
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:  «Råkvåg Gjestgiveri og Marina», Indre Fosen kommune 

 

Tid:  Fredag 03.05.19, Kl 10:00  

 

Deltakere:  Ogne Undertun     Bjugn 

  Steinar Saghaug     Indre Fosen   

  Tom Myrvold       Ørland 

  Vibeke Stjern      Åfjord 

Line Stein (varaordfører)    Osen     

   

 

Forfall:  Einar Eian       Roan kommune 

 John Einar Høvik     Osen kommune 

 

Fullmakt:  Ingen 

 

Gjester:  Vegard Saur, Fornybarklyngen 

 Tanja Holmen, Visit Trondheim 

 Sunniva Evjen, Visit Trondheim 

 Rune Halvorsen, Fosen lensmannskontor 

 Ebbe C. Brødreskift, Fosen lensmannskontor 

 Jan Ivar Småvik, Fosen lensmannskontor 

 Sturla Hoøen, Fosen lensmannskontor 

 Olav Ellevset, Fosenbrua AS 

 

 

 

Ellers møtte:  

Roar Leirset, Osen kommune, Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Ådne 

Røkkum, Bjugn kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Emil Raaen, 

Nye Ørland, Stig Klomsten, Trøndelag fylkeskommune, Leif Harald Hanssen, 

Trøndelag fylkeskommune, Daniel Johansen, Ørland kultursenter KF, Torun 

Bakken, Fosen Regionråd. 

 

 

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste 

 

 

Møteleder:  Styrets leder Ogne Undertun 

 

 

 

Styre- og rådet i Fosen Regionråd   
FRA: 

Sekretariatet/ TB 

Møtedato: 03.05.2019 

 

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD 

MØTEREFERAT 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
7170 Åfjord  -  Tlf: 72 53 15 10  



  

 

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent. 

 
Saksliste: 

Sak 04/19 Oppfølging av styrets vedtak 

Sak 05/19 Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering 

Sak 06/19 Næringsfondet- søknader til behandling 

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

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

Sak 09/19 Endring i møtestruktur Fosen Regionråd 

Sak 10/19 «Rødsak» unntatt offentlighet -personalsak 

 

Drøftingssaker: 

DS 02/19 Fosen politiråd- politiavtaler 

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

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

 

   

Orientering: 

 

 Fosenbrua ved Olav Ellevset 

 Politråd Fosen ved lensmann Rune Halvorsen  

 Prosjektet Verdi i vind ved Vegard Saur, Fornybarklyngen 

 Visit Trondheim ved Tanja Holmen 

 

 

SAK 04/19     Oppfølging av styrets vedtak 

 
 

SAKSNR. 

 

SAKSNAVN 

 

TILTAK 

   

Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet 

og styringsmodell 

Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget 

arbeider videre med saken og orienterer 

styret løpende. 

 

SAK 02/19 Sluttrapport prosjektet DDF Sluttrapporten er publisert og tiltakene 

fra prosjektet er kontinuerlig i utvikling i 

takt med innbyggernes behov. 

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

tilskudd er sendt ut til innvilgede 

søknader.  

 

 

Styrets vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 



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. 

 

 

SAK 06/19 Næringsfondet – saker til behandling 
 

Styret innledet saksbehandlingen med en prinsipiell drøfting omkring næringsfondet. Styret 

syns det er vanskelig å ikke kunne innvilge søknader til lokale bedrifter som søker om ulik 

tiltak i egne bedrifter. 

Næringsfondet er i stor grad bygget opp av regionale utviklingsmidler og betingelsene, 

rammen og føringene for bruk av disse er definert til å videreføre regionale 

utviklingsstrategier. Tiltak og prosjekter som bygger på strategiene i Trøndelagsplanen, 

Strategisk næringsplan for Fosen 2016-2020 

Det betyr at næringsfondet kan brukes til prosjekter som er initiert av bedrifter alene, 

faggruppe næring eller andre aktører. Betingelsene er at det er regionale tiltak, utvikling for 

Fosenregionen. Samfunnsutvikling, løfte et grunnlag til felles utviklingsprosjekt. Det er viktig 

at førstelinjetjenesten kontakter bedrifter som har søkt om støtte og veileder til riktig 

virkemiddelapparat, som i mange tilfeller er Innovasjon Norge. 

 

 
Styrets vedtak:  

 

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar søknadene til behandling i henhold til innstillingen fra 

faggruppe næring. 

