FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FRA:

Styre- og rådet i Fosen Regionråd

Sekretariatet/ TB
Møtedato: 01.03.2019

STYRE- OG RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEREFERAT

Sted:

«Balsnes», Ørland kommune

Tid:

Fredag 01.03.19, Kl 10:00

Deltakere:

Hans Eide
Steinar Saghaug
Einar Eian
Tom Myrvold
Vibeke Stjern
John Einar Høvik
Knut Ola Vang
Ola Håvard Krogfjord
Gunnhild Tetli

Bjugn
Indre Fosen
Roan
Ørland
Åfjord
Osen
Indre Fosen
Roan
Ørland

Forfall:

Ogne Undertun
Jørn Nordmeland
Knut Ring
Håkan Berdahl

Bjugn
Osen
Ørland
Åfjord

Fullmakt:

Ingen

Gjester:

Frank Jenssen, Fylkesmannen i Trøndelag
Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Trøndelag
Rune Halvorsen, lensmann Fosen lensmannsdistrikt
Bjørn Damhaug, Fosen Innovasjon AS
Torodd Østerås, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Statens vegvesen

Ellers møtte:
Roar Leirset, Osen kommune, Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Arild
Risvik, Bjugn kommune, Kari Helmersen, Roan kommune, Per Ola Johansen,
Åfjord kommune, Emil Raaen, Nye Ørland, Rune Schei, Trøndelag
fylkeskommune, Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune, Torun
Bakken, Fosen Regionråd.

Oppmøte i styre- og rådsmøtet ifølge ovennevnte liste

Møteleder:

Styrets nestleder Vibeke Stjern

Møteleder innledet møte med en kort status for regionsamarbeidet. Fosenregionen er i
kontinuerlig endring, dette påvirker regionsamarbeidet. 2019 vil være et viktig år for å
komme frem til en framtidsrettet samarbeidsform for regionrådet etter 2020 med den nye
kommunestrukturen. Som ledd i dette er det opprettet Ordførerforum Fosen Regionråd som et
uformelt samarbeidsforum. Så langt har Ordførerforumet møttes ved to anledninger, i tillegg
dialogmøte med Fylkesmannen i Trøndelag i forkant av dagens styre- og rådsmøte. Formålet
med dette møtet var dialog omkring kommunikasjon med kommunene, og veiledningen fra
fylkesmann og endringer etter sammenslåingen av Trøndelag.
2019 blir et arbeidsomt år hvor fire kommuner, Bjugn og Ørland, Roan og Åfjord, skal
smeltes sammen og danne to nye kommuner, Nye Ørland og Nye Åfjord. Dette, i tillegg at
Leksvik og Rissa ble til Indre Fosen i 2018, medfører for regionrådet en nokså stor endring i
antall medlemmer i våre styrer og andre organer.
Rådmannsgruppen og daglig leder for regionsamarbeidet arbeider med å finne gode løsninger
for å styrke og videreutvikle samarbeidet i Fosenregionen etter ny kommunestruktur.
2019 er valgår for kommunestyre- og fylkesting, noe som også vil ha innvirkning på
regionsamarbeidet.
Opprop og registrering av møtedeltakere.
Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.
Fylkesmann Frank Jenssen deltok under hele styre- og rådsmøte og innledet med et kort
innlegg om Fylkesmannen i Trøndelag hvor hovedfokus er kommunikasjon og dialog med
kommunene. Den interne sammensmeltingen har tatt tid, det skal finnes en ny form og det er
fremdeles et ønske om å være tett på kommunene.

SAK 01/19
SAKSNR.

Oppfølging av styrets vedtak
SAKSNAVN

Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet
og styringsmodell
25/18

TILTAK
Følges opp og utredes av
rådmannsgruppen i Fosen Regionråd

Representant til arbeidsgruppe «Ny John Einar Høvik deltar i arbeidsgruppen
forskrift høsting av tare i
og imøteser innspill fra styret samt at
Trøndelag»
han orienterer fra arbeidsgruppen i
styremøtene.

