatt person 
31.12.17 

Endring ( ) = 
reduksjon 

Ørland 4 188 491 4 380 332    ( 191 841 ) 

Bjugn 10 295 274 10 046 853       248 421 

Åfjord 1 603 843 2 156 666     ( 552 823 ) 

Roan    773 402    336 672       436 730 

Osen    828 132    774 848         57 284 

Rissa & Leksvik – 

Indre Fosen 

10 404 363 10 315 944          88 419 

            86 190 

 

3. ”Kunder” pr. 01.01.2019 
Pr 01.01.19 var det 25 502,- innbyggere som soknet til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme 

dato var det 1.119 arbeidsgivere. Det var 22.860,- forskuddspliktige skatteytere, samt 1.361,- 

etterskuddspliktige skatteytere.  
 

4. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner  
Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer bra. 

 

5. Organisering og bemanning 
Kontoret har i dag 7 ansatte fordelt på 6,4 årsverk. 
 

Ansatte: Hovedansvarsområde – 

arbeidsfordeling. 

Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, 

rapportering, innfordring. 

Sigrun Nytrø ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Indre 

Fosen - Åfjord ). 

Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland – 

Roan ). 



Karsten Bergersen ( konsulent ) 

 

Skatteregnskap, innfordring. 

Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, 

gjeldsordninger, utlegg. 

Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn – 

Osen ). 

Liv Skei ( konsulent 60 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Indre 

Fosen ). 

 

Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til 

”Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen”. 

 

6. Arbeidsmiljø / sykefravær 

 
Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i 

sykefraværet som er på svært lave 0,96 %.  

 

7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

 
Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig 

oppdatering gjennom kursvirksomhet. 

 

8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2018 

 

Kemnerkontoret har i 2018 ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller 

forbedringstiltak. 

 

9. Utfordringer i 2019 og framover 

 

Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har opparbeidet seg 

relativt store restanser. Dette er personer med svært begrensede legale inntekter og svært 

få eiendeler. Det er også svært vanskelig å oppnå kontakt med disse personene. 

 

10. Andre kommentarer til regnskapet 

 

Ingen andre kommentarer til regnskapet. 
 

 

Fosen Inkasso (Vertskommune: Indre Fosen) 

 
REGNSKAP 2018: Fosen Inkasso Vertskommune: Rissa 

 
DRIFTSREGNSKAP 

 
Konto Tekst Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

010-050 Lønnsutgifter 1 697 222 1 500 000 1 475 000 

090-099 Sosiale utgifter 468 285  510 000 475 000 

100-189 Kjøp av varer og tjenester 484 731    290 000 260 000 

190-199 Gebyrer/Lisenser/div. 611 565  600 000 630 000 

200-240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 55 036 20 000 20 000 

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 0 40 000 40 000 

290 Internkjøp (fra vertskommune) 0 242 0000 240 000  

429 Moms - kompensasjonsordning 65 870 130 000 30 000 



550  Avsetn. til bundne driftsfond 215 249 0 0 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 3 597 958 3 332 000 3 170 000 

       

620-650 Salg av varer og tjenester - 2 927 236 -2 942 000 -2 930 000 

690 Fordelte utgifter - 447 033 -155 000 -105 000 

710 Sykepenger/Fødselspenger - 154 545 -5 000 -5 000 

729 Ref. av moms – drift - 65 870 -130 000  -30 000  

770-780 Ref. fra andre - 3 274 -100 000 -100 000 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER - 3 599 958 -3 332 000 -3 170 000 

  RESULTAT:    

 
 

Bundet fond – drift   Regnskap 2018 

Inngående balanse 01.01 766 741 

Avsatt bundne driftsfond 2018 215 248 

Utgående balanse 31.12 981 989 

 

 

Kommunevis fordeling: 
 
Fordelingsprinsipp:  
Kommuner: Kostnadene med Fosen Inkasso fordeles 30% likt på alle kommuner og 
70% etter aktivitet. Aktiviteten beregnes ut fra antall utsendte betalingsoppfordringer 
pr år på hver kommune beregnet pr 31.08. året før budsjettåret.  
Fosen Renovasjon beregnes også etter samme prinsipp.  
Ørland Kultursenter som mellomstort foretak deler fastutgifter med «mor»-kommune, 
men får egen faktura på sin andel av aktivitetsbasert beløp.   
Små-selskapene faktureres etter sak. 
Ved fakturering siste tertial justerer man ihht andre inntekter. 
 

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap 
 
Utgifter: 

Vi har hatt et merforbuk på lønn pga fødselspermisjon og vikar, og på varer/tjenester 
hovedsakelig pga utgifter til arkivtjeneste som vi tidligere ikke har blitt fakturert særlig for.   
 
Inntekter: 
Vi har hatt en merinntekt på lønnsrefusjon pga fødselspermisjon og vikar, og mer salg av 
tjenester enn forventet.   

2. ”Kunder” pr. 31.12.2018 
Våre kunder består i Bjugn, Osen, Roan, Ørland, Åfjord og Indre Fosen kommuner, 
Fosen Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon Næring AS, Ørland Kultursenter, samt noen 
mindre kommunale foretak. 

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 
Samhandlingen har vært bra, vi forholder oss til økonomisjef, evt avdelingsledere, samt 
de regnskapsførere disse har på Fosen Regnskap. 
 

4. Organisering og bemanning 



5 ansatte, 3 årsverk.  Leder har i tillegg til lederfunksjoner ansvar for saksbehandling av 
de rettslige sakene på avdelingen.  Ellers er saksbehandlingen fordelt ut på de enkelte 
ansatte etter kommune/foretak.   

5. Arbeidsmiljø / sykefravær 
Godt arbeidsmiljø de ansatte imellom. En sykemelding i 2017, ellers minimalt sykefravær. 

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Kompetansen på innfordring er god og blir stadig bedre. Internmøter. Deltar på Evry 
Først for å være oppdatert på system. Samlet har avdelingen høy kompetanse på flere 
fagfelt, noe som tilbys kundene som tjeneste på timesats.  Og nettopp det at ansatte får 
jobbe litt «vidt», bidrar tilbake med økt kompetanse til avdelinga. 

