
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:  «Roanstua», Roan kommune 

 

Tid:  Fredag 20.09.19, Kl 10:00  

 

Deltakere:  Ogne Undertun     Bjugn 

  Steinar Saghaug     Indre Fosen 

  Einar Eian      Roan   

  Tom Myrvold      Ørland 

  Vibeke Stjern      Åfjord 

John Einar Høvik     Osen     

   

Forfall:  Ingen 

Fullmakt:  Ingen 

 

Gjester:  AtB ved Harald Storrønning og Danielle Forsland Hveding 

 

 

Øvrige møtedeltakere:  

 

Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Emil Raaen, Nye Ørland kommune, Ann 

Berit Nervik, tillitsvalgt, Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune, 

Torun Bakken, Fosen Regionråd. 

 

 

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste 

 

 

Møteleder:  Styrets leder Ogne Undertun 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Fosen Regionråd   
FRA: 

Sekretariatet/ TB 

Møtedato: 20.09.2019 

 

 

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD 

MØTEREFERAT 

 

 

 

FOSEN REGIONRÅD 
7170 Åfjord  -  Tlf: 72 53 15 10  



SAK 18/19     Oppfølging av styrets vedtak 

 
 

SAKSNR. 

 

SAKSNAVN 

 

TILTAK 

   

SAK 13/19 Fosen Regionråd- årsregnskap 2018 

 

Avsetningene er foretatt iht. rådets 

vedtak i saken. 

SAK 14/19 Årsmelding Fosen Regionråd 2018 

 

Revidert årsmelding publisert på 

nettsidene. 

SAK 15/19 Årsregnskap og årsmeldinger 2018 

for regionale samarbeidsordninger 

Tatt til orientering. 

SAK 16/19 Forstudie reiseliv- avtale med 

Trøndelag reiseliv 

 

Avtale med Trøndelag reiseliv er 

iverksatt, viser til orientering om 

prosjektet i styremøte 20.september 

 

SAK 17/19 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- 

Flakk- Byneset 

Vedtaket er oversendt til TRFK og 

følges opp med videre dialog. 

Styret holdes løpende orientert. 

 

 
 

Styrets vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

SAK 19/19 Fordelingsnøkler for samarbeidsordninger i Fosen Regionråd 

2020 

    
Styrets vedtak: 

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at kostnadsfordelingen for samarbeidsordningene i 

2020, budsjetteres med lik kostnad som budsjettet for 2019. 

2. De nye sammenslåtte kommunene bærer sammenlagt kostnad for de to «gamle» 

kommunene i 2020. 

3. Ny modell for fremtidig kostnadsfordeling med et langsiktig perspektiv på 

fellestjenestene utredes av rådmannsgruppen og fremlegges for vedtak i rådet. 

 

 

SAK 20/19 Næringsfondet- prosjektoppfølging 

 
Presentasjon fremlagt i styremøtet av prosjektene og økonomisk status for det regionale 

utviklingsfondet er vedlagt referatet. 

 

Styrets vedtak; 

1. Styret i Fosen Regionråd tar informasjonen om prosjektene til orientering. 

2. Vedtak om tilskudd til Mitt yrke, ved Adalia Film kr 90.000,- oppheves. 

3. Styret vedtar øvre ramme for tilskudd til prosjektene i egenregi «Deltakelse på Aqua 

Nor 2019» og «Kompetansekartlegging Fosenregionen» på til sammen kr 90.000,- 



Rapporteres tilbake til styret etter prosjektgjennomføringen.  

 

 

SAK 21/19   Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for 

Fosenregionen 

 
Se vedlagt Samarbeidsavtale hvor tillitsvalgte er tatt inn med møte og talerett i rådsmøtene. 

I tillegg vedlegges forslag til sak for behandling i kommunestyrene. 

 

Styrets vedtak: 
 

1. Fosen Regionråd omdannes, i henhold til ny kommunelov kapittel 18, til 

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen med medlemskommunene Indre 

Fosen, Osen, Ørland og Åfjord fra 01.01.2020  

2. Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen etableres som eget rettssubjekt med 

Åfjord kommune som kontorkommune og kjøp av administrative tjenester fra 

kontorkommunen i henhold til samarbeidsavtalen. 

3. Styret for Fosen Regionråd godkjenner forslag til samarbeidsavtale for 

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen. 

4. Samarbeidsavtalen sendes til medlemskommunene i regionrådet for likelydende 

vedtak innen 01.12.2019 og at ordfører i respektive kommune gis fullmakt til å signere 

samarbeidsavtalen. 

 

Eventuelt: 

 

• Regionrådet bes om å kontakte Mattilsynet på Fosen for å etablere dialog omkring 

hvordan de kan delta i samfunnsutviklingen i Fosenregionen.  

• Regionrådet ønsker økt fokus på sirkulærøkonomi i Fosenregionen og håper at Fosen 

Renovasjon kan ta et særlig initiativ til konkrete tiltak. 

• Barneverntjenesten- det er varslet et dialogmøte med Fylkesmannen i Trøndelag den 

29.november med oppfølging av prosesser og tiltak iht evalueringsrapporten for Fosen 

barneverntjeneste. Ordførerforum hadde i sommer et møte med Martin Skramstad om 

skolering i eget ansvar for politikere. Det vil komme et skoleringstilbud til 

kommunestyrene fra KS/Fylkesmannen i løpet av senhøsten- vinteren som det 

oppfordres til å delta på. 

• Ønsker orientering fra OFO og regionkonsulenten for oppvekst og utdanning i 

styremøte/rådsmøte. 

• Orientering om tareforskriften ved John Einar Høvik. 

• Fotografering av regionrådet til bruk for markedsføring av HUNT4, en digital 

spørreundersøkelse for kommunen fra tidligere Sør-Trøndelag. (se bilde under)  

 
 

Orienteringer: 

• Orientering fra AtB ved Harald Storrønning om regionruter for buss, sender eget 

referat- oppsummering. 

• Orientering fra rådmannsgruppen ved nestleder Per Ola Johansen 

• Orientering om prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd fra regionalt næringsfond 

Fosenregionen ved utviklingsleder Torun Bakken 

 

 
 



Tusen takk til Roan kommune for godt vertskap og matservering. 

 

 

Møtet slutt kl 1500.  

Torun Bakken 

Referent 

 

  

 

 