John Einar Høvik og Leif Harald Hanssen fra Trøndelag fylkeskommune refererte fra
arbeidsgruppen for «Ny forskrift høsting av tare i Trøndelag»
Arbeidsgruppens sammensetning er politisk, administrativ i tillegg til representanter fra
næringen og anses som en kunnskapsbasert arbeidsgruppe. Det er ønskelig med innspill fra
kommunene innen 5. april, og det sikte på å sette saken på dagsorden i neste styremøte i
regionrådet. Eventuelle innspill sendes regionrådet eller direkte til John Einar Høvik.
Det ønskes en orientering om det pågående arbeidet med kystsoneplan i fellesskap med
Namdalsregionen i neste regionrådsmøte.
Styrets vedtak:
Saken tas til orientering.

SAK 02/19 Sluttrapport for prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning»
Rådmannsgruppens vedtak:
1. Rådmannsgruppen tar sluttrapporten for prosjektet Digital døgnåpen forvaltning til
etterretning.
2. Sluttrapporten kunngjøres på regionrådets nettsider og sendes ut til regionrådet.
Behandling:
Innledning om prosjektet, kort referert fra sluttrapporten som var medsendt møteinnkallingen.
Videre oppfølging og drift gjøres gjennom efagrådet og Fosen IKT. I henhold til vedtak i
forbindelse med budsjett 2019 fremlegges forslag til ny digitaliseringsstrategi og
sammensetning av digitaliseringsrådet for styret i mai 2019.
Prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning» har vært gjennomført med en engasjert og dyktig
prosjektledelse, drevet av innovative prosesser og blitt til ved samarbeid mellom alle
kommunene i Fosenregionen.
Fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS har bidratt med kompetanse og ressurser i prosjektet,
erfaringene og kunnskapen deles videre med hele Trøndelag gjennom Digitaliseringsutvalget i
Trøndelag.
Fosenregionen vil fortsette med å holde sterkt fokus på digital utvikling for å i felleskap
utvikle gode, tilgjengelige tjenester for innbyggerne i regionen samt å ta ut gevinster i internt.

Styrets vedtak:
Styre- og regionrådet tar sluttrapporten til orientering.

SAK 03/19 Næringsfondet – saker til behandling
Behandling:
Søknadene ble behandlet etter saksnummer, enkeltvis ved at innstillingene fra faggruppe
næring (består av næringssjef eller tilsvarende i kommunene) ble fremlagt.
Orientering om hver enkelt sak med begrunnelse for innstilling fra faggruppe næring.
Det ble under behandlingen stilt spørsmål om enkeltsaker og prinsippene som ligger til grunn
for behandlingen i faggruppe næring.
Sakene og innstillingene fra faggruppe næring ble sendt ut sammen med møteinnkallingen,
samt en sammenstilling for alle innkomne søknader.
Søknadene kommer inn løpende og sammenstillingen viser alle innkomne søknader innen
28.februar 2019, noen av disse er ikke behandlet i faggruppen og vil derfor tas med til
behandling i neste styremøte.
Faggruppe næring hadde video/telefonmøte den 26.februar for å behandle to søknader, hvorav
en av dem fremlegges direkte for styret til behandling i møte. Den andre søknaden,
05/19/0007 «Akselerator for nye ideer havbruk», oppfordring om å søke på nytt med
faseinndelt prosjektbeskrivelse og gjennomføre et forstudie med hovedmål å kartlegge
deltakerbedrifter. Søker er informert om beslutningen og styret vil behandle en eventuell ny
søknad omgående av hensyn til tidsløp og at det i dette prosjektet også vil søkes om
medfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune.
Søknad 14/19/0014 «Kurs for næringslivet og andre interesserte» fra ressurssentrene på Fosen
ble presentert og behandlet direkte i styremøte. Faggruppe næring foreslår at det gis midler til
å utføre et forstudie som kartlegger hva bedrifter og næringsliv på Fosen etterspør og har

behov for av kurstilbud. Daglig leder i regionrådet gis fullmakt til å innvilge et en søknad om
forstudie med en øvre ramme på kr 50.000,Det ble under behandlingen bedt om at fondsstyre drøfter hvordan prinsippene for fondet og
forståelsen av næringsutvikling skal tolkes i sammenheng med forvaltning av fondet. Særlig
påpekes muligheten for å benytte midlene til prosjekter og tiltak med formål om å øke
befolkningen i regionen.
Vedlegg: Retningslinjer og vedtekter for det regionale næringsfondet
Styrets vedtak:
Søknasnr* Søker

