
MØTEREFERAT 

RÅDSMØTE 
 

Tid: Fredag 28.02.2020, kl. 09.00 – 14.30 
Sted: Møterom 4.etg Parken, Åfjord. 

 

Møtedeltakere: 

Deltakerkommune Rådsmedlem Kommunedirektør/rådmann 

Indre Fosen kommune 

 

Bjørnar Buhaug 

Knut Ola Vang 

Ivar Rostad 

Vigdis Bolås 

Osen kommune John Einar Høvik 

Egil A. Andreassen 

Line Stein 

Roar Leirset 

Ørland kommune Tom Myrvold 

Ogne Undertun 

Laila Veie 

Marit Knutshaug Ervik 

Åfjord kommune Vibeke Stjern 

Einar Eian 

Tone Bårdli 

Per Ola Johansen 

Tillitsvalgt LO kommune 

Fosen 

Ann- Berit Nervik  

Forfall: 

Finn Olav Odde, Steinar Saghaug, Emil Raaen 

 

Øvrige møtedeltakere: 

Deltaker  Organisasjon   



Harald Fagervold Politisk observatør 

fylkespolitiker 

Trøndelag fylkeskommune 

Eva I. Lauglo Administrativ observatør 

Rådgiver 

KS 

 

 

Forfall øvrige møtedeltakere; Ole Hermann Sveian, Kjersti Tommelstad, Hallgeir 
Grøntvedt, Frode Rabben, Leif Harald Hanssen 

  

 

Leder Vibeke Stjern ønsket velkommen til rådsmøtet og innledet kort fra 
hverdagen i Fosenregionen. 

Til dagsorden: 

• Ann- Berit Nervik ba om å endre saksrekkefølgen for PS 09, og PS 10 
grunnet at hun måtte gå fra møtet kl 12:00 

• Leder orienterte om at hun skulle gå fra møtet etter lunsj og at 
nesteleder overtok møteledelsen 

• To saker meldt til eventuelt:  
 
1. Politisk uttalelse fra Bjørnar Buhaug om dialysetilbudet på 

Fosen. 
2. Innspill fra tillitsvalgte ved Ann Berit 

 
Innmeldt sak fra tillitsvalgte, ved Ann Berit Nervik, som gjelder 
drøftingsplikt for opprettelse av ny stilling i Fosenregionen IKPR 
Tillitsvalgte ber om at prosessen stopper til dette er drøftet med 
tillitsvalgte og konsekvens utredet.   
 

Innspillene ble tatt til følge og utsettelsesforslaget ble behandlet, se PS 10 

 

PS 01 / 2020 Gjennomgang og godkjenning av referat 13.12.19 

Utviklingsleder oppsummerte referatet og kommenterte hvert enkelt punkt det ble 

åpnet for spørsmål eller kommentarer.  

Rådets vedtak: 

Referatet fra rådsmøtet den 13. desember 2019 godkjennes og tas til orientering. 

 



PS 02 / 2020 Profil og ny logo Fosenregionen IKPR 

Presentasjon av logo og grafisk design for Fosenregionen IKPR ved utviklingsleder. 

Redegjørelse for arbeidsprosess og inkludering fram mot forslag til vedtak om ny logo 

og design. I tillegg ble ny nettside omtalt. 

Grafisk profil er utarbeidet av designeren Marte Finsmyr i samarbeid med 

Fosenbedriften Utheve AS. Ansatte i det interkommunale politisk er godt fornøyde med 

samarbeidet og mener den nye logen og det grafiske uttrykket vil presentere enheten 

profesjonelt og forhåpentligvis bidra til godt omdømme og gjenkjennelighet. 

Rådets vedtak: 

1. Rådet tilslutter den nye logoen og det øvrige profilarbeidet inkludert nye 

nettsider som er utarbeidet for Fosenregionen IKPR.  

www.fosenregionen.no 

2. Maler og designhandbok 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.  

 

PS 03 / 2020 Sak/Arkiv for Fosenregionen IKPR 

Utviklingsleder innledet og forklarte hvorfor saken kom til behandling i rådet. Det har 

vært uklart hvorvidt rådet har sak og arkivplikt, men ifølge den nye kommuneloven så 

har interkommunale politiske råd helt klart sak og arkivplikt. Det arbeides med en ny 

møtemodul for Fosenkommunene og rådet vil tilslutte seg denne og ta den i bruk sås 

snart det er mulig. Inntil denne løsningen er tilgjengelig så publiseres saksbehandlingen, 

innkallinger og møtereferat på nettsidene som nåværende praksis. Internt vil alle saker 

være tilgjengelige via lagringsløsningen SharePoint. 