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2018 

Med ansettelse av interkommunal digitaliseringsrådgiver, har vi i 2018 gått gjennom våre 
rutiner og oppgaver og funnet hva som kan forbedres gjennom gjennom 
digitalisering/robotisering. Arbeid med dette er påstartet, og vi forventer gjennomføring av 
en del tiltak i 2018. 

 
8. Utfordringer i 2019 og framover 

Nivået på antall inkassosaker har de siste årene stabilisert seg, men med renteoppgang, 
gjeldsregister og strengere regler rundt forbrukslån/kreditt, må vi forvente at det vil 
komme en økning i antall skyldnere som ikke greier å betjene sin gjeld, og dermed 
potensielt økning i inkassosaker også hos oss. Det er dog potensiale for forbedringer og 
effektiviseringer innenfor innfordringssystemet, og vi håper at effektiviseringstiltakene vi 
jobber med vil spise opp det evt behovet for økt ressurs som kan oppstå pga økningen.  
At Ørland kommune er utenfor IKT-samarbeidet skaper fortsatt litt merarbeid for 
avdelingen, men er kommet godt i rutine med å håndtere dette. At ansatte fra vår 
avdeling bidrar inn i andre prosjekt og oppdrag innimellom er krevende, men også 
utviklende for kompetansen vår.  Utfordringen her er fourtsigbarhet, og det å beregne 
omfang og varighet. 

 

 
Fosen IKT (Vertskommune: Indre Fosen)  
 

DRIFTSREGNSKAP 2018: Fosen IKT (Vertskommune: Indre Fosen Kommune) 
 

Konto Tekst Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

010-050 Lønnsutgifter 7 169 593 6 145 000 5 640 681 

090-099 Sosiale utgifter 2 068 073 2 059 207 1 576 049 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 5 295 906 2 657 276 3 331 896 

200 Investering/utstyr 1 699 487 1 595 392 945 189 

240 Serviceavtaler 539 951 481 233 466 711 

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 286 947 300 000 302 817 

429 Moms - kompensasjonsordning 1 058 561  556 431 

540-550 Avsetning til fond *)   524 452 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 18 118 518 13 238 108 13 334 226 

       

     

700 Sykepenger, fødselspenger 103 069  117 488 

710 Lærlingtilskudd 152 695  208 498 

729 Ref av moms 1 058 561  556 431 

650/690 Betaling fra kommuner/firma drift 9 395 324 9 392 716 9 203 724 

 Kommuner/kunder tilleggstjenester 1 863 276 - 513 332 

 Ref. fra kommuner, MS-lisenser 2 477 923 - 1 648 789 



 Ref. fra staten/NAV 216 350 - 150 775 

940-950 Bruk av fond til drift 1 151 833 2 250 000 0 

940-950 Bruk av fond investering/investering 1 699 487 1 595 392 945 189 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER 18 118 518 13 238 108 13 334 226 

  RESULTAT: 0 0 0 
*) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for 2010 

 

Bundet fond - investering Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Inngående balanse 01.01 842 670 331 822 

Bruk av fond  104 095 0 

Avsatt til fond  510 848  

Utgående balanse 31.12 738 875 842 670 
Det ble investert for kr. 1.699.487,- i ny lagringsløsning.  

Investeringsbudsjettet var på kr. 1.595.392,-  

Det ble brukt kr 104.095,- fra tidligere avsatte investeringsfond. 
 

  

Bundet fond – drift   Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Inngående balanse 01.01 2 824 042 2 810 438 

Bruk av fond  1 151 833 | 

Avsatt overskudd drift 0 13 604 

Utgående balanse 31.12 1 672 209 2 824 042 
Netto driftsunderskudd var kr 1.151.833 som dekkes inn fra tidligere avsatte midler i driftsfond. 

Det var budsjettert med bruk av kr 2.250.000,- fra tidligere avsatte midler.  

Ift budsjett ble det et driftsoverskudd med kr 1.098.167,-.  

 

Investeringsregnskap: 

Konto Tekst Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

  Investeringer 1 699 487 1 595 392 945 189 

950 Bruk av bundne driftsfond/investeringsfond 104 095 0 0 

  
 

Kommuneandeler: 

 
Fordelingsprinsipp:  
(vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2010). 

Tjenestekatalogen legges til grunn for prising pr. kunde. Det bygges på to hovedprinsipper: 

a) Selvkost.  

Dette betyr en lav timepris, samt at det er innberegnet svært lite tid til annet enn drift. Dette fordi 
Fosen IKT vil være en tilnærmet ASP-leverandør. 

b) Prisstruktur er ut fra grunnkost, driftstid, antall applikasjoner og det antall brukere/klienter den 

enkelte kommune har mot den enkelte applikasjon. Dette gir et reelt kostnadsbilde for enkelte 

kommune sett ut ifra hva den enkelte kommune har bestilt av tjenester. 
 

Tjenestekatalogen beskriver: 

a) Hvilke tjenester som skal leveres den enkelte kommune til hvilken kostnad. 
b) Ressursbehov for administrasjon og tjenesteleveranser. 

c) Et konsept som bygger på at jo flere som benytter applikasjonene desto billigere blir det for den 

enkelte kommune. 
 

I ekstraordinært rådmannsmøte 27.06.2014 ble blant annet følgende vedtatt som omhandler Fosen 

IKT’s økonomi: 

Fosen IKT utarbeider en ny tjenestekatalog/økonomimodell innen utgangen av 2014. Følgende 
grunnleggende prinsipp legges til grunn:  



a) Alle kommuner må bidra med en grunnkostnad for å delta i samarbeidet.  

b) Alle tjenester, fagprogram, applikasjoner, brukere osv. prises pr bruker/enhet/kommune.  

c) Den enkelte kommunes IKT-kostnader vil utvikle seg i takt med mengden tjenester som kjøpes av 

Fosen IKT. 

Ovennevnte punkter skal være utredet/gjennomført innen utgangen av 2014. Momentene over ble 
implementer ifbm budsjett 2016. 