1/18/0003
2/18/0004
3/19/0002
4
5/19/0007
6/19/0005
7/19/0006
8/19/0008
9/19/0004
10/18/0006
11/19/0009
12/19/0011
13/19/0012
14/19/0014
15/19/0015

Beskrivelse

Fosen Innovasjon AS
Jobb for 2
Peder Hepsø Rederi AS Kompetanseheving
Ørland camping
Campingplass
Odd Inge Viken
Frysecontainer
Fosen Industriforum
Akselerator for nye ideer Havbruk
DYRK Fosen
Visuell profil lokalmat
DYRK Fosen
Telt matfestivalen
Submerged
Utvikling av ny teknologi
Vikingbase AS
Utvikling av næringspark
Åfjord Handel
Forprosjekt samarbeid
Edvin Dybvik
Overnattingstilbud på Tarva
Stall Austerli AS
Eventyrskogen- Opplevelsesturisme
Austerli- Bjugn hestesportklubb
Feltrittbane- opplevelsesturisme
Ressursentrene på FosenKurs for næringslivet og andre intr
Fosen Aktiv AS
Aktivitetsutvikling
SUM

Søknadsbeløp

Egeninnsats Antall kommuner
Formål

200000,00
108000,00
39000,00
102450,00
549280,00
60000,00
160000,00
135000,00
250000,00
200000,00
150000,00
250000,00
350000,00
99225,00
240000,00

200000,00
144000,00
39200,00
102450,00
1609200,00
20000,00
200000,00
135000,00
250000,00
200000,00
150000,00
250000,00
171000,00
49612,00
240000,00

2892955,00

3760462,00

6
1
1
1
6
6
6
1
1
4
1
5
5
6
5

Arbeidsmarked
Kompetanse
Campingplass
Lager for agn
Næringsutvikling
Omdømme/profil
Omdømme/profil
Ny teknologi
Næringsareale
Samarbeid
Reiseliv
Opplevelsesturisme
Opplevelsesturisme
Kompetanse
Opplevelsesturisme

Søkerkommune Innstilling** Innvilget sum

Ørland
Osen
Ørland
Roan
Indre Fosen
Åfjord
Åfjord
Indre Fosen
Indre Fosen
Åfjord
Bjugn
Bjugn
Bjugn
Åfjord
Bjugn

Innvilges
200000,00
Avslås
0,00
Avslås
0,00
Avslås
0,00
Imøteser ny søknad
Innvilges
60000,00
Innvilges
160000,00
Avslås
0,00
Avslås
0,00
Imøteser ny søknad
Avslås
0,00
Ikke behandlet
Ikke behandlet
Imøteser ny søknad
Ikke behandlet
420000,00

* firesifret saksnr defineres av søknadsportalen, søkerårstall, egen nr for sammenstillingen. Søknadsportalen registrerer alle påbegynte søknader, derfor hull i tallrekkefølgen.
Her opplistes kun de som er sendt inn.
**Ikke behandlet i faggruppe næring. Søknadene kommer fortløpende inn i portalen.

