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Ivar Rostad
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Indre Fosen kommune

John Einar Høvik

Ordfører

Osen kommune

Egil A. Johannessen

Varaordfører

Osen kommune

Line Stein

Opposisjonsleder

Osen kommune

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland Kommune

Ogne Undertun

Varaordfører

Ørland kommune

Finn Olav Odde

Opposisjonsleder

Ørland kommune

Vibeke Stjern

Ordfører (L)

Åfjord kommune

Einar Eian

Varaordfører

Åfjord kommune

Tone Bårdli

Opposisjonsleder

Åfjord kommune

Ann- Berit Nervik

Tillitsvalgt

Ørland kommune

Hallgeir Grøntvedt

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Harald Fagervold

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Ole Hermann Sveian

Politisk observatør

KS

Annikken Kjær

Adm. observatør

KS
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Frode Rabben

Adm. observatør

Fylkesmannen i Trøndelag

Leif Harald Hanssen

Adm. observatør

Trøndelag fylkeskommune

Vigdis Bolås

Kommunedirektør

Indre Fosen kommune

Roar Leirset

Rådmann

Osen kommune

Emil Raaen

Rådmann

Ørland kommune

Per Ola Johansen

Rådmann

Åfjord kommune

Saksliste
Saksnr.

Saksnavn

PS 01/20

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 13.12.19

PS 02/20

Profil og ny logo Fosenregionen IKPR

PS 03/20

Sak/Arkiv for Fosenregionen IKPR

PS 04/20

Valg av representant styringsgruppe marint/avfall kyst

PS 05/20

Valg av representant til valgkomiteen for Fosenbrua AS

PS 06/20

Valg av representant til skoleutvalg VGS, Fosen og Åfjord

PS 07/20

Årsrapport 2019 næringsfondet

PS 08/20

«Fosenstrategien» med handlingsplan 2020

PS 09/20

Forsvarskoordinator- videreføring av avtale

PS 10/20

Stillingsbeskrivelse og utlysning prosjektleder
samferdsel og infrastruktur

Orienteringer;
•

Fosenstrategien/handlingsplan 2020

•

Dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune 13.mars

•

Deltakelse på Arena Trøndelag- felles arena for rådet

•

Rådmannsgruppens info ved Emil

•

DIGI Fosen
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•

Orientering om pågående prosjekter: Norfishing2020/ Fosenmøtet2020/
jobb for 2/kompetanse- OI! Trøndersk matfestival2020/ DYRK- og STYRK
Fosen

•

Representantskapsmøte Fosenregionen IKPR

•

Internasjonal strategi for Fosenkommuene- prosjektgruppe – 3. samling
18.mars 2020

•

Fosen folkehøgskole- info fra styrearbeidet

•

Internship

•

Europadagene- møte med Trøndelags europakontor

•

Prognosesamling Fosenbrua AS 18. mars 2020

Vel møtt.

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:

PS 01/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 13.12.2019
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Møtereferat rådsmøte 13.12.2019

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøte den 13.desember 2019.
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Saksnr:

PS 02/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Profil og ny logo Fosenregionen IKPR
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Designhåndbok

Forslag til vedtak:
1. Rådet tilslutter den nye logoen og det øvrige profilarbeidet inkludert nye
nettsider som er utarbeidet for Fosenregionen IKPR
2. Malene gjøres tilgjengelig på Teams o: Fosenregionen og tas i bruk av
alle i Fosenkommunene som arbeider med regionale saker og prosjekter
3. Teams brukes som intern kommunikasjonsplattform og dokumentdeling for
Fosenregionen IKPR

Rådmannsgruppens vedtak:
1. Rådmannsforum tilslutter den nye logoen og det øvrige profilarbeidet inkludert
nye nettsider som er utarbeidet for Fosenregionen IKPR.
2. Malene gjøres tilgjengelig på Teams o: Fosenregionen og tas i bruk av
alle i Fosenkommunene som arbeider med regionale saker og prosjekter

Saksfremstilling og bakgrunn:
Med ny organisering, og omdanning til interkommunalt politisk råd, av samarbeidet
for Fosenkommunene så er det naturlig å også utforme en fornyet profil
og kommunikasjonsplattform.
Den gamle logen besto av ni firkanter som representerte ni kommuner i Fosen
Regionråd. Nå er det fire kommuner i Fosenregionen og det er tid for fornyelse.
Grafisk designer Marte Finsmyr har etter bestilling fra oss laget flere forslag til logo
for Fosenregionen og vi som jobber i virksomheten har tatt en beslutning om hvilke som
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skal brukes. Den nye logoen bygger fremdeles på blått og grønt som representerer
primærnæringene i Fosenregionen, havbruk og landbruk.
Vedlagt er designhåndbok som beskriver logoen og bruken.
Nettsiden www.fosenregionen.no er utarbeidet av Utheve AS og vi tror den
skal fungere veldig bra for å kommunisere det rådet holder på med og prosjektene som
driftes i regi av Fosenregionen. Hovedmålgruppen er lokalpolitikere i Fosenregionen,
men selvsagt alle andre interessenter og samarbeidspartnere. I tillegg er det opprettet
en Facebook side hvor det aktivt skal formidles aktiviteten og relevante aktuelle saker
for Fosenregionen. Vi samhandler tett med regional faggruppe for kommunikasjon samt
at vi kjøper noen tjenester fra Utheve AS for å kommunisere riktig.
Kostnadene er hovedsakelig dekket over driftsbudsjettet 2019
Den nye profilen inneholder bilder av ulike Fosenmotiver som skal bidra til et godt
omdømme og underbygge strategiene til Fosenregionen IKPR. Bilder og videoer kan
benyttes av alle i Fosenkommunene.
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Saksnr:

PS 03/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Sak/Arkiv for Fosenregionen IKPR
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
1. Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen anses å være pliktig til å sak og
arkivføre i offentlig journal
2. Innkallinger, saksprotokoller og møtereferat publiseres på
nettsiden www.fosenregionen.no
3. Kontorkommunen setter opp en løsning for sak/arkiv/innsyn for Fosenregionen
IKPR

Saksfremstilling:
Viser til notat fra leder faggruppen administrasjon og politikk (tidligere sak/arkiv)
«Ettersom vi har konkludert med at rådet er ett offentlig organ, slår § 6
inn. Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at
dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. Dette betyr da også at
kravet om NOARK-godkjent system skal brukes»
«Når det gjelder tilgang på arkivsystemer har Fosenregionen i dag en «enterprise»-avtale
med «Documaster», dette er ett enkelt «NOARK» system som vi primært bruker som
arkivkjerne for fagsystemer og historiske databaser. Alle «kunder» av Fosen IKT har
tilgang på denne avtalen. Men jeg er usikker på om det interkommunale rådet, kan få
behovene sine dekt av dette systemet, spesielt med tanke kravene i kapittel 11 i
kommuneloven.
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Saksnr:

PS 04/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Valg av representanter til styringsgruppa for prosjektet
"Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag"
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Invitasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Saksfremstilling:
FMTR inviterer de tre kystregionene til å stille med en representant i styringsgruppen for
rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag
Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Handelens Miljøfond arbeidet for å få
etablert et prosjekt for å rydde marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag. Arbeidet
med et slikt prosjekt er initiert på bakgrunn av henvendelser fra flere kystkommuner.
Handelens Miljøfond (HMF) har sagt at de vil gå inn med betydelige midler i et 3-årig
prosjekt med formål om å rydde synlig avfall. HMF har stilt midler til disposisjon for å få
utarbeidet en plan med:
•

Oversikt over områder som prioriteres for rydding med henvisning til aktuelle
vernebestemmelser for de av områdene som er omfattet av vern.

•

Anslag over mengder marint plast/avfall i prosjektområdet.

•

Vurdering av kapasitetsbehov mht bemanning og utstyr.

•

Beregnet årlig budsjettbehov inklusive kostnader for å levere avfall til lovlig
avfallsmottak

Styringsgruppe:
Handelens Miljøfond og Fylkesmannen i Trøndelag har ønske om at det etableres en
styringsgruppe for prosjektet bestående av:
1) Fylkesmannen (rep fra som er leder)
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2) Handelens Miljøfond
3) SjømatNorge
4) Miljøpartnerne A/S (a)
5) Kommunene (en representant oppnevnt av de 3 regionråd som dekker kysten)
6) Fylkeskommunen
7) Naturvernorganisasjon ved Norges ornitologiske forening
Nasjonalt senter for oljevern og marint avfall og Miljødirektoratet inviteres som
observatører
(a) Miljøpartnerne A/S er 11 avfallsselskaper i Midt-Norge som får midler fra
Miljødirektoratet for å tilrettelegge for rydding med dugnadslag og for å ta mot og
behandle marint avfall som kommer inn fra lokale ryddeaksjoner i Midt-Norge.
Styringsgruppa planeleggs å ha følgende oppgaver og forventes å ha tre årlige møter:
-budsjett og oppdragsstyring, justeringer av søknadsgrunnlag til andre
finansieringsparter (planen for rydding av Marint avfall ytre kyst justert for erfaringer fra
første driftsår), for følgende år (tidlig 1.kvartal)
-underveis rapportering, vurdering og eventuelle korrigeringer (ultimo 2 kvartal)
-rapportering/kontroll av resultater og regnskap (4.kvartal)
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Saksnr:

PS 05/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Valg av representanter til valgkomiteen for Fosenbrua AS
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Vedtekter Fosenbrua AS

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Saksfremstilling:
Fosenregionen IKPR, tidligere Fosen Regionråd eier 100 aksjer i aksjeselskapet
Fosenbrua. Styret er sammensatt av eierrepresentanter, deriblant ett styremedlem fra
styret i Fosen Regionråd, nå rådet i Fosenregionen IKPR.
Rådet anbefales å oppnevne representanter som kan stilles til disposisjon for
valgkomiteen frem mot generalforsamling i Fosenbrua As
Det skal velges ett styremedlem fra rådet, det bør oppnevnes to representanter, en
dame og en mann.
Ogne Undertun er nåværende valgte styremedlem for Fosenregionen IKPR i
Fosenbrua AS
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Saksnr:

PS 06/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Valg av representanter til felles skoleutvalg for Fosen og Åfjord
VGS
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Trøndelag fylkeskommunes reglement for skolemiljøutvalg og
skoleutvalg

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Saksfremstilling:
Etter sammenslåingen til Trøndelag fylkeskommune har Fosen videregående skole og
Åfjord videregående skole et felles skoleutvalg.
Det skal nå konstitueres nytt skoleutvalg f.o.m. 2019, og ber i den forbindelse om at
rådet utnevner to nye representanter og to vararepresentanter med tilknytning til de to
skolenes geografiske område. Representantene skal ha tilknytning til lokalt samfunnsliv
(arbeidsliv, næringsliv, kultur).
Etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 er det avklart at følgende
fylkespolitikere sitter i utvalget:
•

Pål Sture Nilsen (Ap)

•

Gunnar Singsaas (Frp)

Varamedlemmer:
•

Ingrid Gauslaa Hårstad (V)

•

Daniel Fenstad (H)

For øvrig er skoleutvalget satt sammen med følgende medlemmer:
•

Rektor ved hver av de to skolene
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•

En arbeidstakerrepresentant fra hver av de to skolene

•

To elevrepresentanter fra hver skole

Vedlagt er Trøndelag fylkeskommunes reglement for skolemiljøutvalg og skoleutvalg,
der det går nærmere fra hvordan skoleutvalgene er satt sammen og hvilke
mandat/oppgaver som ligger til utvalget.

Forrige skoleår var Kjetil By Rise og Vibeke Stjern representanter fra Fosen
Regionråd til skoleutvalget.
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Saksnr:

PS 07/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Årsrapport 2019 regionalt næringsfond Fosenregionen
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg:
1. Årsrapport 2019 regionalt næringsfond Fosenregionen
2. Handlingsprogram 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune

Forslag til vedtak:
1.

Rådet tar årsrapporten 2019 for regionalt næringsfond Fosenregionen til
orientering.
2. Årsrapporten distribueres til kommunestyremedlemmene i
Fosenkommunene.