 

Kommunevis fordeling av driftsbudsjett: 
Fordeling drift og tilleggtjenester: Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017 

Osen, inkl avtalte tilleggstjenester 559 000 559 000 489 198 

Tilleggstjenester & viderefakturering 25 567  39 309 

Microsoft lisenser 172 450   

Roan, inkl avtalte tilleggstjenester 397 000 397 000 364 502 

Tilleggstjenester & viderefakturering 16 457  19 389,50 

Microsoft lisenser 181 324   

Åfjord, inkl avtalte tilleggstjenester 1 209 000 1 209 000 1 069 834 

Tilleggstjenester & viderefakturering 100 359  49 752 

Microsoft lisenser 334 070  346 766,32 

Bjugn, inkl avtalte tilleggstjenester 1 549 000 1 549 000 1 381 803 

Tilleggstjenester & viderefakturering 75 098  107 417,50 

Microsoft lisenser 449 435  466 516,38 

Ørland, inkl avtalte tilleggstjenester 36 000 36 000 351 682 

Tilleggstjenester & viderefakturering 0  51 595,76 

Nye Ørland Kommune prosjekt 27 625   

Indre Fosen, inkl avtalte tilleggstjeneste 5 050 000 5 050 000  

Tilleggstjenester & viderefakturering 1 080 466   

Microsoft lisenser 1 209 929   

Rissa, inkl avtalte tilleggstjenester   3 290 167 

Tilleggstjenester & viderefakturering   582 863 

Microsoft lisenser   713 813,46 

Leksvik, inkl avtalte tilleggstjenester   1 359 815 

Tilleggstjenester & viderefakturering   33 910,50 

Betalt av "småselskapene" under:     

Fosen Renovasjon 120 858 120 858 102 587 

Tilleggstjenester & viderefakturering 76 539  3 250 

Microsoft lisenser 23 980  24.891,52 

Fosen Regionråd 49 384 49 384 41 903 

Tilleggstjenester & viderefakturering 471 289  21 785 

Microsoft lisenser 8 993  9.334,32 

Fosen Helse IKS 59 490 59 490 61 642 

Tilleggstjenester & viderefakturering 46 322  51.595,76 

Microsoft lisenser 35 970  37.337,28 

Fosen Kommunerevisjon 51 150 51 150 51 422 

Microsoft lisenser 14 988  15.557,20 



Indre Fosen Rissa Utvikling 67 308 67 308 58 034 

Microsoft lisenser 29 975  21.780,08 

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd 131 360 131 360 119 595 

Tilleggstjenester & viderefakturering 1 517   

Microsoft lisenser 29 975  31.114,40 

Osen Sokn 43 170 43 170 44 154 

Microsoft lisenser 8 993  9.334,32 

Fosen Kontroll utvalget 26 164 26 164 25 933 

Microsoft lisenser 2 998  3.111,44 

Fosen Brann og Redning 20 510 20 510  

Microsoft lisenser 4 820   

Kultur Compagniet 25 930 20 510  

FBVTJ Ekstratjenester 43 385   

SUM inkl. tilleggstjenester 13 867 848 8 878 005 11 861 516 

 

Microsoft lisensene i tabellen over er lisenser knyttet til brukere og PC’er hos den enkelte 

kunde. Disse lisensene er på felles avtale med Microsoft. 

Kommunevis fordeling av investeringsbudsjett: 
 
Kommuner - fordeling investering Regnskap 

2018 
Regnskap 

2017 

Osen 105 798 91 076 

Roan 76 432 68 038 

Åfjord 604 500 203 483 

Bjugn  300 400 259 715 

Ørland 2 356 55 520 

Indre Fosen i 2018 / Rissa i 2017 806 854 468 238 

Leksvik  261 975 

Fosen Renovasjon 14 832 9 089 

Fosen Regionråd 3 732 2 351 

Fosen Helse IKS 6 036 6 739 

Fosen Kommunerevisjon 5 310 5 027 

Rissa Utvikling 7 146 5 069 

Rissa Kirkelige Fellesråd 7 146 11 885 

Osen Sokn 3 902 3 964 

Kontroll utvalget 440 380 

Fosen Brann og Redning 4 174 2 710 

Kultur Compagniet 392 777 

SUM 1 585 626 1 456 037 

 

 

 
 
 
 



ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

 

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap 

 

Forklaring på driftsregnskap: 

Resultatet ble kr -1.255.928,- 

Det var budsjettert med bruk av kr 2.250.000,- fra tidligere avsatte midler i driftsfond.  

Det ble brukt kr 1.151.833,- av driftsfond. 

Resultat ble kr. 1.098.167,- bedre enn budsjettet.  

Forklaringen på bedre resultat enn budsjettert er i hovedsak salg av fakturerbare timer i 

blant annet prosjektene som er listet opp i punkt 7. Overskudd blir brukt i kommende 

driftsår og reduserer driftskostnadene til kommunene.  

Saldo driftsfond 31.12.18 var kr. 1.672.209,-  

 

Overforbruk lønn skyldes at digitaliseringsrådgiver som ble ansatt 1. mars 2018 ikke var 

en del av budsjettet. Tidligere IKT-ressurs i Leksvik Kommune ble lønnet fra Fosen IKT 

og lønnskostnadene ble viderefakturert til Indre Fosen Kommune. 

Økningen på varer og tjenester på ca 2,5 mill skyldes at mer lisenser og utstyr anskaffes 

felles og faktureres ut i etterkant.  

 

Det ble investert for kr. 1.699.487,- i ny lagringsløsning. 

Investeringsbudsjettet var på kr. 1.595.392,-  

 

Det ble brukt kr 104.095,- fra tidligere avsatte investeringsfond. 

 

Saldo investeringsfond pr 31.12.18 var kr 738.875,- 

 

2. ”Kunder” pr. 31.12.2018 

Fosen IKT sine kunder i 2018 var de 7 samarbeidende kommune på Fosen samt  Fosen 

Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen Helse, Fosen Brann  redning, 

Kultur Compagniet, Indre Fosen Utvikling, Indre Fosen Kirkelige Fellesråd og Osen 

Sokn.  

 

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

Fosen IKT’s er representert i e-fagrådet som nå kalles digitaliseringsrådet. Dette er nå den 

viktigste arenaer for IT-strategi, prioriteringer og videre utvikling. Rådet består av 

representanter fra hver enkelt kommune samt enkelte fagpersoner. 

 

Oppstart av prosjektene nye Ørland og nye Åfjord kommune har gjort at samarbeidet med 

Åfjord, Roan, Bjugn og Ørland kommune har vært tett allerede i 2018.  

 

Vår digitaliseringsrådgiver har i løpet av 2018 vært i tett kontakt med kommunene og 

tjenestesentrene for regnskap, lønn, innfordring og skatt.  