1. Styret vedtar å innvilge søknadene ihht innstillingene i ovenstående liste pålydende til
sammen kr 420.000,- fra næringsfondet for Fosenregionen.
2. Styret vedtar at daglig leder gis fullmakt til å følge opp søknad 14/19/0014 med et
tilsagn på inntil kr 50.000,- fra næringsfondet for Fosenregionen.
3. Daglig leder utsteder tilsagnene ihht retningslinjene og forvalter vedtakene gjennom
forvaltningsportalen regionalforvaltning.no

DS 01/19 Fosen barneverntjeneste –oppfølging av evalueringsrapporten
Styret ønsket ikke å drøfte saken i dette møtet, men fikk en orientering om oppfølging av
evalueringsrapporten fra vertskommunen ved rådmann Vigdis Bolås.
Evalueringsrapporten fra Trøndelag forskning og utvikling av 5.november 2018 gir råd og
anbefalinger for tjenesten som legges til grunn for den videre behandlingen. I tillegg må
kommunene forberede seg på ny barnevernsreform.
Vertskommunen har vedtatt en sak i ti punkter som også er grunnlaget for sak til behandling i
rådmannsgruppen Fosen Regionråd den 12.mars.
Det er særlig behovet for å styrke ressursene hos tjenesten med en samlet økt bevilgning fra
kommunene. Dette er en sak som må til behandling i kommunestyrene i alle kommunene.
I tillegg er det punktet om organisering og politisk nemnd som skal utredes, vertskommunen
ser på muligheten for å finne et egnet forum for eierstyring med vertskommunemodellen.

Fylkesmannen ved Alf-Petter Tenfjord bekreftet at det ikke er mulig, i forhold til lovverket, å
organisere barneverntjenesten som et interkommunalt samarbeid (IKS)
Det er enighet i regionrådet om at kommunene skal fortsette med å samarbeide om
barneverntjenestene og søke å finne løsninger sammen. Utfordringen er å finne en egnet form
for eierstyring inn i vertskommunemodellen som ivaretar hovedmålet om å være en trygg eier.
Ordførerforum ønsker et dialogmøte med Fylkesmannens fagdirektør Erik Stene.

Orienteringssaker:
 Årsrapport 2018 for Næringsalliansen ble presentert av leder Bjørn Damhaug.
 Presentasjonen deles via epost fra Bjørn Damhaug.
 «TK- reform» Statens vegvesen organisasjon i endring v/Torodd Østerås, leder for
Trafikant- og kjøretøyavdelingens enheter og aktiviteter i Trøndelag. Orientering om
endringsprosessene og muligheten for kommunene til å gi innspill til endringsprosessen.
 Eventuelle høringsinnspill sendes til KS som er kommunenes høringsorgan i denne
prosessen. Ordfører Tom Myrvold er styrerepresentant i KS Trøndelag og tar med innspill
fra Fosenregionen.
 Politiavtaler for kommunene i Fosenregionen, ved lensmann Rune Halvorsen
 Orientering fra leder rådmannsgruppen
 Orientering fra daglig leder

Møtet slutt kl 1430.
Tusen takk til Kystpikene som leverte lunsjmaten og Ørland kommune for øvrig servering,
møtelokaler og gjestfrihet.
Torun Bakken
Referent

Agenda styremøte 1.mars
09:45 Kaffe og velkommen
10:00 Møtestart og innledning v/Vibeke Stjern
10:05 Innlegg ved Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag
10:15 Drøftingssak 01/19 Fosen barneverntjeneste v/Vigdis Bolås
10:50 Orientering om Næringsfondet Fosenregionen v/ Torun Bakken
11:00 Saksbehandling sak 01/19-03/19
12:00 Lunsj – levert av Kystpikene
12:30 Innblikk fra det politiske arbeidet på Stortinget v/Kirsti Leirtrø- UTGÅR pga sykdom
Politiavtaler med Fosen lensmannsdistrikt v/ Rune Halvorsen
12:45 Årsrapport næringsalliansen 2018 v/Bjørn Damhaug
13:05 «TK- reform» Statens vegvesen organisasjon i endring v/Torodd Østerås, leder for Trafikant- og
kjøretøyavdelingens enheter og aktiviteter i Trøndelag.
13:45 Info v/Torun Bakken
13:55 Oppsummering ved nestleder Vibeke Stjern
14:00 Avslutning og vel hjem!