Saksfremstilling:
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er sammensatt av regionale utviklingsmidler
og kommuneandeler. Kommunene i Trøndelag har i årene 2018 og 2019 fått tildelt kr
200.000, - pr kommune gitt at kommunene samarbeider om regionale utviklingstiltak
innenfor næringsutvikling. Kommunene i Fosenregionen har i tillegg et næringsfond
sammensatt av kommunedeler som forvaltes likt med de regionale utviklingsmidlene
gjennom søknads og forvaltningsportalen www.regionalforvaltning.no
Viser til årsrapporten for driftsåret 2019 for beskrivelse av forvaltningen av det regionale
næringsfondet.
Styret for Fosen Regionråd har i henhold til vedtektene vært styre for næringsfondet,
faggruppe næring innstiller til styret og daglig leder har ansvaret for forvaltningen.
Kommunene i Fosenregionen har opprettholdt kommuneandelene på til sammen kr
1.450.000,- for regionalt næringsfond også i 2020. Trøndelag fylkeskommune har vedtatt
at det ikke gis regionale utviklingsmidler til kommunen i 2020, se vedlagt vedtak fra
hovedutvalg næring 04.02.20.
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Trøndelag fylkeskommune formidler følgende til regionrådene;
Som kjent har det for 2020 vært en stor reduksjon i disponible utviklingsmidler. Dette
har medført en streng prioritering av midlene og i vedtatt budsjett er det dessverre ikke
funnet rom for å videreføre tildelingene til regionale næringsfond.
Kommunene og regionrådene er viktige samarbeidsaktører for fylkeskommunen, og det
er viktig å ha en fortsatt god dialog i arbeidet med næringsutvikling. Dere vil bl.a. bli
involvert når rulleringen av Strategi for innovasjon og verdiskaping skal påbegynnes. For
fylkeskommunen er det regionale perspektivet viktig og kommuner og regionråd
oppfordres til å søke tilskudd fra de øvrige regionale utviklingsmidlene til gjennomføring
av aktuelle fellesprosjekter innenfor satsingsområdene i «Handlingsprogrammet»
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Saksnr:

PS 08/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

«Fosenstrategien» -strategiske mål for rådet- handlingsplan
2020
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Ingen – presenteres ytterligere i rådsmøte

Forslag til vedtak:
1. Rådet tilslutter den fremlagte Fosenstrategien 2020 som overordnet
strategidokument for Fosenregionen IKPR med tilhørende handlingsplan 2020.
2. Rådsmedlemmene bidrar med å arbeide for strategiene i egen kommune og
samhandler med utviklingsleder om å fremme Fosenregionen interesser utad.

Saksfremstilling:
«Fosenstrategien» er visjon, strategi og målsettinger for samarbeidsorganet
Fosenregionen interkommunale politiske råd. Denne legger føringer for
innsatsområdene og for hva rådet skal drifte og utvikle sammen, samt at dette er
bestillingen fra rådet til utviklingsleder om daglig drift.
I tillegg til målomsettingene i Fosenstrategien kommer drift av og møtevirksomhet i
interkommunalt politisk råd og tilhørende organer.
For å komme videre i den daglige driften av det regionale samarbeidet foreslås den
fremlagte Fosenstrategien med vedlagte handlingsplan 2020 som arbeidsdokument for
det interkommunale politiske rådet for Fosenregionen.

Bakgrunn og tidligere vedtak:
Styret i Fosen Regionråd besluttet å utarbeide Fosenstrategien 2020-2023 i
styresak 05/19 i mai 2019;
«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 sett på flere ulike
sammenslåinger. Det ble utredet en storkommune- Fosen og flere mulige
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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
løsninger blitt drøftet for det regionale samarbeidet. Regionsamarbeidet i Fosen med
samarbeidsordningene 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»
SAK 05/19 Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering
Styrets 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.
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FOSENSTRATEGIEN 2020

INNSATSOMRÅDER;

Samfunnsutvikling
Næringsutvikling
Samferdsel
Opplevelsesnæring

Politiske interesser for Fosenregionen
Vekst og utvikling i arbeids- og næringsliv
Tjenestesamarbeid for bedre servicetilbud fra det offentlige
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Handlingsplan 2020
Handlingsplanen er styrende verktøy for daglig drift og virksomhet i 2020. Den er
utarbeidet i forlengelsen av Fosenstrategien og de tre definerte hovedmålene som
overordnet for alle tiltak.

Handlingsplanens tiltak er listet opp i de tre kolonnene under:
(PRESENTES I RÅDSMØTET)
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Handlingsplan- tiltak hovedmål VERDISKSKAPING:

Handlingsplan- tiltak hovedmål SAMFUNNSUTVIKLING;
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Handlingsplan- tiltak hovedmål SAMARBEIDSORDNINGER;
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Saksnr:

PS 09/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Forsvarskoordinator – videreføring av avtale
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Kostnadsfordeling Forsvarskoordinator 2016-2019

Forslag til vedtak:
1. Finansieringsavtale for prosjektstillingen forsvarskoordinator videreføres i 2020
2. Fosenregionen IKPR deltar med kr 100.000, - fra regionalt næringsfond.
3. Forsvarskoordinator holder rådet løpende orientert og utarbeider årsrapport for
arbeidet.

Saksfremstilling og bakgrunn:
Forsvarskoordinatorressursen ble opprettet som et tiltak for næringsutvikling i 2016 ved
et spleiselag mellom Ørland kommune, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune
og Fosen Regionråd. I tillegg ble det lagt inn en andel av prosjektmidlene fra
Byregionprogrammet, kalt Næringsalliansen på Fosen.
Stillingen er tilknyttet Fosen Innovasjon som beskriver følgende om forsvarskoordinator;
«Forsvarskoordinator skal tilrettelegge for, styrke og utnytte Forsvarets virksomhet til
det beste for utviklingen i lokalsamfunnet og i regionen. FI har en Forsvarskoordinatorfunksjon for Fosen/Trøndelag.»
«Forsvarskoordinator skal bidra til et tettere militært- sivilt samarbeid, og styrke
dialogen i et bredt regionalt og nasjonalt nettverk. Ett mål er å få flere virksomheter til å
flytte til Fosen /Trøndelag og skape større aktivitet i Trøndelag og rundt Ørland
flystasjon. Andre målsettinger er å ivareta og forsterke arbeidet med å integrere nytt
personell og deres medflyttere («jobb for to»).
FI har kollektivt ansvar for gjennomføring av arbeidet, og Erling Eriksen og Tom
Guttormsen representerer arbeidet utad. Forsvarskoordinator samarbeider også tett
med MIDSEC – Mid Norway Defence and Security Cluster. Erling Eriksen er lokalisert på
Rådhuset på Ørland, der han sitter sammen med kommuneadministrasjonen. Tom
Guttormsen har besøksadresse i LIV-bygget i Vanvikan.»
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SAKSFRAMLEGG

Saksnr:

PS 10/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 28.02.2020

Stillingsbeskrivelse og utlysning prosjektleder samferdsel og
infrastruktur
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til innstilling.

Rådmannsgruppens vedtak:
1. Rådmannsgruppen finner ikke kommunal egenfinansiering i budsjettene for
2020 og ber rådet om å finne annen finansieringsløsning for stillingen.

Saksfremstilling:
Rådet gjorde vedtak om å ansette prosjektleder for samferdsel og infrastruktur basert
på en forutsetning om at stillingen kunne finansieres ved bruk av aksjekapital i selskapet
Fosenvegene AS. Investeringskapital kan ikke brukes som finansieringsløsning for
driftkostader som foreslått her ved lønn til prosjektleder. Kostnaden for den vedtatte
stillingen må derfor fordeles på kommunene, viser til oppsett under;
Kostnadsoverslag 100 % stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur i NOK:
Lønnskostnad
Pensjonsinnskudd
Arbeidsgiveravgift
Total

700000
1140000
68000
882000

Stillingen finansieres av kommuneandeler fordelt etter 30 % fast og 70 % etter
innbyggerantall Q3 2019

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Fordeling i NOK:
Kommune
Fastandel
Innbyggerandel
Totalsum årlig/
kommune

Indre Fosen
66150
241238
307388

Osen
66150
23024
89174

Ørland
66150
249678
315828

Åfjord
66150
103460
169610

Bakgrunn:
Rådet vedtok i styresak 32/19 Prosjektleder samferdsel -Tilleggssak fremmet direkte i

møtet av leder, Vibeke Stjern:
Rådets vedtak:
1. Interkommunalt råd for Fosenregionen vedtar å utlyse fast stilling som
prosjektleder for samferdsel/infrastruktur.
2. Utviklingsleder får ansvar for å utarbeide utlysningstekst som godkjennes
fremlegges til godkjenning av rådet og utlyses umiddelbart etter dette.
3. Stillingen finansieres første året med tilskudd fra kommunene og eventuelle
andre samarbeidspartnere.
4. Det utarbeides instruks for stillingen, utviklingsleder utformer forslag.
Viser ellers til styrevedtak i Fosenvegene AS

Forslag til utlysningestekst;
Søknadsfrist: 15.03.2020
Fosenregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for 4 kommuner på
Fosen; Osen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord
Fosenregionen IKPR har kontorsted på Årnes i Åfjord.
Fosenregionen IKPR har ledig 100 % fast stilling som

Prosjektleder for samferdsel og infrastruktur
Stillingen er administrativt tillagt Fosenregionen IKPR v/utviklingsleder.
Fosenvegprosjektet, «Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n» er i ferd med å sluttføre 18 av
hovedprosjektene og er i oppstartfasen av det siste. Det er fremdeles behov for utvikling
og utbedringer av infrastrukturen i Fosenregionen, både innenfor vegnettet og
transportårer over Trondheimsfjorden. Trøndelag fylkeskommune bygger nå nye veier
etter Fosenveg-prinsippet.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Kommunene i Fosenregionen vil fortsette målrettet samarbeid om regional utvikling av
infrastruktur og søker derfor prosjektleder som skal jobbe fra og med nye
samferdselsprosjekter i Fosenregionen.
Rapporterer til:
Stillingen som prosjektleder hører til under Interkommunalt råd for Fosenregionen og vil
i det daglige rapportere til utviklingsleder/daglig leder og rådet er oppdragsgiver.
Formannskapene i Fosenkommunene er representantskap for enheten. Fosenregionen
IKPR er et eget rettssubjekt.
Jobboversikt:
Prosjektleder for infrastruktur og samferdsel skal arbeide med eksisterende og nye
prosjekter for Fosenregionen på oppdrag for det interkommunale politiske rådet for
Fosenregionen.
Vi søker en person som kan:
•

koordinere utviklingsarbeid innenfor samferdsel og infrastruktur i
Fosenkommunene.

•

fremme nye ideer gjennom kreativ tenking og samarbeid

•

være bindeleddet mellom Staten/Fylkeskommunen og den enkelte kommune.

•

lede og drifte ulike prosjekter i samarbeid med Fosen kommunene

•

bidra til utvikling i regionalt samarbeid

•

samarbeide tett med Trøndelags øvrige regioner i utviklingsrelaterte tiltak.

Kvalifikasjoner:
- Du bør ha en høyere teknisk utdannelse
- Du har 5-10 års relevant arbeidserfaring og prosjketledererfaring
- Du er en åpen og utadvendt person, besitter og evner å bygge nettverk
- Du besitter en sterk tverrfaglig kompetanse
- Du er dyktig på prosjekteringsledelse i bygg- og anleggsprosjekter
- Du har et brennende ønske om å være med i utviklingen av Fosenregionen
- Du har gode samarbeidsevner, et godt humør og vil tilføye teamet mange gode ideer
Hva kan vi tilby?
•
•
•
•
•

En spennende, dynamisk og utfordrende jobb i samarbeid med kommunene
og næringsliv i Fosenregionen.
En jobb som gir gode muligheter for egenutvikling innen fagområdet.
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
Faglige utfordringer.
Gode pensjonsordninger gjennom KLP.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Vi søker en person som er selvstendig og initiativrik, og som har evne til å arbeide
strategisk og målrettet. Den som tilsettes må ha evne til å kommunisere med alle ledd i
organisasjonen og motivere og inspirere til planlegging, utvikling og gjennomføring av
samferdselsprosjekter i Fosenregionen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad sendes til torun@fosenregionen.no
Kontakt utviklingsleder Torun Bakken 90164913 eller politisk leder Vibeke Stjern
90680747 for eventuelle spørsmål og henvendelser tilknyttet stillingen.