 

4. Organisering og bemanning 

Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-2010. Fosen IKT er 

en avdeling i Indre Fosen Kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. Kommunene 

ved sin rådmann har delegert til Indre Fosen Kommune å få utført sine IKT-driftstjenester.  

 

Fosen IKT består av 8 fast ansatte og 3 lærlinger. I tillegg har vi i perioder utplassert 

elever fra videregående skoler og personer fra NAV. 

 



5. Arbeidsmiljø / sykefravær 

Fosen IKT hadde et høyt nærvær også i 2018. 

Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av året 2018. 

 

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Fosen IKT brukte mye tid og ressurser på kursing da vi er i omstilling mot vesentlig flere 

skybaserte løsninger. Videre deltar de ansatte på en rekke faglige seminarer samt bruker 

egen tid på kompetanseheving. En ansatt tar mastergrad i teknisk informasjonssikkerhet 

ved siden av jobben. 

 

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2018 

Fosen IKT ansatte digitaliseringsrådgiver våren 2018 som jobber kun med forbedring, 

digitalisering og robotisering av arbeidsprosesser. De første robotprosessene ble satt i drift 

allerede i september 2018. I tillegg til økonomiske besparelser gjennom spart arbeidstid 

ser vi også vesentlig økt kvalitetsforbedring på enkelte områder. Dette er et arbeid som 

allerede er og blir særdeles interessant framover.   

 

De største prosjektene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2018 er: 

 Sluttføring av sammenslåingen av fagsystemene til Rissa og Leksvik til Indre Fosen 

Kommune. 

 Oppgradering av nettverk (svitsjer og trådløspunkter) ved flere lokasjoner i Fosen. 

 Ny lagringsløsning i sentral infrastruktur. 

 Adgangskontroll Indre Fosen Kommune. 

 Sammenslåing Åfjord-Roan og Bjugn-Ørland. 

 Office365 og ny lisensavtale med Microsoft. 

 Fjerning av gamle lokale servere i skolenett. 

 Nye Mælan skole med ny nettverks-infrastruktur. 

8. Utfordringer i 2018 og framover 

Prosjektet med sammenslåingen av Rissa og Leksvik til Indre Fosen Kommune ble 

endelig sluttført tidlig i 2019. Fosen IKT er fornøyd med måten vi løste prosjektet til nye 

Indre Fosen Kommune. Utfordringene i prosjektet ble løst fortløpende og uten innleie av 

eksterne konsulenter på de oppgavene som Fosen IKT skulle løse. De store kostnadene 

var på eksterne konsulenter knyttet til arbeid i de enkelte fagsystemene.  

 

Fra nå og framover må vi ta innover oss nye teknologier innen robotisering (både software 

og fysiske) og bruk av løsninger med innebygget kunstig intelligens. 

 

Vi har nå satt i gang arbeidet med å få på plass nytt felles intranett og nytt kvalitetssystem 

for kommunene. Dette vil gi bedre intern kommunikasjon og dokumentstyring. Videre vil 

vi se på «Min side» funksjonalitet ut mot innbyggerne. Dette er basert på felles 

komponenter fra KS. 

 

Det ble i 2018 vedtatt at det skulle ansattes felles innkjøpsrådgiver som tillegges 

vertskommunen Indre Fosen Kommune sammen med Fosen IKT. Denne ble ansatt med 

oppstart mars 2019. Innkjøpsrådgiveren skal videreutvikle porteføljestyringen av alle 

fagprogrammer og gi bedre kostnadskontroll på innkjøp av varer og tjenester. 
 
 

 
 



 
 
 
 
REGNSKAP 2018: Fosen GIS/Kart (Vertskommune/regionansvar: Åfjord) 
 

Driftsregnskap 
 

Konto: Tekst Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2018 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 589 905,20 720 000 723 702,68 

270 Utviklingstiltak (jfr. Tiltaksplan) 138 312,50 100 000 120 250,00 

290 Betaling til vertskommune 125 000,00 100 000 75 625,00 

429 Moms    

 SUM DRIFTSUTGIFTER 853 217,70 920 000 919 577,68 

      

729 Ref. av moms    

750 Ref. fra kommuner -853 217,70 -920 000 -919 577,68 

 SUM DRIFTSINNTEKTER -853 217,70 -920 000 -919 577,68 

 Fosen GIS/kart 0 0 0 

 

 

KOMMUNEANDELER: 

Fordelingsprinsipp: 
50 % fordeles likt mellom deltakerkommunene og 50 % etter folketallet pr. 1.1. året før 

budsjettåret.  

 
Kommune: Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2018 

Osen 86 035,21  93 836,54 

Roan 85 887,84  93 908,76 

Åfjord 116 890,79  136 497,18 

Bjugn 138 260,59  164 516,35 

Ørland 144 705,03  173 434,82 

Indre Fosen   257 384,02 

Rissa 162 082,22   

Leksvik 119 356,02   

SUM 853 217,70 920 00,00 919 577,68 

 

Budsjettert fordeling mellom kommune ble gjort av økonomisjef i Åfjord kommune i 

forbindelse med budsjettarbeidet. 

 

 
Investeringsregnskap 

 
Konto Tekst Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2018 

02002     

02002     

02002     

  SUM INVESTERINGSUTGIFTER    

     

07500 Overføring fra kommuner    



 SUM INVESTERINGSINNTEKTER    

 

 
KOMMUNEANDELER: 
Fordelingsprinsipp: 
50 % fordeles likt mellom deltakerkommunene og 50 % etter folketallet pr. 1.1. året før 

budsjettåret.  

 
Kommune: Regnskap 

2016 
Budsjett 

2017 
Regnskap 

2017 

Osen    

Roan    

Åfjord    

Bjugn    

Ørland    

Rissa    

Leksvik    

SUM    

 

                 
 
ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 
 
 

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Drift: 

Ca. 2/3 av budsjettet til FosenGIS, er lisenskostnader for programvaren i ISY WinMap-

familien. Resten går med til utviklingstiltak, konsulenttjenester og oppgradering til nye 

versjoner i løpet året. Aktiviteten tilpasses budsjettet og det er ikke rom for store 

utviklingsprosjekt innenfor denne rammen. 