www.fosen.net

Regionalt næringsfond- Fosenregionen
• 1,4 mill fra kommunene
• 1,2 mill fra FK
• Strategisk Næringsplan 2016-2020
• Faggruppe næring innstiller
• Fondsstyre= styre Fosen Regionråd
• Forvaltes via www.regionalforvaltning.no

www.fosen.net

Regionmøte 12.mars
• 3 delstrategier- hva betyr disse for Fosen
• Trøndelag fylkeskommune
• Ordførere innleder om status og fokus
• Fosen fjordhotell kl 10:00-14:00
• Fagledere
• Kompetanse- Kultur- Samferdsel

www.fosen.net

Regionrådet
NÆRINGSUTVIKLING

SAMFUNNSUTVIKLING

REISELIV

SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR

STYRET

DAGLIG DRIFT

FAGGRUPPE NÆRING

RÅDMANNSGRUPPEN

Hørings -og dialogmøte KOMPETANSE
KULTUR - SAMFERDSEL
Tema: Kompetanse, kultur og samferdsel.
Sted: Fosen Fjordhotell, Åfjord.
Tid: Tirsdag 12. mars kl 10:00-14:00.
Trøndelag fylkeskommune har flere strategidokumenter ute på høring innen kompetanse, kultur og samferdsel
og ønsker innspill og dialog gjennom møter sammen med regionrådene i Trøndelag.
Temabolkene vil bestå av en kort intro fra Fosenordførere om aktuelle utfordringer, deretter presentasjon av
høringsdokumentene ved fylkeskommunen - spørsmål/kommentarer.
Program:
1000 Velkommen v/ fylkesdirektør Karen Espelund og leder i regionrådet.
Kompetansestrategi Trøndelag
Balansekunst - Kulturstrategi Trøndelag
1200 Lunsj på Fosen Fjordhotell
1245 Samferdselstrategier; sjø, trafikksikkerhet, mobilitet, gods.
1400 Avslutning og vel hjem! Påmelding til regionrådet: torun.bakken@fosen.net
www.fosen.net

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
07/18

Møtedato:
27.06.18

Saksbeh.:
TB

Navn på saken

Retningslinjer regionalt næringsfond
13/18

21/09

TB

Saksfremstilling:
Trøndelag fylkeskommune tildeler kr 200 000,- for hver kommune som deltar i regionalt
næringsfond. Fosenkommunene har vedtatt å delta i regionalt fond gjennom Fosen Regionråd.
Til sammen har regionrådet mottatt tilsagn om kr 1 200 000,- som omfatter tilskudd for
kommunene Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord.
Formålet med tildelingen av regional næringsfond i Trøndelag er å skape politisk engasjement
for et aktivt næringsutviklingsarbeid i regionene, tilføre midler til lokale og regionale
prosjekt, og at kommunene i samarbeid skal kunne spille en aktiv rolle for å ivareta
førstelinjetjenesten i næringsutviklingsarbeidet.
Det stilles krav til at næringsfondet kunngjøres og forvaltes av regionsamarbeidet via
www.regionalforvaltning.no samt at et skal anvendes i tråd med strategiene for innovasjon og
verdiskaping i Trøndelag. I tillegg settes det krav til organiseringen ved at det skal være en
politisk valgt styringsgruppe og en formell organisasjon som ivaretar forvaltning og
rapportering.
Dagens organisering for regionalt næringsfond, kommuneandeler sum kr 1. 400.000,Styret i Fosen Regionråd behandlet i sitt møte den 20. desember 2013 bla sak 19/13 Regionalt
næringssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013. Styrets enstemmige vedtak
lyder:
1.

Fosen Regionråd vedtar det framlagte forslag til strategidokument for regionalt næringssamarbeid på
Fosen. Dokumentet er et viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv i regionen.

2.

Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier (tiltak) legges til grunn for å konkretisere
handlingsplaner og tiltak.
Oppfølging og gjennomføring av strategiene forutsetter at hvert enkelt tiltak beskrives i en egen
prosjektplan med kostnadsoppsett og hvem som er initiativtaker (hvilken/ hvilke organisasjoner i
Næringsalliansen).
Hvert enkelt prosjekt legges fram til Fosen Regionråd for behandling i styret.