Årsrapport 2019
Regionalt næringsfond
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Regionalt næringsfond
Om næringsfondet
Regionalt næringsfond Fosenregionen er sammensatt av regionale utviklingsmidler fra
Trøndelag fylkeskommune pluss andeler fra kommunene i Fosenregionen.
Driftsårene 2018 og 2019 ble behandlet sammenhengende med overgangen til en tildelt
pott på kr 200.000, - pr kommune (Fosenregionen = seks kommuner) av
fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Tildelingen av regionale utviklingsmidler
kom i siste halvdel av 2018 og første søknad ble behandlet i styremøte 03.03.2019

Fondets oppbygging
Næringsfond-kommuneandeler

1.450.000, -

Regionale utviklingsmidler- fylkeskommune

1.200.000, -

Totalt regionalt næringsfond Fosenregionen 2019

2.650.000, -

Totalt disponert 2019
Tilsagn om tilskudd/utbetalt

2.901.553, -

Beholdning 01.01.2020

– 251.553, -

Merforbruk inndekkes ved bruk av bundet fond for regionalt næringsfond
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Vedtekter
Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN revidert sept 2018
Kap. 1 Allmenne bestemmelser
§ 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet for medlemmene av Fosen Regionråd som er kommunene
Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord.
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet og organisert som et interkommunalt
samarbeid som er lagt under Fosen Regionråd sitt arbeids- og ansvarsområde.
§ 1-2 Virksomhet og formål
Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Trøndelag fylkeskommune på
nærmere angitte vilkår samt midler som er bevilget til fondet av medlemskommunene.
Målet med fondet er å styrke regional næringsutvikling.
Fondet skal benyttes til å finansiere regionale prosjekter med å utrede samt iverksette tiltak i den til en hver tid
gjeldene strategiske næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med
fylkeskommunenes satsningsområder.
§ 1-3 Adresse og vertskommune
Fondets adresse er: fosenregionraad@fosen.net
Regionalt næringsfond for Fosenregionen
Fosen Regionråd
Stordalsveien 1,
7170 Åfjord
Kap. 2 Styre og administrasjon
§ 2-1 Fondets styre
Styret i Fosen Regionråd er fondets styre. Rådmennene i deltagerkommunene, samt daglig leder i Fosen
Regionråd har møte- og talerett i styremøtene. Daglig leder i Fosen Regionråd er administrativ forvalter for
fondet.
Faggruppe næring har rett til å behandle fondssaker samt avgi innstilling før de legges fram til behandling i
fondets styre.
§ 2-2 Saksbehandling i styret
Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. Styremøtene
ledes av styrets leder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene.
§ 2-3 Fondets administrasjon
Fondet administreres av daglig leder i Fosen Regionråd.
Kap. 3 Forvaltning av fondet
§ 3-1 Fondets kapital
Fondets kapital tildeles fra Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra
deltagerkommunene.
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§ 3-2 Støtteformer og vilkår
Styret fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår fra fondet innenfor rammen av det årlige
tildelingsbrev fra fylkeskommunene samt vedtatt strategisk næringsplan for Fosenregionen.
§ 3-3 Bevilgningsmyndighet i enkeltsaker (tilsagn om støtte)
Styret har bevilgningsmyndighet og avgjør søknader om støtte. Styret kan fastsette nødvendige retningslinjer for
saksbehandling og administrasjon.
§ 3-4 Anvisningsmyndighet
Anvisningsmyndigheten er tillagt daglig leder i Fosen Regionråd og følger retningslinjene for anvisning i
regionrådet.
§ 3-5 Regnskap og bevilgningsregnskap
Fondet regnskapsføres i Fosen Regionråd sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i balansen hos
regionrådet.
Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Fosen Regionråd.
§ 3-6 Eventuelle driftsutgifter som ikke kan dekkes av fondet
Utgifter til møter samt administrering av fondet dekkes av partene selv. Eventuelle utgifter som ikke kan dekkes
over fondet utover dette deles likt mellom deltagerne.
§ 3-7 Innskudd, lån og investeringer
Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.
Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering
§ 4-1 Klageorgan
Rådet i Fosen Regionråd er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer ved behandlingen
av klagesaker.
§ 4-2 Oppfølging og kontroll
Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette
og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.
§ 4-3 Internt tilsyn og kontroll
Internt tilsyn og kontroll utføres av Fosen Kommunerevisjon og Fosen Kontrollutvalgssekretariat.
§ 4-4 Rapportering
Rapportering skjer internt til styret og fra styret til Trøndelag fylkeskommune og til deltagerkommunene.
Kap. 5 Endringer og oppløsning
§ 5-1 Uttreden og oppløsning
Uttreden og oppløsning følger bestemmelsene i kommuneloven.
§ 5-2 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må godkjennes i deltagerkommunenes kommunestyrer.
Kap. 6 Ikrafttredelse
§ 6-1 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft 15.02.2015 etter godkjenning i kommunestyrene hos deltagerkommunene.
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Kunngjøring og forvaltning
Fosenregionen - regionalt næringsfond
Næringsfondet er kunngjort på søknads- og forvaltningsportalen
www.regionalforvaltning.no
Næringsfondet er søkbart hele året og forvaltes av daglig leder i Fosenregionen IKPR
(tidligere Fosen Regionråd). For å kunne søke på midlene må det sendes inn søknad
elektronisk via www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Alle punkt i det elektroniske
skjemaet må fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for
søknadsbehandlingen.

Næringsfondet kunngjøres som følgende;
Regionalt næringsfond, Fosenregionen 2020:
Kommuneandeler fra Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner kr 1 400 000,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
Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og
videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer
regional næringsutvikling.
Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en
generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering,
framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov
(investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

Prinsipper for næringsfondet:
Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totalsum.
Egeninnsats lagt til grunn i prosjektsøknadene beregnes ut fra en timesats
pålydende kr 400,- pr time
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50% av tilsagnet kan utbetales ved oppstart av prosjektet og resterende 50 %
utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttbetaling er sendt inn
via www.regionalforvaltning.no
Alle prosjektsøknader vedlegges prosjektplan i henhold til PLP metodikk

Forvaltning av fondet:
Rådet i Fosenregionen IKPR er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende
prinsipper. Faggruppe næring utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i
Fosenregionen forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.
Innkomne søknader behandles av faggruppe næring som innstiller til behandling i
fondsstyret som er lik rådet i Fosenregionen IKPR (tidligere Fosen Regionråd.)

Faggruppe næring= næringssjef eller
tilsvarende i Fosenkommunene

Trøndelag fylkeskommune -Regionale utviklingsmidler
Fylkeskommunal andel av regionalt næringsfond Fosenregionen (fylkeskommunens
regionale utviklingsmidler) skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål i
strategi for innovasjon og verdiskaping og vedtatt handlingsprogram 2020-2021.
Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og
mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som
distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend, mentortjenesten, bedriftsnettverk mv.
Les mer på www.innovasjonnorge.no
Fylkeskommunen finansierer også de flerårige satsingene Næringshageprogrammet og
Inkubatorprogrammet. Operatør for programgjennomføringen er Siva (www.siva.no)
Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med
vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og
prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk,
reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn,
opplevelsesnæringer osv.
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SAMMENSTILLING ALLE SØKNADER 2018/2019
Søker
Søknadsbeløp
Fosen Innovasjon AS
200000,00
Peder Hepsø Rederi AS
108000,00
Ørland camping
39000,00
Odd Inge Viken
102450,00
Fosen Industriforum
549280,00
DYRK Fosen
60000,00
DYRK Fosen
160000,00
Submerged
135000,00
Vikingbase AS
250000,00
Åfjord Handel
200000,00
Edvin Dybvik
150000,00
Stall Austerli AS
250000,00
Austerli- Bjugn hestesportklubb
350000,00
Ressursentrene på Fosen
99225,00
Fosen Aktiv AS
240000,00
SUM innvilget 01/03/19
2892955,00

Formål
Innstilling** Innvilget sum
Arbeidsmarked
Innvilges
200000,00
Kompetanse
Avslås
0,00
Campingplass
Trukket
0,00
Lager for agn
Avslås
0,00
Næringsutvikling Imøteser ny søknad
Omdømme/profil
Innvilges
60000,00
Omdømme/profil
Innvilges
160000,00
Ny teknologi
Avslås
0,00
Næringsareale
Avslås
0,00
Samarbeid
Imøteser ny søknad
Reiseliv
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Kompetanse
Imøteser ny søknad
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
420000,00

Videreutvikling Ørland camping
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
Adalia AS
Fosen Skalldyr AS

Opplevelsesnæring
Klynge, verdiskaping
Næringsutvikling
Omdømme
Næringsbygg

SUM innvilget 07/06/19

31600,00
500000,00
100000,00
90000,00
450000,00
1171600,00

TOTALT 2018/2019

0,00
18500,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00

0,00
500000,00
100000,00
90000,00
0,00
690000,00

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med300000,00
dype røtter»
Lokalmat
Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell
Ikkekulturarv»
til utførelse
kri1.207.000,2019
Søknad om bistand til sikringsarbeid ved
105000,00
Hjellup Fjordbo
Reiseliv
Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv
0,00
Reiseliv
FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk0,00
Byneset
Samferdsel
Fosenmøtet 2019
Eksisterende næringsliv
Deltakelse på AquaNor 2019
Havrom
Kompetansekartlegging
Alle
Brosjyre Ørland lufthavn
36000,00 Reiseliv/eksisterende næring
Forsvarskoordinator
100000,00
Forsvar
SUM innvilget i 20/09/19
Statsnail AS
Frøya revmatikerforening
Statsnail AS
Zuzana
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
SUM innvilget 13/12/19

Avslås
Innvilges
Innvilges
Innvilges
Avslås

Havrom
Aktivitet
Havrom
Handel
Kompetanse/omdømme
Havrom

Innvilges
Utbetalt
Utbetalt
Utbetalt
Omtrent
Omtrent
Omtrent

Ikke sendt inn
Avslås
Innvilges
Ikke sendt inn
Innvilges
Innvilges

300000,00
0,00
105000,00
110000,00
500000,00
30000,00
60000,00
50000,00
36000,00
100000,00
1291000,00
0,00
0,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00
590553,00
2991553,00
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Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til
fondsstyret.
1/18/0003 Jobb for 2, Fosen Søknaden innvilges ihht kriteriene
Innovasjon AS
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

Mottatt
30.01.2018
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næringslivet på Fosen, videomøte
26.februar
6/19/0005 Visuell profil
lokalmat, DYRK Fosen

Søknaden innvilges omsøkt beløp til
Mottatt
utarbeidelse av felles grafisk profil for 30.01.2019
lokalmat fra Fosen. Det innvilges
støtte til utarbeidelsen av grafisk
profil etter tilbudskonkurranse fra
regionale leverandører

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
Søknaden avslås med bakgrunn i
næringspark, Vikingbase AS 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

Mottatt
26.11.2018

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

Faggruppe næring foreslår at det gis
midler til en 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 en forstudie.
Søknad mottatt 25.02.2019,
behandlet i video/telefonmøte
26.02.2019 grunnet skissert oppstart
for kurstilbudet i april 2019.
Søknaden avslås med bakgrunn i at
prosjektet anses å være uferdig. Det
bør i slike prosjekter være samarbeid
mellom flere aktører i

Mottatt
25.02.2019
Avventer ny
søknad.

13/19/0012 Feltrittbane
Opplevelsesturisme,
Austerli Bjugn
hestesportsenter

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

15/19/0015
Aktivitetsutvikling
Opplevelsesturisme, Fosen
Aktiv AS

Mottatt
18.02.2019

Mottatt
26.02.2019
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Fosenregionen. Åfjord Utvikling AS
følger opp saken i tilknytning til
reiselivsprosjektet lokalt i Åfjord
kommune.
16/19/0016 Videreutvikling
av Ørland Camping

Opprinnelig søknad trukket, nytt
beløp i ny søknad, samme innstilling
som sak 3/19/0002
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
03.03.2019

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 yrkeserien på NRK

Vedtaket om tilskudd ble opphevet
og avtalen om film ble ikke utført.