2. Styret vedtar å innvilge søknadene ihht innstillingene i sammenstillingen pålydende til 

sammen kr 690.000,- fra næringsfondet for Fosenregionen. 

3. Daglig leder utsteder tilsagnene ihht retningslinjene og forvalter vedtakene gjennom 

forvaltningsportalen regionalforvaltning.no 

 



 
 

SAK 07/19 Fosenfrukt- ny næring med dype røtter!   
 

Styrets vedtak: 

 

1. Fosen Regionråd bidrar inn i prosjektet «Fosenfrukt» med kr 300.000,- finansieres ved 

bruk av næringsfondet. Det forutsettes full finansiering av prosjektet for 

medfinansiering fra regionrådet. 

2. Styret i Fosen Regionråd er skal være representert i styringsgruppen for prosjektet 

 

 

SAK 08/19 Prosjektet Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell 

kulturarv 

 
Styrets vedtak:  

 

1. Fosen Regionråd bidrar inn i prosjektet «Havets skole» med kr 1.207.000,- finansieres 

ved bruk av næringsfondet. Det forutsettes full finansiering av prosjektet for 

medfinansiering fra regionrådet. 

2. Styret i Fosen Regionråd er skal være representert i styringsgruppen for prosjektet. 

 

 

SAK 09/19 Endring i møtestruktur Fosen Regionråd 
 

Styrets vedtak:  

 

Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd, bestående av leder, nestleder, leder rådmannsgruppen, 

avsluttes 3.mai 2019 

 

 

 



Ekstrasak 11/19: Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo 

 
Indre Fosen kommune fremla i møtet en søknad på vegne av reiselivsbedriften Hjellup 

Fjordbo, se vedlegg. 

Styret i regionrådet finner denne saken enkeltstående og meget spesiell og velger å gjøre et 

unntak fra prinsippene for næringsfondet og innvilge søknaden fra Hjellup Fjordbo om 

medfinansiering av sikringstitak. 

 

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. 

 

 

DS 02/19 Fosen politiråd- politiavtaler 

 

Presentasjon av politikontakter og gjennomgang av politiavtaler og formål med politiråd. Se 

vedlagte presentasjon. Ta kontakt med regionrådet ved Torun for tilgang til statistikk over 

saker, kommunevis.  

 

 

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

 

Det er planlagt mediabesøk på Fosen den 28.august i forbindelse med fylkes- og 

kommunevalget til høsten. Fosen Regionråd ønsker å bidra til å vinkle denne omtalen til felles 

saker for Fosenregionen. Følger opp med detaljplanlegging under ordførerforum den 6.juni 

2019 

 

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

 

Fosenregionen deltar også i år på AquaNor under fellesstanden «Treffpunkt Trøndelag» 

Standplassen deles med NCE Aquatech, vi vil invitere aktuelle næringsaktører fra Fosen 

innen havbruk til å stå på standen vår. Kom gjerne med forslag til hvilke bedrifter som kan 

være aktuelle. 

Messa er 20.-23. august 2019- sett av tid til å delta! 

Trøndelagskvelden arrangeres av OI! Trøndersk mat og drikke den 21.august på Scandic 

Nidelven med havets festbord. 

Fosenregionen har meldt sin interesse for å presenteres mat fra havet på fellesarealet for 

«Treffpunkt Trøndelag» Det jobbes frem et opplegg som presenteres for ordførerforum den 

6.juni 2019 

 

 

Visit Trondheim 

Tanja Holmen og Sunniva Evjen orienterte om Visit Trondheim og hva de kan tilby som 

destinasjonsselskap. Kommunene må enkeltvis ta stilling til om de skal bli partnere i Visit 

Trondheim. Det koster kr 22,- pr innbygger og avtalen knyttes for ett år med oppsigelse inne 

september. Se vedlagt forslag til avtale. 

Dersom alle kommunene blir partnere i Visit Trondheim vil det være naturlig å ha dialogen i 

regionrådet. 



 

Trøndelag Reiseliv 

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

mot Visit Norway med innhold fra Fosenregionen. Trøndelag reiseliv har tilbudt Fosen 

Regionråd en avtale om en 20% stilling i 2019 (Sigrid Fissum, prosjektleder 

Kystoppleveleser) som kan følge opp med reiselivsaktørene i Fosenregionen for å kartlegge 

behov og fremtidige satsinger. Dette arbeidet kan knyttes sammen med prosjektet 

kystopplevelser. Fosen Regionråd inngår avtale denne avtalen med Trøndelag reiseliv og 

søker Trøndelag fylkeskommune om medfinansiering av denne stillingsressursen: 

 

Hva kan vi gjøre på kort sikt:  

1. Trøndelag Reiseliv kan overta KystNorges databaselisens. Kostnaden for lisensen vil 

da også overtas av Trøndelag Reiseliv. Dette er verktøyet som gjør at produktene kan 

bli synlig på blant annet visitnorway og trondelag.com.  