 

Investering: 

 

2. ”Kunder” pr. 31.12.2018 
5015 Ørland kommune 
5054 Indre Fosen kommune 

5017 Bjugn kommune 

5018 Åfjord kommune 

5019 Roan kommune 
5020 Osen kommune 

 
 

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 
Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert webinnsyn (kartløsning på internett). Åfjord kommune 

har hatt det kartfaglige ansvaret i 2018. 

 

4. Organisering og bemanning 
Regional fagansvarlig i 2018: Trude Iversen Hårstad, Åfjord kommune. 
 

Fagansvarlig i kommunene (medlemmer av faggruppen): 

Ørland kommune: Hugo Beer Johansen  

Hugo.Beer-Johansen@orland.kommune.no  72 51 40 00 
Indre Fosen kommune: Geir Løkken   

geir.lokken@indrefosen.no    73 85 27 00 

Indre Fosen kommune: Tove Gravås 

mailto:Hugo.Beer-Johansen@orland.kommune.no
mailto:geir.lokken@indrefosen.no


   Tove.gravaas@indrefosen.no    73 85 27 00 

Bjugn kommune: Geir Øyvind Hassel 

geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no  72 51 95 00 

Åfjord kommune: Gisle Kvernland 
   gisle.kvernland@afjord.kommune.no   72 53 23 00 

Åfjord kommune: Trude Iversen Hårstad  

trude.iversen.harstad@afjord.kommune.no  72 53 23 00 
Roan kommune: Reidar Haugerud   

reidar.haugerud@roan.kommune.no   72 51 00 00 

Osen kommune: Knut Solstad 
   knut.solstad@osen.kommune.no  72 57 82 00 

 

I tillegg har vi utvidet gruppen med en person fra hver kommune som har kompetanse innenfor 

arealplanlegging. Det har variert hvem og hvor mange som har vært med. Vi ser at det er en stor 
fordel at det er med personer fra begge fagmiljøene og vil fortsette med det. 
 

5. Arbeidsmiljø / sykefravær 

 

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 
Det har ikke vært gjennomført noen kursdager i 2018.  

 

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2018 
WebInnsyn (kartløsning på internett) er en gammel løsning som er blitt utvidet og bygd på 

gjennom årene. Det er tung og treig løsning som inneholdt en del gamle data. WebInnsyn og 
planregisteret (PlanDialog) ble oppgradert til ny versjon og satt opp på nytt. I den forbindelse 

ønsket også FosenIKT at løsningene skulle flyttes over til en ny server slik at de kunne slå av en 

gammel server. Dette ble utført høsten 2018. 

 

 

8. Utfordringer i 2019 og framover 
Vi ser at kartløsningen vår på internett har noen utfordringer. Saksbehandlerne opplever den som 

treigt og tungvint sammenlignet med kartløsninger til andre etater. Vi bør se på om det er mulig å 

utvikle kartløsningen sammen med leverandøren (Norconsult) eller vurdere om det er noen andre 

som kan levere en bedre tjeneste med nødvendig funksjonalitet. Dette er en krevende oppgave. 
 

Fra nasjonalt hold er det ønskelig at kommunene synkroniserer arealplanbasene sine mot nasjonale 

baser slik at resten av landet har tilgang til oppdaterte arealplandata til en hver tid (såkalt 
plansynk). Dette vil kreve ekstra investeringer hos kommunene. Pr. i dag er det ikke tatt høyde for 

dette innenfor budsjettet til FosenGIS. 

 

9. Andre kommentarer til regnskapet 
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Helse- og omsorgsprogram (vertskommune/regionansvar: Åfjord) 

 

 
 
 

HELSE OG OMSORGSPROGRAM 

(VERTSKOMMUNE / REGIONANSVAR ÅFJORD)

DRIFTSREGNSKAP 2018/ DRIFTSBUDSJETT:
KONTO TEKST BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

100 - 199 Kjøp av varer og tjenester 340 000,00          412 264,02          380 000,00        300 000,00        

270 Utviklingstiltak 30 000,00             -                        40 000,00          

429 Moms- og komp.ordning 83 501,40             

Regnskapsmessig mindreforbruk

(til fond 2.5100.326)

Sum driftsutgifter 370 000,00          495 765,42          420 000,00        300 000,00        

729 Ref av moms - drift -83 501,40           

750 Ref fra kommuner -370 000,00         -398 475,98         -370 000,00       -300 000,00       

Tilskudd fra KomUT 0

195 Bruk av fond/avsetning til fond -13 788,04           -50 000,00         

Sum driftsinntekter -370 000,00         -495 765,42         -420 000,00      -300 000,00       

INVESTERINGSREGNSKAP 2018/ INVESTERINGSBUDSJETT 

KONTO TEKST BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

0150-0195 Utviklingstiltak og konsulenttj. 40 000,00             138 567,40          50 000,00          50 000,00           

(prosj 5005)

Moms

Avsetning investeringsfond

Sum investeringsutgifter 40 000,00            138 567,40          50 000,00          50 000,00          

Bruk av bundet fond (2.5500.408 -40 000,00           -138 567,40         -50 000,00         -50 000,00         

Skjønnstilskudd

Ref av moms

Ref fra kommuner

Sum Investeringsinntekter -40 000,00           -138 567,40         -50 000,00         -50 000,00         

KOMMUNEANDLER:
Fordelingsprinsipp: 50% fordeles likt på alle kommuner og 50% fordeles etter folketall pr. 1.1. året før budsjettåret

KOMMUNE BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

Osen 44 190,00             49 631,00             45 822,00          46 931,00           

Roan 44 051,00             49 443,00             45 647,00          46 745,00           

Åfjord 60 990,00             61 434,98             67 184,00          69 769,00           

Bjugn 72 452,00             87 547,00             81 696,00          -                      

Indre Fosen 148 317,00          150 420,00          129 651,00        136 555,00        

SUM 370 000,00          398 475,98          370 000,00        300 000,00        

Vertskommunekostnad i 2016 og 2017:  47.000,-

Vertskommunekostnad i 2018: 48.410

Vertskommunekostnad i 2019: 49.860

Vertskommunekostnad i 2020: 51.355



 
 
 
ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 2018:  
 

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap følger. 

