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INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD 

 

Med dette innkalles styre- og rådsmedlemmer til møte i Fosen Regionråd. 

      Representantskap for Fosen Helse IKS kl 09:00-10:00, se egen innkalling 

 

 

Fredag 03.05.19 kl 10:00-14:00   

Råkvåg Gjestgiveri & Marina, Indre Fosen kommune 

  

Saksliste: 

Sak 04/19 Oppfølging av styrets vedtak 

Sak 05/19 Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering 

Sak 06/19 Næringsfondet- søknader til behandling 

Sak 07/19 Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med dype røtter» ettersendes 

Sak 08/19 Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv» 
ettersendes 

Sak 09/19 Endring i møtestruktur Fosen Regionråd 

 

Drøftingssaker: 

DS 02/19 Fosen politiråd- politiavtaler 

DS 03/19 Felles opplegg omkring «Trøndelag stemmer» 28.august 2019 

DS 04/19 Aqua Nor 2019 –innhold og deltakelse på Fosenstanden  

 

   

Orientering: 

 

 Fosenbrua ved Olav Ellevset 

 Politråd Fosen ved lensmann Rune Halvorsen  

 Prosjektet Verdi i vind ved Ole Svendgård, Fornybarklyngen 

 Visit Trondheim ved Tanja Holmen 

 

 Info v/ Torun Bakken 

 Info rådmannsgruppen v/leder Vigdis Bolås 

 

 

Med hilsen 

Fosen Regionråd 

Ogne Undertun 

styreleder  

Styremedlemmer i Fosen Regionråd 

      

   

 

 

    

FOSEN REGIONRÅD 

VÅR REF.: Torun  
DATO: 26.04.19 
 

mailto:fosen.regionraad@fosen.net
https://www.visitnorway.no/listings/r%C3%A5kv%C3%A5g-gjestgiveri-og-marina/182882/#maps


SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 04/19 Styret Møtedato: 03.05.2019 

 

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 02/19 Sluttrapport prosjektet DDF Sluttrapporten er publisert og tiltakene 

fra prosjektet er kontinuerlig i utvikling i 

takt med innbyggernes behov. 

SAK 03/19 Næringsfondet-saker til behandling Sakene er behandlet i RF og tilsagn om 

tilskudd er sendt ut til innvilgede 

søknader.  

 

Styrets vedtak:  

FOSEN REGIONRÅD 
 



SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 05/19 Styret Møtedato: 03.05.2019 

 

Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering 
Saksbehandler: Torun Bakken 

 

Rådmannsgruppens vedtak; 

 

1. Et forslag til Fosenstrategien 2020-2025 utarbeides som grunnlag for det politiske 

samarbeidet mellom kommunene i Fosenregionen. 

2. Regionrådet utreder ny organisasjonsform og samarbeidsavtaler i henhold til ny 

kommunelov og ny kommunestruktur i Fosenregionen.  

3. Ny samarbeidsavtale og organisasjonsform fremlegges for vedtak i kommunestyrene 

senest i desember 2019. 

 

Bakgrunn: 

Regionrådet har i årene 2017 og 2018 arbeidet med og drøftet ulike strategier og 

organisasjonsformer for samarbeidet. Prosessen startet etter at kommunestrukturen ble landet 

for Fosenregionen hvor det i løpet av relativt kort tid ble drøftet flere ulike sammenslåinger. 

Det ble utredet en storkommune- Fosen og flere mulige kommunegrenser før det ble vedtatt 

en inndeling på fire kommuner fra 01.01.2020. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord 

kommuner. I takt med dette har flere ulike settinger blitt drøftet for det regionale samarbeidet 

som anses å være av stor interesse for kommunene også etter ny kommuneinndeling. 

Fosen Regionråd har arbeidet mye med å utarbeide samarbeidsløsninger for tjenesteleveranse 

til befolkningen i Fosenregionen, de fleste ble opprettet i starten på 2000-tallet. Nå i senere år 

har fokus vært rettet på samarbeid om samfunns næringsutvikling. I tillegg har perioden med 

kommunereform bidratt til at alle samarbeidsordningene har vært i utvikling og det har i 

regionrådet vært omfattende prosesser med evalueringer av tjenestene. 