Mottatt
19.03.2019

17/19/0017 Verdi i Vind

Mottatt
06.03.2019
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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.
Søker ble henvist til å kontakte
førstelinjetjenesten i Bjugn kommune
for videre veiledning til aktører som
næringshagen og Innovasjon Norge

21/19/0021 Statsnail AS
Påvekst og oppdrett
22/19/0022 Frøya
revmatikerforening

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Lev aktivt med sykdom i vann.
Søknad er utenfor formål med
næringsfondet og avslås derfor.
Åpning av områder for høsting av
skjell
Statsnail AS høster Strandsnegl, og
jobber med direktesalg av
kråkeboller og sjøkreps til Paris.
Norgeskjell AS høster blåskjell for det
norske markedet. Begge selskapene
søker å utvide produktporteføljen
innen skjell og ser seg tjent med å
samarbeide for å få til dette.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges omsøkt beløp kr
190 553,Prosjektet følges opp med
rapportering og informasjon om
prosess til rådet ved utviklingsleder.

23/19/0023 Statsnail AS

24/19/0024 Trailmasternettbutikk
25/19/0025 Fosen
Innovasjon

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Jobb for 2 -2020
Dette er et tiltak som skal gi
medflyttere, pendlere og
enkeltindivid som søker nye
utfordringer et faglig påfyll for å heve

Mottatt
19.03.2019

Se vedlagt
rapport fra 2019
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deres mulighet til å konkurrere seg
inn i et jobbmarked på Fosen, samt å
bevisstgjøre kandidater hvilke
muligheter som ligger her.
Målsettingen er å få flere til å velge
vår region. Krever markedsføring og
identifisering av kandidater.
Kompetanseheving av kandidatene
(karriereskift i regi av Manpower),
samt gi deltakerne et innblikk i
næringslivet på Fosen.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp kr 200 000,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.

26/19/0026 Hjellup fjordbo

Styrevedtak sak 11/19 Rassikring
Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd
innvilger søknaden fra Hjellup
Fjordbo pålydende kr 105.000,
- til sikringstiltak
2. Søknaden legges inn i
regional.forvaltning.no og det
sendes ut tilsagn fra
næringsfondet.
3. Forutsetter at dersom søker
får forsikringsoppgjør eller
lignende som dekker
sikringskostnadene betales
beløpet tilbake i sin helhet.
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Fosenmøtet 2019
Deltakelse på AquaNor
2019

Løpende tiltak- Rammevedtak i
styremøte 200919
Styrevedtak;
1. Styret i Fosen Regionråd tar
orienteringen om prosjektene
til orientering.
2. Styret setter øvre ramme for
tilskudd til prosjektene i
egenregi «Deltakelse på Aqua
Nor 2019» og
«Kompetansekartlegging
Fosenregionen» på til
sammen kr 100.000,Rapporteres tilbake til styret
etter
prosjektgjennomføringen.

Kompetansekartleggingegenregi
Kunnskapsgrunnlag fra
forstudie med kartlegging
reiseliv. Trøndelag reiseliv

Rammevedtak i styremøte 200919
Styrevedtak sak 16/19
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. Kr 110.000
NOK eks.mva
3. Utviklingsleder inngår avtale
med Trøndelag reiseliv og
legger en plan for arbeidet
sammen med Sigrid Fissum,
prosjektleder Kystopplevelser.

Ferdigstilt
Se vedlagt
rapport

Styrevedtak sak 07/19

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring
med dype røtter» kr
300.000, -

Ørland
kultursenter er
prosjekteier

Styrevedtak sak 08/19

Prosjekt «Havets Skole –
Fiskeforedling som

Ikke
medfinansiering
fra FK
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immateriell kulturarv»
kr 1.207.000, -

Styrevedtak sak 11/19

Søknad om bistand til sikringsarbeid
ved Hjellup Fjordbo kr 105.000, -

Styrevedtak sak 17/19

FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg
Ila- Flakk- Byneset kr 500.000, -

18/19/0018 Forprosjekt
Akselerator havbasert
næring

Søknad fra Fosen Industriforum om å
gå videre med nye ideer havbasert
næring til forprosjekt. Forstudien er
utført og bedrifter har tegnet
intensjonsavtaler om å delta inn i
forprosjekt, iht betingelsene fra
faggruppe næring.
Forprosjektet skal i hovedsak
omhandle å detaljere
hovedprosjektet. Utarbeide
forankret plan og søke et
hovedprosjekt (Fase 3) som skal bidra
til omstilling mot havbasert næring
og kobling og oppfølging mot
bransje, kunder og nettverk. Se
vedlagte rapport og signerte
intensjonsavtaler.
Forslag til innstilling
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp på kr 200 000,-

Jobber med
omforming til
mere
næringsrettet
prosjekt

Under utredning
av Fosenvegene
og TRFK
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Regionalt næringsfond 2019
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FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FRA:

Rådet i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ TB
Møtedato: 13.12.2019

RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEREFERAT

Sted:

«Møterom Bjugn kulturhus», Bjugn kommune

Tid:

Fredag 13.12.19, Kl 10:00

Deltakere:

Det ble til dette møtet innkalt iht valgte representanter fra kommunestyrene
etter kommunevalget 2019, se liste under

Gjester:

Christian-Marius Stryken, Øystein H.S. Moen fra PANOR Public affairs
Ingrid Lindgaard Stranden, Nrk Trøndelag
Lene Munkeby, Steinkjer kommune
Marit Moe, KS Nord-Trøndelag
Mari Kilen, Toril Aune Breimo, Fosen barneverntjeneste

Rådet:
Bjørnar Buhaug
Steinar Saghaug
Ivar Rostad

Indre Fosen kommune
Indre Fosen kommune
Indre Fosen kommune

John Einar Høvik
Egil A. Johannessen
Line Stein

Osen kommune
Osen kommune
Osen kommune

Tom Myrvold
Ogne Undertun
Finn Olav Odde

Ørland kommune
Ørland kommune
Ørland kommune

Vibeke Stjern
Einar Eian
Tone Bårdli

Åfjord kommune
Åfjord kommune
Åfjord kommune

Forfall, ingen vara i møtet

Forfall, ingen vara i møtet

Rådmannsforum:
Vigdis Bolås
Roar Leirset
Emil Raaen
Per Ola Johansen

Indre Fosen kommune
Osen kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune

Forfall

Øvrige deltakere;
Ann-Berit Nervik
Leif Harald Hanssen

Stig Klomsten

Rune Schei

Frode Rabben
Torun Bakken

Tillitsvalgt
Adm. representant
Trøndelag
fylkeskommune
Pol. representant
Trøndelag
fylkeskommune
Pol. representant
Trøndelag
fylkeskommune
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fosen Regionråd

Forfall, ingen vara i møtet

Forfall, ingen vara

Forfall, ingen vara

Forfall

Oppmøte i styre- og rådsmøtet ifølge ovennevnte liste
Det ble valgt politiske representanter fra Trøndelag fylkeskommune i fylkesting den
11.desember og dermed for kort tid til møtet til at det ble sendt innkallinger.
Alle møteinnkallinger og referater for rådet finnes her
Møteleder:

Vibeke Stjern, leder for rådet

SAK 28/19 OPPFØLGING AV STYRETS VEDTAK
Rådets vedtak:
Rådet tar saken til orientering.

SAKSNR.

SAKSNAVN

TILTAK

SAK 22/19

Utviklingsprisen for Fosenregionen Utviklingsprisen 2018 og 2019 ble tildelt
2018
til Petter Bakøy AS og Fiskefestivalen
på Bessaker under felles
formannskapsmøte den 13.november
2019. Bedriftene fikk utbetalt en
gavesjekk pålydende kr 25.000,- og fikk
presentere sine virksomheter for
formannskapene i Fosenregionen.

SAK 24/19

Driftsbudsjett 2020 -IKPR
Fosenregionen

Driftsbudsjett for 2020 ble vedtatt i
styremøte og kommunen er bedt om å
innarbeide sin andel i det kommunale
driftsbudsjettet for 2020

SAK 25/19

Møteplan 2020 Fosenregionen

Møteplanen ble vedtatt som framlagt.
Kalenderinnkalling fra utviklingsleder.

SAKSNR.
SAK 25/19

SAKSNAVN
Oppnevning av styremedlem til
Fosen folkehøgskole 2019-2022

TILTAK
Utviklingsleder Torun Bakken ble valgt
som styremedlem med Vibeke Stjern
som personlig vara. Vedtaket er meddelt
Fosen folkehøgskole og Torun møter i
førstkommende styremøte som er den
7.januar 2020.

SAK 27/19

Valg Interkommunalt politisk råd
Vibeke Stjern ble valgt som leder for
for Fosenregionen for perioden nov. Rådet i Fosenregionen med Bjørnar
2019 - 2022
Buhaug som nesteleder.

SAK 29/19 Regionalt næringsfond Fosenregionen- 3.søknadsbehandling
2019
Søknadsnummer 23/19/0023 Statsnail AS Åpning av områder for høsting av skjell
Rådets vedtak;
1. Søknaden innvilges med omsøkt beløp kr 190 553,2. Måleresultater publiseres og meddeles Fosenregionen og andre interessenter.
3. Prosjektet følges opp med rapportering og informasjon om prosess til rådet ved
utviklingsleder.
Søknadsnummer 25/19/0025 Fosen Innovasjon Jobb for 2 -2020
Rådets vedtak;
1. Søknaden innvilges med omsøkt beløp kr 200 000,2. Søknaden innvilges ihht kriteriene med følgende forutsetninger;
• det må utarbeides et opplegg for tilbudet som kan gjennomføres i egenregi.
• faggruppe næring Fosenregionen inviteres til å delta i prosjektet.
• det utarbeides en sluttrapport som definerer deltakelse, oppfølging og måling. Samt en
oversikt over hvilke næringsaktører som har deltatt.
3. Ber prosjektleder arbeide med å gjøre prosjektet til et kontinuerlig tiltak for
Fosenregionen. Hvor potensielle tilflyttere kan henvende seg for veiledning i
jobbmulighetene i Fosenregionen.
Søknadsnummer 18/19/0018 Forprosjekt Akselerator havbasert næring
Rådets vedtak;
1. Søknaden innvilges med omsøkt beløp på inntil kr 200 000,2. Deltakerdriftene må forplikte seg med egenbetaling og til deltakelse i hovedprosjektet
under forprosjektet.
3. Faggruppe næring Fosenregionen deltar som styringsgruppe for forprosjektet.
Spørsmål til oppfølging:
1. Hva er samhandlingen med næringshagen i dette prosjektet?

2. Hva med de største bedriftene innenfor havbruk, kan disse inviteres til deltakelse?
Felles for alle søknadene er at de behandles via forvaltningsportalen
www.regionalforvaltning.no

SAK 30/19 Driftsbudsjett samarbeidsordningene 2020- orienteringssak til
rådet
Rådets vedtak:
1. Rådet tar driftsbudsjett 2020 til orientering og vedtar kommunevis sine
andeler iht oppsettet.
Budsjett 2020

Indre Fosen

Fosen Lønn

Åfjord

Fosen Regnskap
Agresso kostnader

Ørland

Ørland
Indre
Fosen Inkasso
Fosen
Indre
Fosen Barnevern Fosen
Fosen
Indre
Kemnerkontor
Fosen
Indre
Fosen Sak/Arkiv Fosen
Profil
Fosen GIS
Fosen IKT

Indre
Fosen
Indre
Fosen

Sum 2020
Investeringer
Fosen Regnskap
Fosen IKT Investeringer

Indre
Fosen

Ørland Åfjord Osen

Sum
2020

Budsjett
Øvrige
2019
Endring firma Bruk av fond

1 780

1 565

1 000

360

4 705

4 682

23

2 014

2 275

1 409

423

6 122

5 946

176

615

809

553

215

2 192

2 000

882

1 109

608

217

2 816

7 389

7 247

2 792

562 17 990

1 898

1 936

942

286

446

449

287

137

0

276
5 592

45

0

925

0

192

0

0

2 573

243

640

306

17 467

523

0

0

5 063

4 906

157

0

0

199

1 381

1 230

0

0

117

47

300

370

151
70

0

0

359

245

100

980

920

60

0

0

4 298

2 461

1 005 13 356

11 486

1 870

487

1000

21 429 20 346 10 615

3 513 55 903

51 580

4 323

2 097

1 306

2 703

1 235

60

668 470

257

74

1 468

SAK 31/19 Pilot for prosjektet «Barneløftet, bedre å være barn i
Trøndelag- et felles ansvar»
Rådets vedtak:
1. Fosenregionen deltar i prosjektet «Barneløftet» som pilot, som betyr at det utprøves
ulike former for gjennomføring av opplegget og at det kan formes etter ønsker og
behov underveis.
Se vedlagte presentasjon fra prosjektleder Lene Munkeby.