 

2. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

Etablert faggruppe Profil omsorg Fosen (Osen, Roan, Åfjord(VK), Indre Fosen, 

Bjugn) 

Fokus i samarbeidsprosjektet er i stor grad kvalitetsforbedring, effektivisering 

,opplæring i ,og implementering av nasjonale krav og  stor økonomisk gevinst ved å 

være flere sammen. Nye og forbedrede programversjoner vil bidra til ytterligere 

mulighet for kvalitetsforbedring og effektivisering. For optimal kvalitet, ressurs- og 

nyttegevinst ønsker vi å opprettholde kommunalt samarbeid på området inntil 

Helseplattformen (En innbygger, en journal) kommer 

 

3. Organisering og bemanning 

Fag- systemansvarlig i utgjør faggruppen Profil Omsorg Fosen. Faggruppen møtes 

hver andre mnd. Det er ulik praksis i den enkelte kommune i forhold til ekstra 

stillingsressurs som arbeider med Profil. Det er den enkelte kommune som drifter 

stillingsressurs for å arbeide /oppgradere og utvikle Profil i egen kommune.  

 

4. Arbeidsmiljø / sykefravær 

Faggruppa jobber godt i lag og har stor fokus på kvalitetsforbedringer og helhetlig 

bruk av programmet. Fagprogrammet Profil omsorg og mobil omsorg blir benyttet 

24/7 /365 dager og brukergruppen er alle ansatte som utøver helsehjelp i 

kommunene. 

 

5. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Tilegner oss kompetanse gjennom regionalt og nasjonalt samarbeid, kurs og 

opplæring. Vi bruker ulike tilgjengelige kanaler Visma Community, samarbeider 

med Utviklingssentret for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag (Åfjord) 

gjennom ulike prosjekt som har som mål å utvikle og forenkle dokumentasjon i 

elektronisk pasientjournal. Samarbeid med leverandør om ulike forbedringer ut fra 

våre erfaringer ,og samarbeid med de andre Profil omsorgskommunene. Vi har også 

et veldig godt og nært samarbeid med FosenIKT 

 

6. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2017/18 

Videre satsing på e. Meldingsutveksling innen helse og velferd. Inkludert ytterligere 

fagområder som ergo.- og fysioterapi , psykisk helse som kommuniserer med lege og 

Helseforetak.  

Likeledes rutiner for overvåkning Com/link. (dette ansvaret er delvis overført til 

Fosen IKT Oppgradering ny versjon 8.35 (2018)  

Oppdatert på Helseplattformen og hvilke ressurser det vil kreve frem i tid. Både 

økonomisk og personellmessig. Vi har valgt ut kommunale representanter som skal 

ivareta kommunene sine interesser og behov i fremtidige dokumentasjon og 

samhandling mellom tjenestene/profesjonene og innbyggeren. Fosen representant i 

tilknytning til Trondheim kommune sitt pilotprosjekt implementering 

Helseplattformen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Utfordringer i 2019 og framover blir Helseplattformen og forberedelse til evt. 

implementering av denne i 2021-22 

 

 Det jobbes aktivt med implementering av ulike pasientforløp i samarbeid med 

Trondheim kommune som en forberedelse til å ta i bruk Helseplattformen. 

 En innbygger en journal vil være i fokus i 2019 med å rigge grunnen/legge til 

rette for innfasingen i kommunene. Det er valgt en fagansvarlige fra 

kommunene i en felles Fosen -gruppe som har kommunikasjon inn til 

Trondheim kommune som er pilot –helseplattformen 

 Bjugn/Ørland- ny kommune vil sannsynligvis gå over til Gerica som er det 

fagprogrammet Ørland har i dag. Om de vil være med videre i samarbeidet 

rundt profil er usikkert. Det er to nesten identiske program for 

dokumentasjon i størst mulig grad av helseopplysninger. ( elektronisk 

pasientjournal) inneholder saksbehandlingsmodul , egenbetalingsmodul m.m 

 Kommunene på Fosen satser også stort på velferdsteknologi og de fleste har 

underskrevet innkjøpsavtale med mulig anskaffelse av brukernært utstyr 

Værnes regionen. 

 Oppgradert ny versjon 8.40 i 2019 

 Store ressursmessige og økonomiske konsekvenser i forbindelse med 

kommunesammenslåing og arbeid med felles plattform for fagprogrammene. 

 Nye avtaler gjennomføres med de ulike leverandører. Det er særdeles viktig 

at vi nå har et tett og godt samarbeid på Fosen. 

 
Fosen Barneverntjeneste (Vertskommune: Indre Fosen)  
 
Driftsregnskap 

Konto Tekst Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

010-050 Lønnsutgifter 15.055 13.368 13.726 

090-099 Sosiale utgifter 4.330 4.496 3.536 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 1.741 1.317 1.367 

  
Herav: Reise, opphold og 
diett 

487 
230 

321 

200 Inventar/utstyr/serviceavtaler  1.701 670 1.175 

300 
Sum erstn. egen 
tjenesteprod. 

960 
700 

712 

429 Moms 410 671 27 

450 Overføring til kommuner    

550 Avsatt til fond 150 0 941 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 24.350 21.222 21.484 

     

600 Salg  -15.523 -15.330 -14.908 



700 Statlige ref. (sykep/fødselref) -1.482 -323 -1.057 

700 - 
710 

Statlige tilskudd 1) 
-5.219 

-4.898 
-4.893 

749 Moms -410 -671 -27 

750 Betaling fra kommuner   -196 0  

800 Skjønnstilskudd  0 0 -600 

940-950 Bruk av fond 2) -1.392 0  

260 SUM DRIFTSINNTEKTER -24.331 -21.222 -21.484 

    19 0 0 

          

  
Fotnote:  

1) Fosen barneverntjeneste har 6,8 faste stillinger finansiert av Fylkesmannen.  
2) Bruk av reservefond for å dekke merforbruk i 2018. 
  
  

Bundet fond – driftsreserve   Regnskap 2018 

Inngående balanse 01.01 873.124 

Bruk av fond  873.124 

Avsatt overskudd drift  

Utgående balanse 31.12 0 

  
Regnskapet til Fosen Barneverntjeneste skal gå i null og ikke ha resultateffekt på 
Indre Fosen sitt totale regnskap. Merforbruk ble dekt opp av dette fondet i 2018, og vi 
har for 2019 ingen driftsreserve på fond.  
  