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

Trøndelag Reiseliv.  

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

aktørene på Fosen og kartlegging av fremtidige behov. Denne ressursen kommer i 

tillegg til prosjekt KystOpplevelser.  

 

PRIS FOR PKT. 1-3: 110.000 NOK eks.mva     

Lisens/digitale plattformer 40.000  

Personal fra juni (20% ut året) 70.000 

  

 

  

  

 

Orienteringssaker:  

 

 Orientering fra daglig leder 

 

 

Møtet slutt kl 1530.  

 

Tusen takk til Råkvåg Gjestgiveri og Marina og Indre Fosen kommune for vertskap, 

møtelokaler og god servering.  

 

Torun Bakken 

Referent  



Hjellup Fjordbo 
Orgnr 819500142 
Kontaktperson: Ola Hjellup 
 
 
 
 
Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo 
 
Søkers virksomhet 
Hjellup Fjordbo AS består av 6 feriehus for utleie til turister. Det nye anlegget med 5 av husene var 

ferdigstilt og åpnet for bruk i begynnelsen av juni 2018. Ved åpning var anlegget fullbooket over 
en lengere periode.  
 
 
Bakgrunn 
Ca to uker etter den offisielle åpningen tidlig juni 2018, ble Hjellup Fjordbo utsatt for et stort jordras 
som medførte at driftsgrunnlaget for selskapet forsvant. Anlegget var under åpningen fullbestilt over 
en lengre periode. Raset i fjorden og i sjøkanten nedenfor husene førte til umiddelbar stenging av de 
nyåpnede husene og tilbaketrekking av brukstillatelse fra kommunen. Hjellup Fjordbo er pålagt å 
sikre området med spunting nedenfor anlegget mot sjøen, før husene kan tas i bruk igjen. I februar 
2019 kom den endelige rapporten fra Norges Geotekniske Institutt som omhandler skredet i Leksvik. 
Området mot sjøkanten nedenfor husene må sikres før anlegget kan gjenåpnes. Området som må 
sikres, er også interessant å bruke av allmenheten. 
 
Det foregår nå forhandlinger mellom byggherre og forsikringsselskapet, og det ser ut til at prosessen 
tar en del tid. Muligheter for å åpne anlegget for gjester i 2019 begynner å bli begrenset. Primærmål 
er å sikre brukstillatelse samt målrettet markedskommunikasjon for å sikre sesongen 2020. Selve 
sikringsarbeidet er beskrevet som et prosjekt i perioden mai – september 2019. 
  
Hjellup Fjordbo AS har fått tilbud om nødvendig sikringstiltak til kr 2,1 mill. For å sette i gang dette 

arbeidet så snart som råd, så er det satt i gang et samarbeid om å bidra med nødvendig økonomisk 

støtte. Følgende deltar i samarbeidet: Stadsbygd sparebank, Omstillingsprogrammet i Indre Fosen 

kommune, Indre Fosen Invest, Innovasjon Norge og Indre Fosen kommune. Saken er også drøftet i 

Fosen Regionråd, og det er enighet der om at det sendes en søknad om støtte gjennom det regionale 

næringsfondet.  I tillegg vil Hjellup Entreprenør AS sikre oppbygging av et nytt småbåtanlegg ved 

turistanlegget på egen regning, som et bidrag for å sikre drift. 

 
Opplysninger angående situasjonen nå 

 Det haster med å få signal om økonomisk støtte da tilbudet om sikringstiltak til kr 2,1 
mill har begrenset tidsrom. 

 Følgende instanser er med i en vurdering av finansiering av sikringstiltak: 
o Innovasjon Norge 
o Indre Fosen kommune 
o Omstillingsprogrammet for Indre Fosen kommune 
o Indre Fosen Invest 
o Fosen Regionråd 
o Stadsbygd sparebank 

I tillegg vil eierne delta med finansiering. 
 



 
 
 
 
Søknad 
Hjellup Fjordbo håper at Fosen Regionråd ser at dette er en spesiell sak, og vi håper at Fosen 
Regionråd ser betydningen av Hjellup Fjordbo i den totale reiselivssatsingen på Fosen.  
 