Nå er tiden inne for å rette fokus på å ta del i den lokale verdiskapingen, bidra til å sikre at det 

skapes verdier og arbeidsplasser lokalt i Fosenregionen. I tillegg samarbeide for at 

Fosenregionen er et ettertraktet område for å bo og leve. 

 

Følgende må innarbeides i saksutredningen; 

 Strategi- Fosenstrategien 2020-2025 

 Forslag til ny samarbeidsavtale ihht nytt lovverk 

 Forslag til nytt navn 

 Organisasjonsform 

 Delegasjonsmandat 

 Økonomiplan 

 

Videre prosess 

Når den nye samarbeidsformen er vedtatt og nye avtaler ligger til grunn så iverksettes en 

arbeidsprosess i kommunene for å utarbeide utviklings- og handlingsplaner for 

Fosenregionen. 

Kommunestyrene skal delta aktivt i dette arbeidet med workshop enkeltvis og felles 

formannskap for Fosenregionen. 

 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
 



Tentativ framdriftsplan  

 
 

 

 

 

2019 mai juni Ferie august september oktober november desember 2020

Fosenstrategien

Planarbeid

Arbeidsmøte

Behandling i KST

Ny organisering 



SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 06/19 Styret Møtedato: 03.05.2019 

 

NÆRINGSFONDET –SAKER TIL BEHANDLING 

 

Saksbehandler: Torun Bakken 

Vedlegg: Søknader 11-20 og sammenstilling.  

 

Styrets vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
 



Innstilling faggruppe næring: 

 
 

Søknasnr* Søker Beskrivelse Søknadsbeløp Egeninnsats Antall kommunerFormål Søkerkommune Innstilling** Innvilget sum 

1/18/0003 Fosen Innovasjon AS Jobb for 2 200000,00 200000,00 6 Arbeidsmarked Ørland Innvilges 200000,00

2/18/0004 Peder Hepsø Rederi AS Kompetanseheving 108000,00 144000,00 1 Kompetanse Osen Avslås 0,00

3/19/0002 Ørland camping Campingplass 39000,00 39200,00 1 Campingplass Ørland Trukket 0,00

4 Odd Inge Viken Frysecontainer 102450,00 102450,00 1 Lager for agn Roan Avslås 0,00

5/19/0007 Fosen Industriforum Akselerator for nye ideer Havbruk 549280,00 1609200,00 6 Næringsutvikling Indre Fosen Imøteser ny søknad

6/19/0005 DYRK Fosen Visuell profil lokalmat 60000,00 20000,00 6 Omdømme/profil Åfjord Innvilges 60000,00

7/19/0006 DYRK Fosen Telt matfestivalen 160000,00 200000,00 6 Omdømme/profil Åfjord Innvilges 160000,00

8/19/0008 Submerged Utvikling av ny teknologi 135000,00 135000,00 1 Ny teknologi Indre Fosen Avslås 0,00

9/19/0004 Vikingbase AS Utvikling av næringspark 250000,00 250000,00 1 Næringsareale Indre Fosen Avslås 0,00

10/18/0006 Åfjord Handel Forprosjekt samarbeid 200000,00 200000,00 4 Samarbeid Åfjord Imøteser ny søknad

11/19/0009 Edvin Dybvik Overnattingstilbud på Tarva 150000,00 150000,00 1 Reiseliv Bjugn Avslås 0,00

12/19/0011 Stall Austerli AS Eventyrskogen- Opplevelsesturisme 250000,00 250000,00 5 Opplevelsesturisme Bjugn Avslås 0,00

13/19/0012 Austerli- Bjugn hestesportklubbFeltrittbane- opplevelsesturisme 350000,00 171000,00 5 Opplevelsesturisme Bjugn Avslås 0,00

14/19/0014 Ressursentrene på FosenKurs for næringslivet og andre intr 99225,00 49612,00 6 Kompetanse Åfjord Imøteser ny søknad