KOMMUNEANDELER: 

Fordelingsprinsipp: 
Administrasjonskostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene etter antallet 
barn og unge i aldersgruppen fra 0 til 19 år pr. 1.1 året før budsjettåret. Kostnader på 
tiltak i og utenfor hjemmene føres direkte i kommuneregnskapet der barnet bor.  
  

Kommune: 
Regnskap 

2018 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 

Osen 535.274 509.424   511.717 

Roan 503.788 470.048 450.583 

Åfjord 1.849.845 1.808.824 1.650.628 

Bjugn 3.080.450 2.857.204 2.556.322 

Ørland 3.146.047 2.977.792 2.764.632 

Rissa  4.018.789 3.724.668 

Leksvik  2.145.979 1.904.222 

Indre Fosen 6.496.759   

SUM 15.612.163 14.788.060 13.562.771 

 

 

 



ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 
 

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap 

 

Utgifter: 

Brutto Lønnskostnader høyere enn budsjettert, hentes delvis inn på sykelønnsrefusjoner. 

Netto kostnad ved sykefravær, ved at alt ikke refunderes. Konto 200 høyere, skyldes 

innleie av ekstern ressurs pga heftig situasjon i høst i tjenesten. Reisekostnadene i 

tjenesten er betydelige. Dette gjelder i hovedsak reiser til barn i fosterhjem og 

institusjoner, samt samarbeidsmøter utenfor Fosen. Økning på kostnad til lovpålagt 

barnevernvakt påvirker regnskapet noe i 2018, men vil bli mer merkbart i 2019 og 

fremover.  

 

Inntekter:  
Statlig finansiering av 6,8 stillinger. Bruk av driftsreservefond for å dekke opp 

merforbruk.  

 

2. Status aktivitet  

 

 Det er fortsatt stor forskjell på Fosen kommunene med tanke på hva de selv eier av 

egne tiltak som kan iverksettes som et lavterskeltilbud til barn og familier. Tjenesten 

ser stor nytte i at tiltak iverksettes så tidlig som mulig i familier.  

Totalt antall meldinger: 2011:210, 2012: 299, 2013: 285, 2014: 377, 2015: 347, 

2016:282, 2017:289 2018 : 228  

Totalt antall barn med tiltak pr 31.12: 2012: 269, 2013: 253, 2014: 236, 2015: 270, 

2016: 250, 2017:269 2018 : 333  

 

Faglige utfordringer på Fosen i 2018: flere saker inn til Barnehuset med mistanke om 

vold/ overgrep, inntrykk av «utenforskap» for flere unge, psykisk helse blant barn, 

periodevis utfordringer ifht rus. 

 Frem til sommeren 2018 opplevdes få fristbrudd. Situasjonen på høsten med stort 

sykefravær, flere akuttsaker samt ventetid for sakkyndig førte til at flere saker gikk 

over frist. Dette vil bli merkbart for rapportering påfølgende år. 

  Tjenesten har meldt avvik siden våren 2017 på saker hvor tiltak ikke er blitt iverksatt 

grunnet kapasitetsutfordringer og mangel på egne tiltak, dette er dessverre fortsatt 

status i 2018 

 Tjenesten anså situasjonen høsten 2018 så vidt alvorlig at eierkommuner og 

Fylkesmannen ble orientert. 

 Samarbeidet med og bistand fra barnevernvakta gir økt kvalitet i enkelte saker og 

skjermet fritid for ansatte. Deres spisskompetanse har i flere saker blitt opplevd som 

viktige faglige bidrag. Ansatte har deltatt på en fagdag i regi av barnevernvakta i 2018.  

Kommunene ble fakturert ekstra for å være deltager i samarbeidet i 2018. Dette er tatt 

opp på rådmannsnivå i Indre Fosen og i Trondheim for å sikre oss at dette er reelt. 

Kostnaden kom på i høst og fører til budsjettkorrigering nå i 2019 og merforbruk på 

posten i 2018. Dette er uansett billiger og er en mye bedre løsning enn om vi skulle 

driftet en barnevernvakt løsning selv. Det er lovpålagt å ha en barnevernvaktordning.  

 

  

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

- Oppstart av Barnevernforum (januar 2019) 



- Månedlig rapportering til kommunene på økonomi.  

- Rapportering pr tertial 

- Dialogmøte med kommuneledelsene og Fylkesmann september 2018 (og januar 2019) 

- Jobber mot tettere samarbeid med kommunene i enkelt saker og også på systemnivå.  

- I de kommuner hvor det er strukturer og arenaer for forbyggende arbeid, deltar Fosen 

barneverntjeneste.  

 

  

4. Organisering og bemanning 

Ny modell for organisering (teaminndeling) videreført etter intern evaluering våren 2017. 

Strukturendringer har vært positiv hva gjelder avvik, mulighet til spisskompetanse, økt 

kvalitet på de tjenestene vi yter, samt i større grad i kunne imøtekomme fremtidige behov. 

Modellen vil igjen bli evaluert i 2019 med tanke på å møte fremtidens krav i ny 

barnevernreform.  

Bemanningssituasjonen oppleves som utfordrende da ansatte i perioder jobber mye kveld 

og har liten mulighet for å avspasere i ettertid. Økte krav til innhold i arbeidet, samtidig 

som at antall barn ansatte skal følge opp ikke reduseres oppleves for mange som 

krevende.  I mars 2019 ansatte vi vår første familieveileder. Vi ser helt tydelig at dette er 

en riktig vei å gå fremfor å leie inn eksterne.  

  

5. Arbeidsmiljø / sykefravær 

Sykefraværet i 2018 var 5, 34 %. Sykefraværet i 2017 var 5,98%.  

Høsten 2018 ble krevende med en del sykefravær. Det ble nødvendig å leie inn bistand fra 

konsulentfirma, dessverre med blandet erfaring. Det er et viktig mål for tjenesten å 

forebygge turnover, noe det jobbes aktivt med på ledernivå, i samarbeidsmøte og også i 

tjenesten som helhet. Tjenesten opplever en god støtte fra kommuneledelsen i 

vertskommune og øvrige eierkommuner i en krevende tid. Det er en politisk vilje til å 

være fremsynt, og å rigge tjenesten for best mulig drift. Ansatte har gitt uttrykk for å føle 

seg sett på alle nivå, i en tid som har utfordret alle. Det beskrives fortsatt å være et godt 

arbeidsmiljø i tjenesten. 