SAK 32/19 Prosjektleder samferdsel -Tilleggssak fremmet direkte i møtet av leder,
Vibeke Stjern:
Rådets vedtak:
1. Interkommunalt råd for Fosenregionen vedtar å utlyse fast stilling som prosjektleder for
samferdsel/infrastruktur.
2. Utviklingsleder får ansvar for å utarbeide utlysningstekst som godkjennes fremlegges til
godkjenning av rådet og utlyses umiddelbart etter dette.

4. Stillingen finansieres første året med tilskudd fra kommunene og eventuelle andre
samarbeidspartnere.
5. Det utarbeides instruks for stillingen, utviklingsleder utformer forslag.
Bakgrunn for forlaget
I løpet av 9 år er det gjennomført prosjekter på til sammen 3,2 milliarder kroner gjennom
Fosenvegene AS. Dette er noe mere enn det som var forutsetningen ved prosjektstart.
Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n er i ferd med å sluttføre 17 av hovedprosjektene og er i
oppstartfasen av det siste.
I tillegg ønsket daglig leder å avvikle og avslutte sin aktive rolle i Fosenvegene AS.
Styret for Fosenvegene AS vedtok derfor i sak sak 31/2018:
1. Styret anbefaler generalforsamlinga å vedta opphør av Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n fra
01.07.2020.
2. Aksjekapitalen tilbakebetales jfr §12 i vedtektene.
3. Eventuell overskytende verdier overføres Vegamot AS som bompengetilskudd.
4. Styret anbefaler Fosen Regionråd å styrke bemanningen i Fosen Regionråd med en person
som har som hovedoppgave å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter for
Fosenregionen.
Med bakgrunn i dette henstilles Styret i Fosen Regionråd til snarlig å fatte vedtak om å
ansette en person i sekretariatet for å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter for
Fosen, både på kort og lang sikt.
Forslag til vedtak:
1. Fosen Regionråd vedtar å lyse ut fast stilling som prosjektleder samferdsel/infrastruktur.
2. Daglig leder får ansvar for å utarbeide utlysningstekst som godkjennes av arbeidsutvalget.
3. Stillingen utlyses umiddelbart med ansettelse innen 1. april
4. Stillingen finansieres med tilskudd fra kommunene og eventuelle andre
samarbeidspartnere.
5. Det utarbeides instruks for stillingen

Orienteringer:
• Orientering om utredning av faktagrunnlag for videreføring av Fosen tingrett av
PANOR på oppdrag fra Ørland kommune.
• Orientering om prosjektet «Barneløftet» i regi KS og FMTR ved prosjektleder Lene
Munkeby og Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag
• Orientering om hvordan NRK jobber i Fosenregionen, ved Ingrid Lindgaard Stranden
se omtalt nyhetsklipp her
• Orientering fra rådmannsgruppen ved Emil
• Orientering om Fosenstrategien og status ved Torun
Møtet slutt kl 1500.
Tusen takk til Johanne Håbrekke og TalentLab for nydelig sang som innledning til julemøtet.
Takk til kantina ved Fosen videregående skole og elevene på restaurant og matfag, konditor
for god julemat, takk til Bjugn kommune for møtelokaler og gjestfrihet.
Torun Bakken
Referent

DESIGN HÅ ND BOK
FOSENR EG IONEN
2 8 .01. 2020

LOG O
Bygger på tidligere logo med konseptet F+R. Modernisert og
forenklet. Grønt og blått som hovedfarger i logo symboliserer
den allsidige naturen vi har i regionen, samt ﬁske og jordbruk.

LOG O

M ØRK B A KGRUN N

Dersom logo skal benyttes på mørk bakgrunn, skal denne versjonen brukes. Det er ønskelig at bakgrunn er blå (PMS 547), da
dette gjenspeiler logoen sin opprinnelige fargepalett.

LO GO

SYMBO L

Symbol benyttes der det ikke er nødvendig med fullversjon av
logo. For eksempel i e-postsignatur, som stempel osv.

LOG O SYMBO L
MØ RK BAKG R U N N

LOG O

FULL T IT T EL

Versjon av logo med “Interkommunalt Politisk Råd” inkludert.
Benyttes kun med symbol og navnetrekk sammen. Brukes etter
behov.

LOG O

FULL T IT T EL

Versjon for bruk på mørk bakgrunn.

LOG O

EN S FA RGET

Logo i ensfarget versjon. Skal kun benyttes i spesielle tilfeller.
For eksempel dersom logo skal freses ut til stensil, eller
ensfarget stempel. Svart og hvit versjon.

TYPO G R AFI

M ON TS ERRAT

Brukes i titler og overskrifter.
Fungerer også på web.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 ,.!?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 ,.!?

TYP OG R AFI

OPEN S A N S

Brukes i massetekst/brødtekst.
Fungerer også på web.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 ,.!?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 ,.!?

TYP OG R AFI

H IERA RK I

I word-dokumenter: Overskrifter/titler settes i Montserrat, Bold,
18 pkt, Versaler (store bokstaver) i PMS 315. Mellomtitler settes i
Montserrat, Bold, 13 pkt, i PMS 3405. Brødtekst settes i Open
Sans, regular, 11 pkt, linjeavstand 1,15 (eller 14 pkt). Bold og
Italic kan benyttes etter behov. Står også beskrevet i dokumentmalen for Word. Samme hierarki benyttes på web. Eget malverk
for Power-Point vedlagt.

OVE R SK R I F T
Mellom t ittel
Lorem i ps um dol or si t am e t, c onse c t e t ue r a d ip isc ing e lit , se d d ia m
nonummy ni bh eui s m od ti n c id unt ut la or e e t d o lor e ma gna a liq ua m
erat v o l u tpat. Ut wi s i e ni m ad minim ve nia m, q uis no st r ud e xe r c i
t at ion ul l a m c orpe r su sc i pi t l o b or t is nisl ut a liq uip e x e a c ommo d o
conseq ua t. Dui s au te m ve l e um ir iur e d olor in he nd r e r it in vulp ut a t e
v elit ess e m ol e sti e c onsequ a t , ve l illum d olor e e u f e ugia t nulla f a c ilisis at v e ro eros e t ac c u m s a n e t iust o od io d ignissim q ui b la nd it
p raesen t l uptatu m zzri l del enit a ugue d uis d o lor e t e f e uga it nulla
facilisi.
Lorem i ps um dol or si t am e t, c ons e c t e t ue r a d ip isc ing e lit , se d d ia m
nonummy ni bh eui s m od ti n c id unt ut la or e e t d o lor e ma gna a liq ua m
erat v o l u tpat. Ut wi s i e ni m ad minim ve nia m, q uis no st r ud e xe r c i
t at ion ul l a m c orpe r su sc i pi t l o b or t is nisl ut a liq uip e x e a c ommo d o
conseq ua t. Lorem i psu m dol o r sit a me t , c onse c t e t ue r a d ip isc ing e lit ,
sed d iam n on um m y n i bh euismod t inc id unt ut la or e e t d o lor e ma gna
aliq uam erat vol utpat. Ut wisi e nim a d minim ve nia m, q uis nost r ud
ex erci tati on u l l a m c orpe r su sc ip it lob or t is nisl ut a liq uip e x e a c ommod o c on sequ a t. Dui s au te m ve l e um ir iur e d o lor in he nd r e r it in
v ulp ut ate vel i t ess e m ol e sti e c onse q ua t , ve l illum d olor e e u f e ugia t
nulla fac i l i si s a t vero eros e t a c c umsa n e t iust o od io d ignissim q ui
b land it

FA R G ER

FARGEPAL ET T

Fargepaletten bygger på grønn og blåtoner fra logo.
Disse symboliserer den allsidige naturen vi har i regionen, samt
ﬁske og jordbruk. Ulike valører og rødtoner for variasjon der det
trengs.

345

304

547

486

3405

306

Black 6

7625

3308

315

FA R G ER

H IERA RK I

Viser balansen mellom bruken av de ulike fargene. Grønn og
mørk blå er hovedfargene, med ulike valører som hovedkontrast.
De minste “boblene” er hovedsaklig kun til bruk når de trengs for
ønsket kontrast.
Hvitt kan benyttes i tillegg.

FA RG ER

FARGEKOD ER

Fargekoder til palett. PMS = Pantonefarger/Spotfarger. (Solid
coated). Benyttes bl.a. til tekstiltrykk. CMYK benyttes til trykksaker der PMS ikke er tilgjengelig. RGB til skjerm. HEX er webfarger.

304

PMS 304
CMYK: 34, 0, 6, 0
RGB: 154, 219, 232
HEX: 9ADBE8

306

PMS 306
CMYK: 75, 0, 5, 0
RGB: 0, 181, 226
HEX: 00B5E2

315

PMS 315
CMYK: 100, 12, 21, 44
RGB: 0, 103, 127
HEX: 00677F

547

PMS 547
CMYK: 100, 35, 32, 82
RGB: 0, 49, 60
HEX: 00313C

Black 6

PMS Black 6
CMYK: 100, 79, 44, 93
RGB: 16, 24, 32
HEX: 101820

345

PMS 345
CMYK: 43, 0, 41, 0
RGB: 145, 214, 172
HEX: 91D6AC

3405

PMS 3405
CMYK: 88, 0, 68, 0
RGB: 0, 175, 102
HEX: 00AF66

3308

PMS 3308
CMYK: 94, 28, 74, 73
RGB: 3, 70, 56
HEX: 034638

486

PMS 486
CMYK: 0, 55, 50, 0
RGB: 232, 146, 124
HEX: E8927C

7625

PMS 7625
CMYK: 0, 82, 80, 0
RGB: 225, 82, 61
HEX: E1523D

ST RUKTURELL E EL EM EN T ER
Ulike elementer som brukes for å strukturere design og layout.
Oppfattes også som dekorative. Linje satt i 5 pkt i blå (PMS 547)
Brukes ofte sammen med titler/overskrifter. Trekant/pil er alltid
grønn (PMS 3405). Infobokser benyttes etter behov. Marg på 0,7
cm. (Venstremarg 1,7 for å gjøre plass til pil). Hvis det er behov
for tittel i infobokser settes teksten i bold. Mer informasjon om
bruk av infobokser i Word–og Power-Point malverk vedlagt.

I LLUSTRAS JO N

KART

Kart over regionen. Benyttes bl.a. til forsider på dokumenter
samt Power-Point presentasjoner. Viktig for gjenkjennelighet og
underbygging av proﬁl. Tar igjen hovedfargene i den visuelle
proﬁlen.

MALER

E-POST S IGN ATU R

E-postsignaturer benytter kun symbol fra logo. Dette er for å
minimalisere informasjonsmengde, da “Fosenregionen” gjentas i
nettadresse. Navn og tittel fremheves for å tydeliggjøre
avsender. Png-ﬁler vedlagt. (Øverste versjon er skalert opp 200%)

TORUN BAKKEN
UTVIKLINGSLEDER

www.fosenregionen.no
901 64 913

TORUN BAKKEN

UTVIKLINGSLEDER

www.fosenregionen.no
901 64 913

MALER

PR OTOKOL L / REFERAT

Malverk for oppsett til møtereferat. Lister er satt i tabeller. Eget
malverk vedlagt i separat word-dokument.

PROTOKOLL
STYREMØTE
Tid: Fredag 31.01.2020, kl. 09.00 – 10.30
Sted: Indre Fosen Rådhus, Møterom 3.