15/19/0015 Fosen Aktiv AS Aktivitetsutvikling 240000,00 240000,00 5 Opplevelsesturisme Bjugn Avslås 0,00

SUM innvilget 01/03/19 2892955,00 3760462,00 420000,00

16/19/0016 Videreutvikling Ørland campingCampingplass 31600,00 54400,00 Ørland Avslås 0,00

17/19/0017 Fosen Innovasjon AS Verdi i vind 500000,00 1100000,00 5 Klynge, verdiskaping Indre Fosen Innvilges 500000,00

18/19/0018 Fosen Industriforum Forstudie nye ideer Havbruk 100000,00 0,00 6 Næringsutvikling Indre Fosen Innvilges 100000,00

19/19/0019 Adalia AS Film Mitt yrke NRK serie 90000,00 90000,00 6 Omdømme Sandefjord Innvilges 90000,00

20/29/0020 Fosen Skalldyr AS Produksjonshall 450000,00 196525,00 1 Næringsbygg Bjugn Avslås 0,00

Sum innstilling FGN 690000,00

* firesifret saksnr defineres av søknadsportalen, søkerårstall, egen nr for sammenstillingen. Søknadsportalen registrerer alle påbegynte søknader, derfor hull i tallrekkefølgen. 

Her opplistes kun de som er sendt inn.

**Ikke behandlet i faggruppe næring. Søknadene kommer fortløpende inn i portalen. 



1/18/0003 Jobb for 2, Fosen Innovasjon AS  Søknaden innvilges ihht kriteriene med følgende forutsetninger; det må 
utarbeides et opplegg som kan gjennomføres i egenregi. 
Faggruppe næring inviteres til å delta i prosjektet. 
Det forventes en sluttrapport som definerer deltakelse, oppfølging og 
måling. Samt en oversikt over hvilke næringsaktører som deltar.  
 

Mottatt 19.11.2018 

2/18/0004 Kompetanseheving, Peder Hepsø Rederi 
AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Osen kommune som søker støtte til 
intern opplæring. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som ligger 
til grunn for næringsfondet 
 

Mottatt 20.11.2018 

3/19/0002 Utvidelse av campingplass, Ørland 
camping 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Ørland kommune som søker støtte til 
utvidelse av eksisterende drift. Ikke innenfor de regionales 
innsatsområdene som ligger til grunn for næringsfondet 
 

Mottatt 30.01.2019 

4 Innkjøp av frysecontainer til agn, Odd Inge Viken 
(søknaden er mottatt pr epost) 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Roan kommune som søker støtte til 
enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet 
 

Mottatt 18.12.2018 

5/19/0009 Akselerator for nye ideer Havbruk, Fosen 
Industriforum 

Utsettes for innhenting av mere informasjon hvor aktivitetene beskrives. 
Det er behov for å avklare hva dette prosjektet innebærer for 
næringslivet på Fosen, videomøte 26.februar 
 

Mottatt 30.01.2018 

6/19/0005 Visuell profil lokalmat, DYRK Fosen Søknaden innvilges omsøkt beløp til utarbeidelse av felles grafisk profil 
for lokalmat fra Fosen. Det innvilges støtte til utarbeidelsen av grafisk 
profil etter tilbudskonkurranse fra regionale leverandører 
 

Mottatt 30.01.2019 

7/19/0006 Finansiering av teltleie på Trøndersk 
matfestival, DYRK Fosen 

Søknaden innvilges med begrunnelse i retningslinjene for næringsfondet. 
Betinger deltakere fra alle kommunene på Fosen. Kriteriene spesifiseres i 
tilsagnsbrevet 
 

Mottatt 30.01.2019 



8/19/0008 Utvikling av ny teknologi, Submerged Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Indre Fosen kommune som søker støtte 
til enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet. Søker følges opp av det kommunale 
apparatet i utviklingsavdelingen 
 

Mottatt 31.01.2019 

9/19/0004 Utvikling av næringspark, Vikingbase AS Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Indre Fosen kommune som søker støtte 
til opparbeidelse av næringsareal. Ikke innenfor de regionales 
innsatsområdene som ligger til grunn for næringsfondet. Søker følges opp 
av det kommunale apparatet i utviklingsavdelingen 
 

Mottatt 24.01.2019 

10/18/0006 Forprosjekt samarbeid, Åfjord 
handelsforening 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene. Søker anbefales å komme 
med ny søknad på grunnlag av et reelt regionalt samarbeid om 
samhandling. 
 