3.

Næringsalliansen i Fosen utfordres til å organisere arbeidet med konkretisering av prosjektplaner og
iverksetting av tiltak med utgangspunkt i de ressurser som stilles til rådighet av kommunene,
regionrådet, fylkeskommunene og eventuelt andre finansieringskilder.

4.

Næringsalliansen i Fosen utarbeider hvert år en melding til regionrådets styre og kommunestyrene i
medlemskommunene som omtaler iverksatte tiltak, oppnådde resultater og ressursbruk.

5.

Regionrådets styre ber kommunestyrene og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ta stilling til forslaget
om at midler, tilsvarende det som årlig t.o.m. 2014 blir bevilget til Kysten er klar, omdisponeres og
stilles til rådighet for Næringsalliansen i Fosen for bruk i arbeidet med å iverksette tiltak i hht.
strategidokumentet.

6.

Saken oversendes medlemskommunene i Fosen Regionråd for videre politisk behandling. Svarfrist
settes til 28. februar 2014.

I vedlagte særutskrift av saken vises det til den prossess som er gjennomført i forbindelse med
utarbeidelsen av strategidokumentet. En viktig milepæl i arbeidet med en strategisk
næringsplan var det som skjedde den 24. april 2013; etablering av Næringsalliansen i Fosen.
Vedtak sak 29-14:
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen,
slik det fremgår av forslag til vedtekter.
2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1 400 000 (styresak
23/14), overføres til fondet.
3. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta de foreliggende
vedtekter for «Regionalt næringsfond for Fosen» i kommunestyret innen 15. februar
2015.
Vedtak sak 13-15:
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de framlagte forslag til vilkår og retningslinjer for
bruken av de regionale næringsfondsmidlene.
2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på
Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i
prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de
tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016.

FORSLAG TIL NY ORGANISERING AV REGIONALT NÆRINGSFOND:

Regionalt næringsfond, Fosenregionen 2018:
1. Kommuneandeler kr 1 400 000,2. Fondsmidler fra Trøndelag fylkeskommune kr 1 200 000,Regionalt næringsfond for Fosenregionen skal benyttes til prosjekter for å fremme regional
verdiskaping og næringsutvikling.
Fosenregionen har følgende overordnede satsingsområder:





Fornybar energi
Havrom
Forsvar
Reiseliv og opplevelsesnæring

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
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:
Styret i regionrådet er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende prinsipper.
Arbeidsutvalget utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i sekretariatet for regionrådet
forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.
Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Styret i regionrådet behandler søknadene til regionalt næringsfond Fosenregionen.
2. Daglig leder i regionrådet har ansvar for kunngjøring og forvaltning av regionalt
næringsfond for Fosenregionen i henhold til gjeldende prinsipper.

Rådmannsgruppens innstilling:
1. Daglig leder i regionrådet har ansvar for kunngjøring og forvaltning av regionalt
næringsfond for Fosenregionen
2. Styret i regionrådet behandler søknadene til regionalt næringsfond Fosenregionen i
henhold til gjeldende prinsipper.

Styrets vedtak:

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:

16/18

Møtedato:
17.09.18
21.09.18

Saksbeh.:
TB
TB

Navn på saken
Regionalt næringsfond Fosen – reviderte
vedtekter

Vedlegg:
1. Forslag til reviderte vedtekter for regionalt næringsfond
2. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (eget pdf-dokument)

Saksfremstilling:
Sekretariatet har utarbeidet forslag til reviderte vedtekter for et Regionalt næringsfond –
Fosen. (vedlegg 1)
Som det fremgår av dette forslaget skal fondet forvalte økonomiske virkemidler til
næringsutvikling tildelt fra Trøndelag fylkeskommune på nærmere angitte vilkår samt midler
som er bevilget til fondet av medlemskommunene.

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar reviderte vedtekter for regionalt næringsfond i
henhold til vedlegg.

Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd vedtar reviderte vedtekter for regionalt næringsfond i
henhold til vedlegg.
2. Vedtektene fremlegges for vedtak i medlemskommunene, endringene synliggjøres i
dokumentet.

Vedlegg 1, styresak 16/18
Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN
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.
§ 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.
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§ 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.

Reform av trafikant- og
kjøretøyområdet
Informasjon til kommunene
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Reformere TK-området

Statsbudsjett 2019
● Regjeringen vil reformere trafikant- og kjøretøyområdet
– fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive tjenester
– ny tjenesteleveransemodell og ny tjenestestruktur
● Dette innebærer
– reduksjon i antall tjenestesteder og omlokalisering av
tilbud
– redusert personellbehov
● Statens vegvesen skal
– utforme forslag til innretning av reformen
● Endringene skal gjennomføres innen utgangen av 2024
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Bakgrunn og føringer
● Områdegjennomgangen som ble bestilt av finans- og
samferdelsdepartementet;
– Effektiviseringspotensiale
– Økonomisk besparelse
● Statens vegvesens egne faglige vurderinger
● Fortsette digitalisering av TK-området som planlagt
● Tjenester som krever oppmøte
– foreslå kompenserende tiltak om vesentlige endringer i reisevei
● Om mulig opprettholde tilbud lokalt til avløsende tilbud er etablert

● Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og
tjenesteproduksjon (vedtatt ved kong.res. 28.11.2014)
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Reformere TK-området

Hvorfor reformere TK-området?:
● Omtrent de samme tjenestene som for 40 år siden
● Tjenestene leveres i hovedsak fra ca. 70 trafikkstasjoner
● Store endringer i samfunnet – økt mobilitet, økt effektivitet

● Digitalt førstevalg - våre oppdragsgivere krever
digitalisering
● Brukerne ønsker selvbetjeningsløsninger – færre oppmøter

● Bransjeløsninger – bilforhandlere, trafikkskoler
● Strammere økonomiske rammer for offentlige virksomheter
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Reformere TK-området

Statens vegvesen leverer løsninger på nett
● De første løsningene ble lansert for over 15 år siden
● I dag finnes det flere enn 25 digitale løsninger
● Nye løsninger kommer kontinuerlig
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Dine kjøretøy

Autoreg nybilregistrering

Bestille duplikat av førerkort

Tap av vognkort

Autoreg omregistrering

Vise PKK kontrollsedler

Salgsmelding

Autoreg kjennemerkeadm.

Parkeringsregisteret

Omregistrering, inkl. betaling

Ditt førerkort

Finn godkjent verksted

Kravveileder

Tap av førerkort

Oppslag i transportørregister

Søknad om personlig bilskilt

Søk om førerkort

Søk om sjåførkort

Timebestilling hallkontroll

Timebestilling førerprøve,

Kjøretøyopplysninger

Bevis for øvelseskjøring

SMS-tjenesten

Påmelding til 65+

Tilhenger-kalkulator

Påmelding mengdetreningsmøte

Bil og henger

Finn godkjent trafikkskole

Reformere TK-området

Salgsmelding på nett - blir løsningen brukt?
● 800.000 salgsmeldinger på nett på 3,5 år
● Salgsmeldinger - i november 2018 ble 75 % registrert digitalt
Fordeling salgsmeldinger på trafikkstasjon og digitalt
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10,00%
0,00%

Trafikkstasjon
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På nett + Autoreg

Reformere TK-området

Digitalisering gir konsekvenser
Førerkort- og kjøretøyregistrering, utvikling siste tre år i
Region midt

Registreringshandlinger
Førerkorthandlinger
(f.kort+midl.tillatelser)

Sum
Færre ekspedisjoner

05.03.2019

2016

2017

2018

128609

107969

102602

87987

78303

69953

218612

188289

174573

30323

13716

Reformere TK-området

Tjenester som krever oppmøte
● Praktisk førerprøve
● Teoriprøve
● ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur
● Kjøretøykontroll i hall
● Spesielle saker (dispensasjoner etc.)
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Oppdraget – 26.10.2018
● Statens vegvesen bes videreføre arbeidet med modernisering av
TK-området ved å utforme forslag til ny
– tjenesteleveransemodell
– tjenestestruktur
● Vurdere om oppgaver kan overføres til private