Tilstede:
STYRET
Eksempel på tekst

Ordfører

Indre Fosen Kommune

Navn Navnesen

Rådmann

Indre Fosen Kommune

Ola Nordmann

Ordfører

Ørland Kommune

Kari Nordmann

Rådmann

Ørland Kommune

Fornavn Etternavn

Ordfører

Åfjord Kommune

Eksempel på tekst

Ordfører

Osen Kommune

Fornavn Etternavn

Fylkesdirektør

Trøndelag Fylkeskommune

Eksempel på tekst

Ordfører

Indre Fosen Kommune

Navn Navnesen

Rådmann

Indre Fosen Kommune

Ola Nordmann

Ordfører

Ørland Kommune

Eksempel på tekst

Ordfører

Indre Fosen Kommune

Navn Navnesen

Rådmann

Indre Fosen Kommune

ØVRIGE

Forfall:

M A LER

M ØTEIN N KA L L IN G

Malverk for oppsett til møteinnkalling. Innkallingsliste og
saksliste er satt i tabeller. Eget malverk vedlagt i separat
word-dokument.

MØTEINNKALLING
STYREMØTE
Tid: Fredag 31.01.2020, kl. 09.00 – 10.30
Sted: Indre Fosen Rådhus, Møterom 3.

Innkalling er sendt til:
STYRET
Eksempel på tekst

Ordfører

Indre Fosen Kommune

Navn Navnesen

Rådmann

Indre Fosen Kommune

Ola Nordmann

Ordfører

Ørland Kommune

Kari Nordmann

Rådmann

Ørland Kommune

Fornavn Etternavn

Ordfører

Åfjord Kommune

Eksempel på tekst

Ordfører

Osen Kommune

Fornavn Etternavn

Fylkesdirektør

Trøndelag Fylkeskommune

Saksliste
SAKS NR.

INNHOLD

XX 123

Lorem Ipsum

XX 123

Consectetuer adipiscing

XX 123

Aliquam erat volutpat

XX 123

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper.

XX 123

Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

XX 123

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoree.

MALER

G EN E RELT D OKU M EN T

Felles forsidemal for alle dokument der forside benyttes.
Inneholder tittel på dokument, dato, logo og kart. Eget malverk
for dokumenter vedlagt i separat word-dokument.

REGLEMENT FOR
LOKAL GITT EKSAMEN
PÅ FOSEN
Gjeldende fra: 01.01.2020

MALER

G EN E RELT D OKU M EN T

Eksempel på innholdsbetegnelse. Her listes titler og mellomtitler
opp med henvisning til sidetall i dokumentet.

INNHOLD
REGLEMENT FOR LOKAL GITT EKSAMEN PÅ FOSEN ....................................................... 0!
FORORD ................................................................................................................................................... 2!
MÅLET MED LOKALT GITT EKSAMEN ......................................................................................... 3!
FØR EKSAMEN ...................................................................................................................................... 3!
Skoleeiers ansvar ................................................................................................................................................. 3!
Rektors ansvar ....................................................................................................................................................... 3!
Faglærers ansvar................................................................................................................................................. 4!
Fagrapport ............................................................................................................................................................... 5!
Eksamensoppgaven .......................................................................................................................................... 5!
14 dager før eksamen ....................................................................................................................................... 6!
Faglærer og sensors samarbeid før eksamen ................................................................................. 6!
48 timer før eksamen – melding om fag ............................................................................................ 7!
24 timer før eksamen – forberedelsedelen........................................................................................ 7!
Særskilt tilrettelegging ................................................................................................................................... 8!
Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk ...................................................................................... 8!
UNDER EKSAMEN ............................................................................................................................... 8!
Presentasjon og fagsamtale ....................................................................................................................... 8!
Hjelpemidler ........................................................................................................................................................... 9!
Bortvisning fra eksamen ................................................................................................................................ 9!
Fravær på eksamen ........................................................................................................................................... 9!
Avlyst eksamen ................................................................................................................................................... 10!
ETTER EKSAMEN ................................................................................................................................ 10!
Vurdering ................................................................................................................................................................ 10!
Kvalitetssikring og etterarbeid .................................................................................................................. 11!
Klage på muntlig eksamen ......................................................................................................................... 11!
Evaluering av eksamensgjennomføringen ...................................................................................... 11!

!

!
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M A LER

G EN E RELT D OKU M EN T

Eksempel på typisk dokument side. Typograﬁhierarki satt etter
malverk: Tittel, mellomtittel, brødtekst og bruk av infoboks.

Gjeldende fra 01.01.2020

MÅLET MED LOKALT GITT EKSAMEN
Målet med lokalt gitt eksamen er å gi elevene mulighet til å vise kompetanse i så stor del
av faget som mulig. Forberedelse og gjennomføring av eksamen må derfor legge til rette
for at elevene får vise forståelse for begreper, metoder og sammenhenger i faget.

Begrepsavklaringer:
Lokalt gitt eksamen: Heretter kalt muntlig
eksamen
Intern sensor: Heretter kalt faglærer
Ekstern sensor: Heretter kalt sensor

FØR EKSAMEN
Skoleeiers ansvar
Muntlig eksamen er skoleeiers ansvar. De lokale retningslinjene gjeldende for
kommunene i Fosenregionen skal bidra til å sikre forutsigbarhet, tydeliggjøre
forventninger og gi en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.
I tillegg til retningslinjene samarbeider skoleeierne på Fosen om:
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Tidsplan for gjennomføring av eksamen i grunnskolene på Fosen
Tilgang på og koordinering av sensorer på tvers av kommunene
Årlig samling for faglærere og sensorer
Felles mal «Melding om bruk av ekstern sensor».
Felles honorarskjema for sensor
Felles årlig evaluering av eksamensgjennomføringen

Rektors ansvar
Rektor har ansvar for gjennomføringen av muntlig eksamen på den enkelte skole. Dette
innebærer:

3

MALER

G EN E RELT D OKU M EN T

Eksempel på dokumentside med masse tekst, strukturert i brødtekst og mellomtitler. Tydelig hierarki.

Gjennomføringen starter med elevens presentasjon, hvor elevens valg av innhold og
form er utgangspunkt for fagsamtalen. Presentasjonen skal ikke vare lenger enn 10
minutter.
Målet med presentasjonen og fagsamtalen er at eleven skal få anledning til å vise
kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene må derfor stille spørsmål som
gir eleven anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget, jfr avsnitt om
eksamensoppgaven.
En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om
at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.
Sensorene skal lete etter den kompetansen eleven har, og ikke lete etter det eleven ikke kan.

!
!

Hjelpemidler
Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den
forberedte presentasjonen. Notatene inkluderer relevante hjelpemidler eller verktøy for
å holde presentasjonen. Ulike hjelpemidler kan være relevante i ulike fag.

Dersom eleven har behov for å ta med bilder, grafer, lovverk eller liknende, regnes dette
som elevens notater og er tillatte hjelpemidler som eleven selv har valgt ut for å kunne
vise kompetansen sin.

!

Bortvisning fra eksamen
Elever som hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen kan vises bort, dersom
bortvisning er en sanksjon i skolens ordensreglement. Eleven skal ha en advarsel før han
eller hun bortvises. Bortvisning skal avgjøres av rektor og er et enkeltvedtak som kan
påklages til Fylkesmannen. Eleven skal gis mulighet til å uttale seg for rektor før det
eventuelt fattes enkeltvedtak om bortvisning.
Dersom en elev blir bortvist som følge av at eleven på en eller annen måte hindrer eller
forstyrrer gjennomføringen av eksamen, er det ikke noe vurderingsgrunnlag for
eksamen. Det skal da føres «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for
eksamenskarakter på vitnemålet.

Fravær på eksamen
Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på
forberedelsesdagen har automatisk dokumentert fravær fra eksamensdagen. Elever
som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på
9

M A LER

POWER P OIN T

Felles forside for Power-Point presentasjoner. Tilnærmet likt
oppsett i word-dokumenter. Skaper gjenkjennelighet og en
tydelig avsender.

TITTEL
PRESENTASJON
Eventuell undertittel eller dato

MALER

POWER P OIN T

BILDE + TEKST

Eksempel på Power-Point lysbilde. Tekst og bilde layout. Flere
eksempler i eget Power-Point-malverk.

Fosenkommunene samarbeider gjennom Fosenregionen om
regional samfunns- og næringsutvikling samt
interkommunale tjenestesamarbeid.
• 25000 innbyggere
• 4 kommuner
• 3446 km2
• Europas største landbaserte vindkraftanlegg
• Hovedbase for Norges nye kampfly F-35
• Industrikompetanse og teknologi
• Landbruk og skogbruk
• Fiske og havbruk

M A LER

POWER P OIN T

Eksempel på Power-Point lysbilde. Tekst og bilde layout. Flere
eksempler i eget Power-Point-malverk.

BILDESIDE
HELDEKKENDE

Mellomtittel
Brødtekst. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat.

Vår dato:

Vår ref:

16.01.2020

2018/8176

Deres dato:

Deres ref:

Orkdalsregionen
Rådhusvegen10
7353 BØRSA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Stein-Arne Andreassen,

Invitasjon til å oppnevne representant til styringsgruppa for prosjektet
"Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag"
Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Handelens Miljøfond arbeidet for å få etablert et prosjekt for å
rydde marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag. Arbeidet med et slikt prosjekt er initiert på bakgrunn av
henvendelser fra flere kystkommuner. Handelens Miljøfond (HMF) har sagt at de vil gå inn med betydelige midler i
et 3-årig prosjekt med formål om å rydde synlig avfall. HMF har stilt midler til disposisjon for å få utarbeidet en plan
med:





Oversikt over områder som prioriteres for rydding med henvisning til aktuelle vernebestemmelser for de
av områdene som er omfattet av vern.
Anslag over mengder marint plast/avfall i prosjektområdet
Vurdering av kapasitetsbehov mht bemanning og utstyr.
Beregnet årlig budsjettbehov inklusive kostnader for å levere avfall til lovlig avfallsmottak

Videre ble det bedt om tilbud på prosjektadministrasjon:








Sekretariat for styringsgruppa.
Stå som søker om midler fra øvrige finansieringsparter.
Hente inn tilbud på/plassere oppdrag til de som skal stå for praktisk rydding etter råd fra styringsgruppa.
Administrere prosjektets midler etter styringsgruppas vedtak.
Føre regnskap for de av midlene styringsgruppa handterer
Hente inn rapporter fra utførende aktører, dvs. de som står for planlegging og gjennomføring av den
praktiske ryddinga.
Lage en sammenstilt rapport som er tilrettelagt for styringsgruppa, de finansierende partene og til
presentasjon for allmenheten der Handelens Miljøfond og Fylkesmannen er eiere av rapporten og
planlegger/står for formidlingen av denne.

Praktisk rydding forutsettes igangsatt i løpet av våren 2020.
Vi har etter å ha rettet en tilbudsforespørsel til 4 konsulentmiljøer fått inn to tilbud, og har nå valgt SALT-Lofoten
AS som oppdragstaker på begge delene.
I tillegg til Handelens Miljøfond skal det søkes Miljødirektoratet, fylkeskommunen, kommunene og SjømatNorge
mfl om finansiell bistand slik at vi får et finansielt grunnlag for en profesjonell helårs basisrydding av makroplast
mm på ytre kyst.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/3

Styringsgruppe:
Handelens Miljøfond og Fylkesmannen i Trøndelag har ønske om at det etableres en styringsgruppe for prosjektet
bestående av:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fylkesmannen (rep fra som er leder)
Handelens Miljøfond
SjømatNorge
Miljøpartnerne A/S (a)
Kommunene (en representant oppnevnt av de 3 regionråd som dekker kysten)
Fylkeskommunen
Naturvernorganisasjon ved Norges ornitologiske forening

Nasjonalt senter for oljevern og marint avfall og Miljødirektoratet inviteres som observatører
(a)

Miljøpartnerne A/S er 11 avfallsselskaper i Midt-Norge som får midler fra Miljødirektoratet for å tilrettelegge for rydding med
dugnadslag og for å ta mot og behandle marint avfall som kommer inn fra lokale ryddeaksjoner i Midt-Norge.

Styringsgruppa planeleggs å ha følgende oppgaver og forventes å ha tre årlige møter:
1.
2.
3.