Mottatt 26.11.2018 

11/19/0009 Overnattingstilbud på Tarva, Edvin 
Dybvik 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Bjugn kommune som søker støtte til 
enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet 
 

Mottatt 07.02.2019 

12/19/0011 Eventyrskogen Opplevelsesturisme, 
Stall Austerli AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Bjugn kommune som søker støtte til 
enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet 
Henviser til kommunalt næringsapparat.  

Mottatt 18.02.2019 

13/19/0012 Feltrittbane Opplevelsesturisme, 
Austerli Bjugn hestesportsenter 

Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Bjugn kommune som søker støtte til 
enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet. Henviser til kommunalt 
næringsapparat. 
 

Mottatt 18.02.2019 



14/19/0014 Kurs for næringslivet og andre 
interesserte i Fosenregionen, Ressurssentrene på 
Fosen 

Faggruppe næring foreslår at det gis midler til et forstudie som kartlegger 
hva bedrifter og næringsliv på Fosen etterspør og har behov for av 
kurstilbud. Imøteser ny søknad med øvre ramme på kr 50.000,- for 
gjennomføring av et forstudie. Søknad mottatt 25.02.2019, behandlet i 
video/telefonmøte 26.02.2019 grunnet skissert oppstart for kurstilbudet i 
april 2019. 

Mottatt 25.02.2019 
Avventer ny søknad. 

15/19/0015 Aktivitetsutvikling Opplevelsesturisme, 
Fosen Aktiv AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i at prosjektet anses å være uferdig. Det 
bør i slike prosjekter være samarbeid mellom flere aktører i 
Fosenregionen. Åfjord Utvikling AS følger opp saken i tilknytning til 
reiselivsprosjektet lokalt i Åfjord kommune. 
 

Mottatt 26.02.2019 

16/19/0016 Videreutvikling av Ørland Camping Opprinnelig søknad trukket, nytt beløp i ny søknad, samme innstilling som 
sak 3/19/0002 

Mottatt 03.03.2019 

17/19/0017 Verdi i Vind Søknaden innvilges med forutsetning om full finansiering fra alle 
aktørene. Dersom rammene endres imøteses ny søknad. Faggruppe 
næring i Fosen Regionråd skal involveres og inviteres til deltakelse i 
prosjektet. 
Forutsetninger; 

 Prosjektet må være relatert til bedrifter/næringsliv på Fosen, og 
det må sikres konkrete aktiviteter/tiltak mot næringslivet totalt 
på Fosen. 

 Søknaden bør omformes ihht PLP metodikk med faseinndeling for 
å kartlegge, målstyre, risikovurdere og resultatmåle.  

 

Mottatt 06.03.2019 

18/19/0018 Forstudie Akselerator havbasert næring Søknad om finansiering av forstudie innvilges ihht faggruppens 
forutsetninger: 

 Innstiller på tilskudd på inntil 100.000,- 

 Forutsetter at det utføres en kartlegging av hvilke Fosenbedrifter, 
leverandørindustrien som ønsker å delta i forprosjektet med å 
inngå intensjonsavtaler 

 Faggruppe næring bidrar med å koble opp aktuelle bedrifter 
 

Mottatt 18.03.2019 

19/19/0019 Film i Mitt yrke-serien på NRK Faggruppens vurdering: Mottatt 19.03.2019 