Hjellup Fjordbo søker med dette Fosen Regionråd om økonomisk støtte til nødvendige sikringstiltak 
slik at driften ved anlegget kan komme i gang igjen så snart som mulig og at området gjøres igjen 
tilgjengelig for allmenheten. Det søkes om inntil 5% av totalkostnaden på kr. 2,1 mill.  
 
Vedlegg  

1. Budsjett for 2019 – 2020 
 

 
 
 
Ola Hjellup  Marit Etnan Hjellup 
 
Leksvik 26.4.2019 
 



 

 
 

Samarbeidsavtale mellom X kommune og Visit Trondheim AS  
 
 

1. Bakgrunn og Formål 

 
Visit Trondheim AS er et felles markedsføringsorgan for å få flere besøkende til Trondheimsregionen, og er 
gjennom samarbeidsavtaler tilknyttet privat og offentlig virksomhet i Trondheimsregionen.  
 
Alle samarbeidspartnere er med på å bygge et større og mer slagkraftig destinasjonsselskap som har som mål å 
gjøre næringen mer moden for vekst – både nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å kunne lykkes med 
et ambisiøst markedsarbeid som også skal gi økt lønnsomhet for reiselivet i Trondheimsregion, er et utstrakt og 
godt samarbeid med både privat og offentlig virksomhet.  
 
 

2. Visit Trondheims plikter 
 
En samarbeidsavtale for kommunen innebærer følgende:  
 
Visit Trondheim vil i sin salgs- og markedsføringsvirksomhet legge særlig vekt på å tilgodese kommuner og 
bedrifter som har inngått partneravtale med selskapet.  
 
Samarbeidet mellom X kommune og Visit Trondheim skal omfatte følgende: 
 
Overordnet: 
2.1. Til enhver tid legge til rette for gjennomføring og utvikling av felles nye prosjekter som er i kommunen og     
Trondheimsregionens interesse. Utvikle og gjennomføre felles profileringstiltak definert av foretakets styre. 

2.2 Representere kommunen mot aktuelle og relevante aktører som Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge, 
NHO Reiseliv, Luftfartsforum, etc. for å ivareta kommunens interesser i arbeidet med utvikling av 
reiselivsnæringen i kommunen. 
 

2.3 Legge til rette for samhandling mellom reiselivsaktører og de ulike kommunene i Trondheimsregionen 
gjennom 1-2 felles samlinger årlig. 
 

2.4 Kommunen står oppført på www.visittrondheim.no med egne opplevelsesaktører knyttet til seg som har 
medlemskap i Visit Trondheim. I tillegg blir kommunen også oppført på www.visitnorway.com.   

 
2.5 Visit Trondheim stiller med en egen reiselivskontakt opp mot kommunene i Trondheimsregionen som 

koordinerer og følger opp innholdet i denne avtalen. Det gjennomføres et årlig evalueringsmøte innenfor 
tjenesteleveransen. 



 
 
Kommunens partnerskapsavtale med Visit Trondheim gir mulighet for at reiselivsaktører får en inngangsrabatt 
på første år som partner på 25 % av beløpet for årsmedlemskapet ref. fremlagt prismatrise for 
næringslivspartnere.  
 
 
 

3. Kommunen rettigheter og plikter; 

Kommunen og Visit Trondheim skal legge til rette for en god samarbeidsplattform mellom partene.  

Partnerskapet gjelder for kalenderåret, og ved inngåelsen av avtalen tilpasses bidraget i forhold til 
gjenværende del av året.  

 
Avtalen fornyes automatisk for ett kalenderår med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse fra en 
av partene innen 30. september i avtaleåret 

Kommunen skal ha en fast reiselivskontakter med vararepresentant, som skal sørge for oppdatert og 
korrekt informasjon om området og relevante aktører innenfor næringen, herunder innhenting av slikt 
materiell som Visit Trondheim trenger for å kunne levere tjenesten.   

Kommunen skal gjennom den faste reiselivskontakten løpende orientere Visit Trondheim om saker som 
berører reiselivet.  

 
 

4. Vederlag 
 

Pr. 2019 er det satt en sats pr. innbygger på kr. 22 for partnerskapet. 
 
 
4.1  X kommune heretter kalt kommunen, forplikter seg til å betale et årlig partnerskapsbidrag til selskapet 

i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av selskapets styre. 
 