Ansattes sikkerhet er fortsatt et aktuelt og viktig tema. Kontorfasilitetene oppleves ikke til 

å være forsvarlige hva gjelder den enkeltansattes sikkerhet i arbeidshverdagen.   

 

 

 

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 
Ansattes kompetanse skal økes.  

Flere ansatte har de siste to årene gjennomført videreutdanning (30 stp). Dette er 

utdanninger BUFDIR anser nødvendige for økt kompetanse i det kommunale barnevernet. 

Tilskuddsordninger dekker noe av kostnaden (reise, pensumlitteratur), mens 

barneverntjenesten bidrar realt i forhold til å skape tid og rom for studiet. Tilbudene vil bli 

opprettholdt i ytterligere et par år. 

 

Internt opprettholdes fokus på veiledning.  

Årlig gjennomfører minimum 3 ansatte Barnesamtalen. 

Ansatte i mottak/ undersøkelse har opplæring i Kvello.  

I løpet av 2018 er det gjennomført flere fagdager internt i tjenesten, og vi har invitert flere 

samarbeidspartnere til å foredra / lære oss mere om fagområder relevante for 

barneverntjenesten. 



Vi har hatt fokus på opplæring i Familieråd, og fått god tjenestestøtte fra Bufetat på dette. 

Barneverntjenesten fortsetter også samarbeidet/ fagdager med Forandringsfabrikken og 

tilpasning av tjenesten med henvisning til «Mitt Liv». 

Tjenesten behøver å bygge tiltak med fokus på endringsarbeid i familien.  

 

Vi står uten tilstrekkelig veiledningskompetanse i hjem og i fosterhjemmene.  

Tjenesten har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle 

nødvendige tiltak selv, og for fosterhjemmenes del tilbyr som kjent ikke Bufetat 

nødvendig veiledning lengre. Unntak er hvis fosterhjemmet står i fare for brudd, da kan 

man søke om insentivpakke forebyggende. 

Barneverntjenesten anser det nødvendig å ansette/ utdanne familieterapeuter, for å nevne 

et større tiltak i anledning å rigge tjenesten for fremtiden. Alternativet til nå, er å kjøpe inn 

eksterne tjenester/ kompetanse som jo både er kostbart og lite fruktbart for tjenesten på 

sikt. 

  

  

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2018 

Økt kompetanse gir forbedring og effektivisering. Se punkt 6. 

(Herunder opplæring i Familieråd og «Mitt Liv», med barnet og familie/ nettverk i 

høysete.) 

Flere ansatte med bærbar PC som har tilgang til fagprogram 

Svar Ut løsning i fagprogrammet vårt effektiviserer arbeidshverdagen for ansatte 

Jobber for å bruke Skype mer  

   
 

8. Utfordringer i 2019 og framover 
Barnevernreformen er en kvalitets og strukturreform og vil kreve et tett samarbeid med 

Fosen kommunene fremover. Det er særs utfordrende når så store endringer som det 

signaliseres at vil bli gjennomført skal skje i samarbeid med 6 kommuner. Vi ønsker 

derfor kommunesammenslåingene velkommen.   

Dialogmøte med kommuneledelsene og Fylkesmann oppleves svært nyttig i denne 

sammenhengen. 

Ivaretakelse av ansattes sikkerhet på jobb blir viktig fremover også da ved utforingen av 

nye lokaler i Indre Fosen og nye Ørland.  

Når oppgavene i så stor grad overføres fra stat til kommune, innebærer det at egne tiltak 

må bygges. Videre skal tiltakene driftes uten at det går ut over øvrige oppgaver. 

Kompetanseheving for ansatte er som en forutsetning i barnevernreformen, uten at vi 

tilføres store ressurser for å frigjøre tid for ansatte. 

Avvik må lukkes i fht at tiltak ikke iverksettes etter at vedtak er blitt skrevet.  

Barnevernreform og økonomiske overføringer til kommunene – kommer dette som 

øremerkede midler eller i rammen? Kommer dette året før reformen settes i kraft slik at vi 

får tid til å bygge egne tiltak, eller kommer dette det året (2022) som reformen settes i 

gang? Dette jobbes det med på sentralt hold på vegne av kommunene.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 16/19 Styret Møtedato: 07.06.2019 

 

Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv 
Saksbehandler: Torun Bakken 

 

Forslag til vedtak; 

 

1. Fosen Regionråd inngår avtale med Trøndelag reiseliv og søker Trøndelag 

fylkeskommune om medfinansiering av den beskrevne stillingsressursen. 

2. Avtalen finansieres ved bruk av regionale utviklingsmidler, næringsfondet. 

3. Utviklingsleder inngår avtale med Trøndelag reiseliv og legger en plan for arbeidet 

sammen med Sigrid Fissum, prosjektleder Kystopplevelser. 

 

 

 

 

Saksfremstilling: 

Viser til tidligere kommunikasjon vedrørende nettsider og oppføringer som ligger linket opp 

mot Visit Norway med innhold fra Fosenregionen. 

Trøndelag reiseliv har tilbudt Fosen Regionråd en avtale om en 20% stilling i 2019 (Sigrid 

Fissum, prosjektleder Kystoppleveleser) som kan følge opp med reiselivsaktørene i 

Fosenregionen for å kartlegge behov og fremtidige satsinger hos reiselivsaktørene. Dette 

arbeidet kan knyttes sammen med prosjektet kystopplevelser.  

 

Etter dialogmøte og workshop kom Trøndelag reiseliv med følgende forslag til avtale 

med Fosen Regionråd; 

 

Hva kan vi gjøre på kort sikt:  

1. KystNorges Partneravtale for synlighet på visitnorway og trondelag.com overtas av 

Trøndelag Reiseliv.  

2. Trøndelag Reiseliv setter av en ressurs for vedlikehold av innhold, samt oppfølging av 

aktørene på Fosen og kartlegging av fremtidige behov. Denne stillingsressursen 

kommer i tillegg til prosjekt KystOpplevelser.  

 

PRIS FOR PKT. 1-2: 110.000 NOK eks.mva     

Lisens/digitale plattformer 40.000  

Personal fra juni (20% ut året) 70.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
 



 

 

 