 Faggruppen så en av filmene som ligger tilgjengelig på 

nrk.no/skole før behandlingen 

 Dette kan eventuelt linkes opp mot «Jobbfor2» synliggjøre 

spennende jobber i Fosenregionen 

 Det er også sterk relevans til innhold i AP4 i prosjektet 

«Verdi i Vind» som Åfjord Utvikling jobber med 

 Samarbeid med de fire VGS for å definere yrker og 

spennende jobber med utgangspunkt i SNP sine 

innsatsområder 

 Det er delte meninger i faggruppen, noen er negativ til 

filmene og skeptisk til hvilken verdi man kan få i 

Fosenregionen av dette. Andre er positiv til å delta inn i 

dette med forutsetning om at det tydelig må fremgå at det 

filmes yrkesmuligheter i Fosenregionen 

 

20/19/0020 Produksjonshall- Fosen Skalldyr AS Søknaden avslås med bakgrunn i kriteriene samt at dette ikke er et 
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i Bjugn kommune som søker støtte til 
enkeltinvestering. Ikke innenfor de regionales innsatsområdene som 
ligger til grunn for næringsfondet. Henviser til kommunalt 
næringsapparat. 
 

Mottatt 19.03.2019 

 

 

 

Bakgrunn: 

Trøndelag fylkeskommune tildeler kr 200 000,- for hver kommune som deltar i regionalt næringsfond. Fosenkommunene har vedtatt å delta i regionalt 

fond gjennom Fosen Regionråd. Til sammen har regionrådet mottatt tilsagn om kr 1 200 000,- fra Trøndelag fylkeskommune som omfatter tilskudd for 

kommunene Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord. 



Formålet med tildelingen av regionalt næringsfond i Trøndelag er å skape politisk engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i regionene, tilføre 

midler til lokale og regionale prosjekt, og at kommunene i samarbeid skal kunne spille en aktiv rolle for å ivareta førstelinjetjenesten i 

næringsutviklingsarbeidet.  

Det stilles krav til at næringsfondet kunngjøres og forvaltes av regionsamarbeidet via www.regionalforvaltning.no samt at et skal anvendes i tråd med 

strategiene for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. I tillegg settes det krav til organiseringen ved at det skal være en politisk valgt styringsgruppe 

og en formell organisasjon som ivaretar forvaltning og rapportering. 

 

Regionalt næringsfond, Fosenregionen 2018: 

1. Kommuneandeler kr 1 400 000,- 

2. Fondsmidler fra Trøndelag fylkeskommune kr 1 200 000,- 

 

Regionalt næringsfond for Fosenregionen skal benyttes til prosjekter for å fremme regional verdiskaping og næringsutvikling. 

Fosenregionen har følgende overordnede satsingsområder: 

 

 Fornybar energi 

 Havrom 

 Forsvar 

 Reiseliv og opplevelsesnæring 

 

Forvaltning av fondet: 

Styret i regionrådet er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende prinsipper. Faggruppe næring utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i 

sekretariatet for regionrådet forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.  

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc270993796/vedtatte-versjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-for-trondelag-til-nett.pdf


SAKSFRAMLEGG 

 

Saksnr 09/19 Styret Møtedato: 03.05.2019 

 

Endring i møtestruktur Fosen Regionråd 
Saksbehandler: Torun Bakken/Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsutvalgets innstilling; 

 

1. Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd, bestående av leder, nestleder, leder 

rådmannsgruppen, avsluttes 3.mai 2019 

 

Bakgrunn: 

 

Det ble i sin tid opprettet et arbeidsutvalg (AU) for Fosen Regionråd med hensikt til å innstille 

saker til styret i regionrådet. Dette er ikke vedtektsfestet. I tillegg har AU fungerts om 

saksforberedende organ samt at det har ivaretatt dialog med den daglige operative driften i 

regionrådet. 

Styret har drøftet organisering av AU og funksjon over tid og kommet frem til at AU avsluttes 

som møteform i regionrådet. 

Ordførerforum ble etablert i 2018 som saksforberedende organ i regionrådet. I ordførerforum 

møtes ordførere for å drøfte saker av regional interesse og dermed også saksforberedende 

organ til styret i regionrådet. Dette er en mer hensiktsmessig arbeidsform for nåværende 

sammensetning i regionrådet. Fra 2020 vil det etter dagens organisering være fire medlemmer 

i styret for regionrådet og da vil det ikke være behov for et arbeidsutvalg.  

 

 

 

 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
 