● Involvere aktuelle interessenter i det videre arbeidet
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Hovedoppgaver
1. Tjenesteleveransemodell
2. Tjenestestruktur
3. Privatisering
4. Gevinster
5. Involvering
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Tjenesteleveransemodell, tjenestestruktur og
privatisering
●
●
●
●

Hvordan tjenestene leveres
Hvem som leverer tjenestene
Hvilke tjenester som leveres hvor
Er det tjenester/myndighetshandlinger som kan være egnet for
overføring helt eller delvis til private aktører
– eksempelvis oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver

● Frist: 10. mai 2019
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Gevinster og gevinstrealiseringsplan
● Kostnadselementer på trafikant- og kjøretøyområdet:
– Lønn
– Husleie
– IKT utvikling, forvaltning og drift
● Økonomiske rammebetingelser
● Effektiviseringskrav

● Frist: 10. mai 2019
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Gjennomføring
● Implementeringsplan ferdig første tertial 2020
● Trinnvis innføring
● Første tiltak påbegynt juni 2020
● Gevinster tas ut underveis
● Ny tjenesteleveransemodell og -struktur innført 31.12.2024
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Involvering
● Endringer på TK-området vil ha stor betydning for
næringsaktører, private brukere, lokale myndigheter m.fl.
● For å sikre god utforming av reformen skal berørte aktører få
bidra inn i de utredninger og vurderinger som skal gjøres

● Statens vegvesen skal aktivt involvere aktuelle interessenter
underveis i det videre arbeidet
● I forslaget Statens vegvesen oversender departementet, må
interessentenes synspunkter fremkomme
● Interessentene er representert ved sine interesseorganisasjoner
(KS, ATL, NBF, Elevorganisasjonen osv)
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Involvering
● 2-3 møter
1. Informere om oppdrag og prosess – 10. desember 2018
2. Underveis-presentasjon – utkast til tjenestestruktur –V19
3. Rett før intern leveranse – forslag til tjenestestruktur
● Intern frist for å levere forslag er før påske - 12. april
● Interessentene skal få kommentere vårt forslag og eventuelt
levere egne forslag

● Frist: 10. mai 2019
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Involvering
● Statens vegvesen er eksperter på tjenestene vi leverer
● Dere er ekspertene på brukerne og deres behov
● For best mulig tjenestestruktur trenger vi innspill
● Det er nå fremtidig tjenestestruktur blir besluttet
● Bruk interesseorganisasjonene dersom dere har innspill
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Reformere TK-området

Tidsplan

Leveranse

05.03.2019

Frist

Hovedgrep organisering

15. 01.2019

Vurdering av privatisering, første runde

15. 01.2019

Utredning av privatisering, utvalgte områder

10. 05.2019

Tjenesteleveranseplan og tjenestestruktur

10. 05.2019

- Intern frist

12.04.2019

Omstillingsplan besluttet og tiltak påbegynt

01. 06.2020

Reformen gjennomført

31.12.2024

Reformere TK-området
Foreslått
struktur for
trafikant og
kjøretøytjenester

Namsos: Servicekontor
Steinkjer: Servicekontor

Levanger: Legges ned
Stjørdal: Oppmøtested
Trondheim:
Trafikkstasjon
Brekstad: Servicekontor
Orkanger: Legges ned

Oppdal: Legges ned
Røros: Legges ned

Reformere TK-området

• Viktig å huske at vi er på utredningsnivå,
men det er lagt opp et løp med stor
hastighet!
• To områder som jeg ikke kan se er berørt
så langt:
• Avvikling av førerprøver for traktor
• Avvikling av vurderingsprøver
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Reformere TK-området

Videre prosess
● Statens vegvesen leverer 10. mai 2019
● Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur
inngår i prosessen for Statsbudsjettet 2020
● Forslag til statsbudsjett legges fram i begynnelsen av
oktober
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