 Kommunen vil bli fakturert  pr. år. f.o.m 2019. SSBs innbyggerstatistikk pr. 2. kvartal året før legges 

til grunn. 
 
4.2. Det årlige vederlaget faktureres i januar hvert år og forfaller til betaling 30 dager etter. Ved forsinket 

betaling betales morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976, §3, 
p.t. 12%. 

 
4.3 Det årlige partnerskapsbidraget vil bli regulert årlig i henhold til konsumprisindeksen.  
 
4.4         I tillegg til det årlige vederlaget skal kommunen betale merverdiavgift i henhold til en hver tid 

gjeldende lovgivning. 
 
 

5. Varighet, oppsigelse og heving 
  



5.1       Samarbeidsavtalen løper til en av partene sier opp avtalen etter gjeldende regler.  

Avtalen fornyes automatisk for ett kalenderår med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse fra en 
av partene innen 30. september i avtaleåret. Dersom fristen oversittes vil kommunen være forpliktet til 
Samarbeidsavtalen for etterfølgende år. 

 
5.2 Oppsigelse i henhold til punkt 5.1 får ingen innvirkning på leveranse av tjenesten og krav på årlig 

vederlag inneværende år.  
 
5.3 Partene har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig 

misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Parten som har rett til å heve avtalen kan gi den 
misligholdende part rett til å utbedre det vesentlige misligholdet, allikevel slik at avtalen heves dersom 
dette ikke er utbedret innen 30 dager.  
 
 

     6. Endringer av avtalen 
 

Eventuelle endringer som gjøres i Samarbeidsavtalen må være skriftlig avtalt for å kunne påberopes 
overfor den andre parten. 
  

 

7.  Signatur 
  

Denne Samarbeidsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
 

  
 
 
Trondheim, den ……….. /………. 2019 
 
………………………………………………………….   ……………………………………………………… 
 
X Kommune      Visit Trondheim AS 



En lokalmatbølge på Fosen med vår historie som kilde



?





Fosna-Folket 16.06. 1981









TAKK FOR MEG!



Verdi i Vind

Fosen Regionråd
v/ Vegard Saur,

Daglig leder Windcluster Norway
Råkvåg 3. mai 2019 



Bakgrunn – Vind i Trøndelag



I drift Under bygging Gitt konsesjon

Vindkraft i Trøndelag
Park MW Eier Kommune
Bessakerfjellet 57,5 TrønderEnergi Roan
Valsneset 11,5 TrønderEnergi Bjugn
Ytre Vikna 39,1 SAREPTA ENERGI Namsos, Fosnes, Vikna
Hitra 55,2 HITRA VIND AS Hitra
Skomakerfjellet 13,2 TrønderEnergi Roan
Harbaksfjellet 126 FOSEN VIND DA Åfjord
Kvenndalsfjellet 113,4 FOSEN VIND DA Åfjord
Storheia 288 FOSEN VIND DA Bjugn, Åfjord
Hitra 2 93,6 FOSEN VIND DA Hitra
Roan 255,6 FOSEN VIND DA Roan
Geitfjellet 180,6 FOSEN VIND DA Snillfjord
Sørmarkfjellet 130 TrønderEnergi Osen, Flatanger
Stokkfjellet 88 TrønderEnergi Selbu
Frøya 60 TrønderEnergi Frøya
Hundhammerfjellet 55 TrønderEnergi Nærøy



3 Samarbeidspartnere

Windcluster Norway
• Teknologi-, industri- og leverandørklynge med bedrifter innen hele verdikjeden for vindkraft 

hovedsakelig fra Trøndelag
• Etablert august 2010
• Arbeidet aktivt med leverandørutvikling og tett med utbyggere for posisjonering av 

medlemmer og Trøndersk Næringsliv 

Åfjord Utvikling
• Arbeider med å skape vekst og utvikling i Åfjord og Roan
• Jobber tett med næringsliv og utbyggere av vindkraft for å sikre regional verdiskaping på 

Fosen

Fornybarklyngen
• Næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, øøkt

produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.
• Fornybarklyngen samler aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende 

teknologier, og har sitt tyngde punkt i Trøndelag. 



Hovedmål

Hovedmålet for prosjektet 
Verdi i Vind er at vindkraft i 
Trøndelag gir 
kompetanseoppbygging, 
næringsutvikling,  
sysselsetting og 
verdiskaping i regionen.



Prosjektet skal bidra til: 

• Leveranser og verdiskaping i regionalt næringsliv ved å synliggjøre 
muligheter og kvalifisere leverandører.