-budsjett og oppdragsstyring, justeringer av søknadsgrunnlag til andre finansieringsparter (planen for
rydding av Marint avfall ytre kyst justert for erfaringer fra første driftsår), for følgende år (tidlig 1.kvartal)
-underveis rapportering, vurdering og eventuelle korrigeringer (ultimo 2 kvartal)
-rapportering/kontroll av resultater og regnskap (4.kvartal)

For de partene som ikke får dekket møtekostnader, for eksempel rep for naturvernorganisasjon, vil Handelens
Miljøfond dekke kostnader med å delta i møter mm etter statens satser.
Vi vil gjøre oppmerksom på at det er Handelens Miljøfond som står som oppdragsgiver for SALT-Lofoten AS i
prosjektperioden som pr nå er stipulert til 3 år.
Vi vil be om at dere vurderer å delta i styringsgruppa og melde en representant til kontaktadressen under. For
regionrådene ber vi dem sammen utnevne en felles representant for kystkommunene. Vi ønsker tilbakemelding på
representant til styringsgruppa innen 3.februar 2020
Kontaktadresse mail:
Fylkesmannen i Trøndelag v/ Stein-Arne Andreassen mail: fmtlsaa@fylkesmannen.no

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Stein-Arne Andreassen
fagdirektør

Side: 3/3

Senter for oljevern og marint miljø

Fiskergata 22

8300

SVOLVÆR

SALT-Lofoten AS
Miljødirektoratet

Postboks 91
Postboks 5672 Torgarden

8301
7485

SVOLVÆR
TRONDHEIM

Likelydende brev sendt til:
Norsk Ornitologisk Forening
SjømatNorge
Miljøpartnerne AS
Orkdalsregionen
Trøndelag fylkeskommune
Namdal regionråd
Fosen regionråd
Handelens Miljøfond

Sandgata 30B
Postboks 1214
Havnevegen 16
Rådhusvegen10
Fylkets hus, Postboks 2560
Søren R. Thornæs vg 10
Øvre Årnes 7
Henrik Ibsensgate 90

7012
7462
7300
7353
7735
7800
7170
0255

TRONDHEIM
TRONDHEIM
ORKANGER
BØRSA
STEINKJER
NAMSOS
ÅFJORD
OSLO

Reglement for skoleutvalg og skolemiljøutvalg ved
fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag
Vedtatt av Fylkestinget desember 2017 (FT sak 31/17)

§1 Lovbestemmelser:
1.1 Skoleutvalg
Opplæringsloven (§ 11-5) har bl.a. følgende bestemmelser om skoleutvalg:

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og
fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere
representant for fylkeskommunen.
Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
1.2 Skolemiljøutvalg
Opplæringsloven (§ 11-5a) har bl.a. følgende bestemmelser om skolemiljøutvalg:

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal
elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representert. Skolemiljøutvalet skal
vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.
Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval,
må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.
Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet
for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld
skolemiljøet, jamfør kapittel 9A.

§2 Oppgaver:
2.1 Lovbestemte oppgaver - skoleutvalg og skolemiljøutvalg
Det vises til Opplæringsloven §§ 11-5 og 11-5a., jf. pkt. 1.1 og 1.2 over.
2.2 Tilleggsfunksjoner for skoleutvalg innenfor TRFK:
I tillegg til myndighet gitt i Opplæringsloven (jmfr pkt 1 over), tillegges skoleutvalgene ved de
fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag en regionalpolitisk rådgivningsfunksjon.
Skoleutvalgene skal som regionalpolitisk rådgivningsorgan gi fylkeskommunale
styringsorganer (jf. pkt. 5.1) råd og innspil, som bidrar til at skolene til enhver tid kan oppfylle
sine målsettinger.
I tillegg til ovennevnte rådgivningsfunksjoner, kan Fylkestinget delegere formell
beslutningsmyndighet til et skoleutvalg, i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

§3 Sammensetning og oppnevning:
3.1 Skoleutvalgene
Skoleutvalget ved hver av TRFK's videregående skoler skal ha følgende sammensetning:
Representant
Skolens rektor
Representant for de ansatte
Elevrepresentanter
Representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv,
næringsliv, kulturliv)
Representant for det lokale politiske system
Representant for fylkestinget

Antall
1
2
2
2

Oppnevnes av
Fast representant
Ansatte ved skolen
Elevene ved skolen
Skolen

1
1

Kommunestyret/bystyret
Fylkestinget

Det velges personlige varamedlemmer for de eksterne medlemmene.
Det er mulig å ha flere medlemmer ut fra den enkelte skoles behov. Ved stemmelikhet har
utvalgets leder dobbeltstemme.
3.1.1 Felles skoleutvalg for to eller flere skoler
To eller flere videregående skoler kan etter eget ønske etablere et felles skoleutvalg.
Reglene om sammensetning skal gjelde også for et felles skoleutvalg, men en viss tilpasning
kan gjøres med tanke på å unngå at utvalget skal bli for stort. Følgende krav må oppfylles:
Rektorene ved hver skole skal være med, det skal være 2 elevrepresentanter fra hver skole
og det skal være minst 1 representant for de ansatte fra hver skole. Fylkestinget avgjør
søknader om etablering av felles skoleutvalg.

3.2 Skolemiljøutvalgene
Skolemiljøutvalget ved hver av TRFK's videregående skoler skal ha følgende
sammensetning:
Representant
Skolens rektor
Representant for de ansatte
Elevrepresentanter i skoleutvalget
Tilleggsrepresentant elever

Antall
1
1
2
1

Oppnevnes av
Fast representant
Ansatte ved skolen
Elevene ved skolen
Elevene ved skolen

Det er mulig å ha flere medlemmer ut fra den enkelte skoles behov, men skolemiljøutvalget
må være satt sammen slik at elevrepresentantene er i flertall.

§4 Saksbehandling og arbeidsmåte:
Skoleutvalget og skolemiljøutvalget skal innkalles til minst to møter hver pr år. Det skal
vedtas en møteplan for et halvt år om gangen.
Møter i disse utvalgene skal i nødvendig grad forberedes gjennom saksutredning/notat e.l.
og annen dokumentasjon i tilknytning til den enkelte sak.
Møtene skal innkalles i god tid, og innkallingen skal være vedlagt utkast til dagsorden samt
saksutredning/dokumentasjon til den enkelte sak.
Også øvrige temaer enn oppsatte saker skal drøftes, dersom ett av medlemmene krever det.
Det skal skrives fortløpende protokoll, som bl.a. viser synspunkter og konklusjon i den
enkelte sak. Protokollen sendes ut i forkant av og refereres i det etterfølgende møtet i
vedkommende utvalg.

§5 Rapportering
5.1 Skoleutvalgene
Kopi av skoleutvalgets protokoll oversendes følgende fylkeskommunale styringsorganer:



Hovedutvalg for utdanning
Vedkommende videregående skole v/rektor

Regionalpolitiske synspunkter fra skoleutvalgenes protokoller refereres fortløpende i
hovedutvalgets møter.
Ovennevnte fylkeskommunale organer har ansvar for iverksettelse av eventuelle tiltak i
tilknytning til råd og innspill fra skoleutvalgene. Hovedutvalget fremmer i nødvendig grad
videre rapportering til fylkestinget.

5.2 Skolemiljøutvalgene:
Kopi av skolemiljøutvalgets protokoller oversendes vedkommende videregående skole
v/rektor samt skoleutvalget.
Skolens rektor har ansvar for iverksettelse av eventuelle tiltak i tilknytning til råd og innspill
fra skolemiljøutvalget.

§6 Sekretariat
Skolens rektor er sekretariat for skoleutvalget og skolemiljøutvalget ved sin skole.

§7 Saker som skal behandles

7.1 Skoleutvalgene
Kategorier
1. Overordnet planlegging

2. Skolen som regional og
lokal utviklingsaktør

Eksempler på saker/oppgaver
- visjoner og strategier
- strategiplan for TRFK
- framtidsplanlegging
- skolebruksplanen
- skolens omdømme
- skolens rolle i regionen som bidragsyter til arbeidet med
regional utvikling
- markedsføring av skolens opplæringstilbud i samarbeid
med bransjer og opplæringskontor
- skolens deltagelse i et samarbeid om desentralisert
høyskole- og universitetstilbud
- vurdering av skolens tilbudsprofil i forhold til lokalmiljøet og
endring i skolens tilbudsstruktur på et tidlig tidspunkt i
prosessen

3. Opplæringens innhold

4. Økonomi og bygninger

5. Resultat

- planer for samarbeid med lokalt arbeids- og samfunnsliv
- formidling av signaler til politiske miljøer lokalt, regionalt og
nasjonalt
- tiltak for bedre gjennomføring/mindre frafall
- bidrag til arbeidet med å styrke elevmedvirkningen
- bidrag til at skolen benytter lokalmiljøet i opplæringen i
større grad
- lokale tillegg til forskrift om ordensreglement
- ressursfordelingsmodellen
- ressursbruk (herunder bla budsjett og regnskap)
- fysiske forhold
- årsrapporten
- brukerundersøkelser, elevundersøkelser,
ansatteundersøkelser/kvalitetsutvikling
- skolens resultater sett opp mot skolens og TRFK’s
målsetninger
- Vurdering av skolens profil sett i sammenheng med
TRFKs utviklingsmål knyttet til kvalitet i opplæringen

For øvrig kan skoleutvalget behandle alle saker som gjelder skolen og som rektor eller andre
medlemmer av utvalget finner det naturlig å behandle.

7.2 Skolemiljøutvalgene
Kategorier
Skolemiljøet

Eksempler på saker/Oppgaver
- Opplæringsloven kapittel 9 A
- brukerundersøkelser
- elevenes læringsmiljø
- HMS-problematikk
- pedagogisk plattform
- årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing

For øvrig kan skolemiljøutvalget behandle alle saker som gjelder skolemiljøet og som rektor
eller andre medlemmer av utvalget finner det naturlig å behandle.

Vedtatt av Fylkesutvalget 3.12.2019

Innledning
Handlingsprogrammet
2020 - 2021

Handlingsprogram 2020-2021 konkretiserer strategien, Et verdiskapende Trøndelag. Handlingsprogrammet er et resultat av en bred prosess, og er
handlingsprogram nr. 2 i strategiperioden 2018 – 2021. FNs bærekraftmål danner utgangspunktet for all regional planlegging, inkludert den overordna
Trøndelagsplanen som definerer regionens overordna mål fram mot 2030, og verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsprogram. De globale klimaog miljøutfordringene krever en omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Samfunnet må gjennom et grønt skifte.
Fylkeskommunen som regional samfunnsutviklingsaktør har gjennom regional planlegging et særlig ansvar for at aktører trekker i samme retning for å utvikle
Trøndelag. Handlingsprogrammet skal bygge opp under verdien av et seriøst trøndersk arbeids- og næringsliv. For arbeidet med verdiskapingsstrategi og
handlingsprogram er det etablert et «Næringspartnerskap Trøndelag». Det er etablert delprosjektgrupper for oppfølging av hvert satsingsområde.
Trøndelag har status som samisk forvaltningsområde og har en samarbeidsavtale med Sametinget som legger føringer for dette handlingsprogrammet.
Tilrettelegging for næringsutvikling er avhengig av god infrastruktur og innsats på mange ulike samfunnsområder. Verdiskapingsstrategien og
handlingsprogrammet må derfor sees i sammenheng med andre regionale planer. For valgperioden 2019-2023 har det politiske flertallet i fylkeskommunen
vedtatt en politisk plattform, «Frostaerklæringen», som gir føringer for arbeidet.

Relevante
MÅL I
TRØNDELAGSPLANEN

Overordnet MÅL










I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
I 2030 er Trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag

Plassering i
PLANSYSTEMET

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i
Trøndelag» blir fulgt opp gjennom dette
regionale handlingsprogrammet.

Tilgrensende
REGIONALE PLANER







Kulturstrategi for Trøndelag
Kompetansestrategi med tilhørende handlingsprogram
Internasjonalt handlingsprogram (under arbeid)
Regional plan for kulturminner (under arbeid)
Strategi for klimaomstilling (under arbeid)






Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag
Regional plan for arealbruk (under arbeid)
Delstrategier innenfor samferdsel
Regionalt Bygdeutviklingsprogram
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Bioøkonomi

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser i jord-, skog-, reindrift, utmark- og havbruksnæringer.