• Stimulere innovasjon og forretningsutvikling 

• Styrke den regionale kompetansebasen og stimulere til tilflytting, 
sysselsetting og bosetting.

• Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet



1 Leverandørutvikling

Mål: Bidra til leveranser og verdiskaping i regionalt næringsliv ved å 
synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører.

Forventet resultat: 
• God, konkret og kvantifisert oversikt over leverandørmulighetene, 

samt oversikt over kompetanse- og sertifiseringskrav for å bli 
leverandør til vindkravparker innen drift- og vedlikehold. 
• Synliggjort leverandørmulighetene for Trøndersk næringsliv gjennom 

workshops, leverandørseminar, bedriftsnettverk og 1:1 møter. 
• Styrket leverandørnettverket innen vindkraft i Trøndelag med 

eksisterende og nye aktører og leverandører. 



2 Innovasjon

Mål: Stimulere innovasjon og forretningsutvikling 

Forventet resultat: 
• Verifisert og identifisert minst 4 områder som kan utvikles som ny 

forretning. 
• Identifisert minst 4 problemstillinger som kan tas videre i FoU 

prosjekt.
• Identifisert minst 4 utviklingsprosjekter hos leverandørbedrifter. 
• Utviklet samarbeidet med SINTEF og NTNU. 
• Utviklet og gjennomført 3 Industry meet Science i prosjektperioden. 



3 Kompetanse og rekruttering

Mål: Styrke den regionale kompetansebasen og stimulere til tilflytting, 
sysselsetting og bosetting.

Forventet resultat: 
• Identifikasjon av behov og barrierer, foreslå tiltak og være pådriver for 

å løse barrierer.
• Tilbud innen videregående utdanning som stimulerer til utvikling av 

energisektoren.
• Identifikasjon av behov og utredet potensial for etablering av 

kurssenter.
• Etablert besøks- og kompetansesenter for elever og studenter.



4 Vindkraftnav Fosen

Mål: Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet

Forventet resultat: 
• Videre utvikling av infrastruktur, servicefasiliteter og kompetansemiljø 

i tilknytning til vindparkene.
• Fasiliteter som understøtte ny næringsaktivitet 
• Tiltrekke seg nyetablering av eksterne virksomheter/ innflagging
• Etablering av nye forretningsvirksomhet





Foto tatt fra Brettingen av Alexander Killingberg

Styret Fosen Regionråd
Råkvåg 3. mai 2019 

Kryssing av Stjørnfjorden

Arbeidet videre etter oversiktsstudien



Vegtiltakene i  
oppdatert 
analyse



Oppsummering 
av 

oppdatert trafikk-
analyse med 
Stjørnfjorden 

først 

ÅDT 2022

Norconsult 
mai 2018



Oversiktsstudien 
for kryssing av Stjørnfjorden

Pr. januar 2019



Tunnel-alternativet

Fjell kote -225-250m

Krav til 50 m 
overdekning

Dvs tunnel ned på 
ca -300m



Veglinjer 
Fevåg-Sund

Kostnad
ca 1 mrd (eks mva)



Alternative traseer og 
tilknytninger flytebru



Ilandføring på nordsiden

Kostnader 2,1-2,8 mrd kr eks. mva.

Lavest kostnad på de nordlige alternativene



NATURMILJØ FEVÅG

9



KULTURMINNER FEVÅG

10



REGISTRERTE KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP PÅ
ØRLAND/BJUGN-SIDEN
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NATURMILJØ ØRLAND/BJUGN

12



KOSTNADER

13



E39 Bjørnafjorden 
mellom Os og Stord



Tofelts vei med gang-og sykkelbane
også på bru over Stjørnfjorden



Videre arbeid med kryssing av Stjørnfjorden

• Møte på Botngård 23. april 2019

• Prosjektet bør bli en tverrpolitisk sak for hele Fosen

• Legger opp til regulerings- eller kommunedelplan, med én planprosess

• Kommunene positive til å dele kostnadene for planarbeidet seg imellom

• Avklares om fylkeskommunen er interesserte i å delta i prosjektet

• Bjugn, Indre Fosen og Ørland utpeker medlemmer til prosjektgruppe

• Næringslivet inviteres til å være representert i prosjektgruppen

• Ønskelig at næringslivet tar tak i utredninger som går på prosjektenes 
virkninger for vekst og utvikling i næringslivet.



www.fosenbrua.no
www.fosenbrua.no