Mål
•

•

•

Trøndelag er en ledende
region i utvikling av
bioøkonomien.
Trøndelags naturressurser
brukes som råstoff for økt
lokal og industriell
produksjon.
Trøndelag er Nord-Europas
matregion nr. 1.

Strategi
•
•
•

•

Disponere produksjonsarealene på en
optimal måte.
Videreutvikle samarbeid mellom
kunnskapsmiljøene og næringsutøverne.
Økt samhandling på tvers av ulike
fagmiljøer for å bygge opp under ny,
grønn industri.
Styrke det tverrfaglige samarbeidet
mellom blå og grønn sektor.

Tiltak







Bidra til en helhetlig og forutsigbar arealforvaltning og arealutnyttelse for økt bærekraftig
verdiskaping og som klimatiltak gjennom karbonbinding.
Tilrettelegge for utvikling og bruk ny teknologi for effektiv og klimasmart produksjon og
transport.
Videreutvikle arenaer for samhandling innenfor og mellom verdikjedene.
Legge til rette for økt produksjon og bærekraftig utnyttelse av regionens
biomasseressurser og restråstoff.
Utvikling av regionale merkevarer med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
Ta vare på dyrkajord og beiteressurser i utmark for reindrift og husdyrhold.

Eksempel på igangsatt tiltak på dette innsatsområdet er «Verdiskapingsanalysen for hav-, jord- og skogbruksnæringene i Trøndelag».
NCE Aquatech Cluster, Arena Skog, Bondelaga og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om en verdiskapingsanalyse for hav-, jord- og skogbruksnæringene i Trøndelag.
Målet er å få mer kunnskap om muligheter for verdiskaping på tvers av jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk.
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Sirk ulær øko no mi

Sirkulærøkonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig gjennom redusert råvarebruk, avfall, utslipp og energi.

Mål
•

•

Økt regional verdiskaping
basert på smart
ressursbruk.
Minimere avfall fra
produksjon og forbruk.

Strategi
•

•

•

Utvikle nye forretningsmodeller for
ressurseffektiv produksjon og forbruk av
ressurser.
Øke utnyttelsen av restråstoffer basert
på produktinnovasjon og
bedriftssamarbeid.
Erstatte fossilbaserte produkter med
bio-baserte produkter.

Tiltak





Utvikle metode og gjennomføre kartlegging, samt tilgjengeliggjøre kunnskapen om
viktige materialer og ressurser i regionen.
Utvikle kompetanse og kapasitet hos innovasjonsmiljøene for økt innovasjon innen
sirkulærøkonomi.
Kartlegge og formidle barrierer i lover og regelverk for sirkulær ressursutnyttelse.
Trøndelag må bruke sin innkjøpsmakt til å etterspørre produkter fra gjenvunnet
råstoff.

Eksempel på igangsatt tiltak på dette innsatsområdet er utvikling av sirkulært bedriftsnettverk – Thamsklyngen på Orkanger
Formalisert samarbeid mellom bedrifter innenfor avfalls-, transport-, industri- og energibransjen som jobber med Industrielle symbioser, en form for ressurseffektiv
verdiskaping hvor bedrifter samarbeider om infrastruktur, råvarer og biprodukter.
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H a vromm et

Havrommet omfatter biomarine ressurser, fiske, fangst, havenergi, miljø, olje, gass, skipsfart og marin og maritim teknologi.

Mål
•

•

Styrke regionens sterke
posisjon som ledende
teknologileverandør til
havromsrelatert
næringsliv.
Etablere
laboratoriefasiliteter for
uttesting av ny teknologi.

Strategi
•
•
•

Utvikle regionale innovasjonsmiljø med
teknologifokus.
Tettere samarbeid mellom industri og
FoU-miljø.
Tilrettelegging av areal og infrastruktur
for virksomheter i sjø.

Tiltak
•
•
•
•
•

Bidra til etablering av regional inkubator innen havrommet med distribuerte
inkubatortjenester.
Utnytte mulighetene knyttet til etableringen av Ocean Space Center innenfor
teknologi og biologi.
Bidra til å utvikle leverandørindustrien med spesielt fokus på bærekraftige løsninger
gjennom sterkere samarbeid med klynger og nettverk.
Bidra til å få bygd ut IT-infrastruktur lengre til havs.
Støtte opp under trøndersk næringsliv som retter seg mot offshore
energiproduksjon.

Eksempel på igangsatt tiltak på dette innsatsområdet er «Kompetansekartlegging innen marin og maritim sektor».
.

Kartleggingen har sett på hvilke fagområder som har størst kompetansebehov og hvordan kompetansehevende tiltak best kan tilbys til næringslivet. Arbeidet skal danne
grunnlaget for å utvikle nye utdanningstilbud.
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S mar te samfunn

Samfunns- og arealplanlegging og teknologi legger til rette for bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige
verdier er gjennomgående for alt vi gjør og skaper. Viktige elementer er å skape nye, bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller
og samfunnsfunksjoner innen og på tvers av tradisjonelle bransjer, teknologier og disipliner.

Mål
•

•

Være et ressurseffektivt
samfunn med økt
utnyttelse av smart
teknologi.
Ha god kompetanse i
næringslivet og offentlig
sektor for å utnytte nye
teknologiske muligheter.

Strategi
•

•

•

Benytte smart teknologi for å oppnå økt
sosial, økonomisk og miljømessig
bærekraft.
Benytte kompetansebasene på digital
teknologi for å heve den digitale
kompetansen i næringslivet og offentlig
sektor.
Bruke regionen som testarena.

Tiltak
•
•
•
•
•
•

Etablere innovasjonspartnerskap mellom offentlig sektor og privat næringsliv.
Ta i bruk ny teknologi blant annet gjennom digitaliseringspiloter og
utviklingsprosjekter.
Styrke og videreutvikle digitalt og teknologisk kunnskapsløft i næringsliv og
offentlig forvaltning og fremme digitaliserte arbeidsprosesser.
Videreutvikle og stimulere næringslivet som leverandør av innovative løsninger for
vei, sjø og landtransport
Teste ut modeller for digitale møte- og undervisningsarenaer
Ta i bruk samfunns- og arealplanlegging som verktøy for bedre samhandling,
samlokalisering og ressurs- og logistikkmessig utnyttelse.

Eksempel på igangsatt tiltak på dette innsatsområdet er «Innovasjonspartnerskap, Psykisk helsevern»
St. Olavs Hospital har fått støtte fra ordningen «Innovasjonspartnerskap» og sammen med innovasjonspartnere i næringslivet jobber de for å utvikle løsninger for
effektiv opplæring på farlige situasjoner innenfor psykisk helsevern.
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O pplevelsesnær ing er

Opplevelsesnæringene er reiseliv og opplevelser knyttet til mat, natur, kulturarv og større arrangement, og har fokus på utvikling av
kommersielle opplevelser som kan tiltrekke seg et større volum nasjonale og internasjonale besøkende.

Mål
•
•
•

Være nasjonalt ledende på opplevelser
basert på mat, natur- og kulturarv.
Økt samarbeid mellom aktørene.
Økt og tydelig markedsorientering på
produkter og tjenester.

Strategi
•
•
•
•

Etablere kobling og samhandling mellom
relevante aktører og organisasjoner.
Tilrettelegge for kunnskapsbasert utvikling og
produksjon av salgbare produkter og tjenester.
Gjøre opplevelsene tilgjengelige for markedet.
Prioritere opplevelser og historier som skal
profilere hele regionen.

Tiltak
•

•
•

•

Følge opp valgt scenario og prioriterte tiltak på bakgrunn av
«Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt» for en tydeligere
retning, mer enhetlig markedsføring og bedre samhandling.
Videreutvikle arenaer for opplevelsesnæringer i Trøndelag.
Kartlegge miljøenes digitale behov og teste ut nye løsninger for
formidling og storytelling.
Legge til rette for at næringen kan utvikle flere helhetlige
opplevelseskonsepter og reisemål basert på natur-, kulturarvog måltidsopplevelser i tråd med FNs bærekraftmål, og som
bidrar til flere helårs arbeidsplasser.

Eksempel på igangsatt tiltak på dette innsatsområdet er «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030».
Arbeidet skal gi mer kunnskap, skape et fremtidsbilde og finne videre retning for utvikling, samt velge tiltak som vil løfte trøndersk opplevelsesnæring fremover.
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T iltak som er f elles f or satsing som rå dene
Verktøy
Samhandling og klynger

Mål
•
•
•

Ha et effektivt
innovasjonssystem.
Ha flere tverrsektorielle
samarbeid og koblinger.
Bruke offentlige innkjøp
aktivt for å fremme
utvikling av nye og
innovative produkter og
tjenester.

Strategi
•

•
•

•

FoU og kompetanse

•

•

Være en region der
forskning, kompetanse
og teknologi er
drivkrefter for økt
verdiskaping i arbeids og
næringsliv.
Ha god
utviklingskapasitet og
utviklingskompetanse i
arbeids- og næringslivet.

•

•

•

•

•

Videreutvikle og samordne
innovasjonssystemet med avklarte
roller.
Videreutvikle og harmonisere våre
regionale partnerskap og arenaer.
Styrke samarbeidet innenfor,
mellom og på tvers av
virksomheter, verdikjeder, klynger
og FoU-miljø.
Utvikle og styrke verdikjedene.

Jobbe for tilpassede og forutsigbare
virkemidler som stimulerer til
næringsutvikling.
Videreføre mobiliseringsarbeidet
rettet mot virksomheter, arbeidsog næringsliv.
Øke næringslivets
bestillerkompetanse av forskning,
kompetanse og teknologi.
Legge til rette for regionen som
testarena og bidra til etablering av
ulike laboratorier.
Aktivisere offentlig sektor som
innovasjonsdriver gjennom sine
innkjøp.

Tiltak
•
•

•
•
•

Øke bruken av offentlige innovative anskaffelser og økt
innkjøpskompetanse.
Øke kompetansen, samhandlingen og informasjonsdelingen i
og mellom virkemiddelapparat, innovasjonsselskap,
kommunens førstelinjetjeneste, næringsforeningene,
utdannings- og forskermiljøer.
Utvikle rollene som følge av regionreformen.
Bidra til å utvikle, videreutvikle og synliggjøre klynger.
Utvikle og utnytte samarbeidsavtaler med universitetene i
regionen på en systematisk måte.

FoU
•
•
•

•

Etablere bedre dialog mellom FoU-aktører og næringer, og
gjøre forskning mer tilgjengelig.
Legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling om
virkemidler, prosjekter og resultater.
Utvikle Trøndelag som testarena, og markedsføre og
videreutvikle laboratorier for undervisning, testing og
demonstrasjon.
Bidra til kommersialisering av forskningsresultater.

Kompetanse
•

Utvikle kunnskap om tilbud og etterspørsel av kompetanse
og formidle behovet og tilbudet til aktuelle målgrupper
gjennom blant annet karriereveiledning, livslang læring,
studentmobilitet og skole– næringslivssamarbeid.
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•

Gjøre næringslivet bedre rustet til
konkurranse om leveranser til
offentlig sektor.

•
•
•
•
•

*

Videreutvikle og etablere ordinære og desentraliserte
utdannings- og kurstilbud i tråd med næringslivets behov.
Støtte opp om rekrutteringsprosjekt for bransjer og områder
med rekrutteringsutfordringer.
Felles innsats for tilstrekkelig antall læreplasser.
Legge til rette for at entreprenørskap og innovasjon får
større fokus i hele utdanningsløpet.
Stimulere til kompetanse- og FoU-samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet, næringslivet
og offentlig sektor.

Se også handlingsprogram 2020 – 2021, Kompetansestrategi for Trøndelag.

Internasjonalt

•

Ha et sterkere
internasjonalt
konkurransedyktig
arbeids- og næringsliv.

•

Aktivt delta i internasjonale
programmer og benytte Innovasjon
Norges uteapparat.

•

•
•
•

Bidra til målrettet informasjon og veiledning om, og
mobilisere til internasjonale prosjekt som bidrar til kobling
mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor.
Styrke kompetansen og evnen til internasjonalisering hos
bedriftene i regionen.
Synliggjøre gode internasjonale prosjekter og internasjonal
aktivitet som involverer trønderske aktører.
Markedsføre regionens fortrinn som lokaliseringssted for
internasjonale bedrifter.
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