Rådets 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.  

 

http://www.fosenregionen.no/
http://www.fosenregionen.no/


PS 04/ 2020 Valg av representant til styringsgruppen 
marint/avfall ytre kyst Trøndelag 

FMTR inviterer de tre kystregionene til å stille med en representant i styringsgruppen for 

rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag. 

Rådet drøftet ulike forslag til vedtak og kom frem til at det kunne være hensiktsmessig å 

forespørre pådriver i prosjektet STYRK Fosen, Sissel Grimsrud. Kommunedirektør Vigdis 

Bolås kontaktet Sissel Grimsrud direkte i møtet og hun stilte til disposisjon for 

oppnevnelsen. 

Rådets vedtak: 

1. Sissel Grimsrud velges som Fosenregionens representant i styringsgruppen for 

rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag.  

 

PS 05 / 2020 Valg av representant fra Fosenregionen til 
Fosenbrua AS 

Fosen Regionråd (nå Fosenregionen IKPR) har aksjer i Fosenbrua AS og ønsker å være en 

aktiv eier i selskapet. Eierskapet utøves ved at Fosenregionen har avtalt å ha en 

styreplass i styret for aksjeselskapet. I tillegg bes det om at utviklingsleder inviteres som 

observatør med møte og talerett i selskapets møter. 

Rådets vedtak: 

1. Rådet innstiller Vibeke Stjern og Tom Myrvold som valgbare kandidater til 

Fosenregionens styreplass i Fosenbrua AS  

2. Rådet ber om at administrativ leder i rådet, utviklingsleder Torun Bakken 

inviteres i møtene med tale og forslagsrett. 

 

PS 06 / 2020 Valg av representant til skoleutvalg VGS, Fosen og 
Åfjord 

Rådet er invitert til å velge to faste representanter med to varamedlemmer til felles 

skoleutvalg for Fosen og Åfjord videregående skoler. 

Rådets vedtak: 

1. Vibeke Stjern og Tom Myrvold velges som Fosenregionens representanter i felles 

skoleutvalg for Fosen og Åfjord videregående skoler 

2. Ogne Undertun og John Einar Høvik velges som vararepresentanter til 

skoleutvalget. 

 



PS 07 / 2020  

Årsrapporten ble presentert av utviklingsleder, rapporten inneholder rådets 

behandlinger og vedtak av innkomne søknader til regionale utviklingsmidler- 

næringsfondet.  

Rådets vedtak: 

1. Rådet tar årsrapporten 2019 for regionalt næringsfond Fosenregionen til 

orientering.  

2. Årsrapporten distribueres til kommunestyremedlemmene i Fosenkommunene.  

 

PS 08 / 2020 Fosenstrategien med handlingsplan 2020 

Strategien med tilhørende handlingsplan for 2020 ble kort presentert av utviklingsleder. 

Se vedlagte presentasjon. 

Rådets 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 å fremme Fosenregionen interesser utad.  

3. Rådet gir tilsagn om rammevedtak med finansiering av regionale utviklingsmidler 

for skisserte tiltak i fremlagte handlingsplan pålydende henholdsvis:  

• Verdiskaping- tiltaksplan: kr 380.000, -  

• Samfunnsutvikling- tiltaksplan: kr 810.000, -  

• Tjenesteutvikling- tiltaksplan: kr 0,- egeninnsats kommunene ved rådmann 

 

PS 09/ 2020 Forsvarskoordinator- videreføring av avtale 

Kort innledning ved utviklingsleder om bakgrunnen for saken.   

Tom Myrvold orienterte om at det årlig utarbeides årsrapport, denne ble lagt til i Teams 

for rådet underveis i møtet. Videre orienterte han om Forsvarsforum Trøndelag og at 

det innstilles på videreføring av funksjonen forsvarskoordinator.   

Marit K. Ervik orienterte om at ordningen skal evalueres i Ørland kommune men at 

spleiselaget videreføres for driftsåret 2020, Trøndelag fylkeskommune har også vedtatt 

finansiering for 2020. Ørland kommune vil forhandle om ny avtale for ordningen etter 

evalueringen. Det foreslås at rådet tilslutter seg evalueringsprosessen og forhandlingen 

av ny avtale. 

 



Rådets 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 i samarbeid med 

utviklingsleder. 

 

PS 10 / 2020 Prosjektleder samferdsel og infrastruktur 

Tillitsvalgte ba om at saken utsettes til drøftingsplikten er oppfylt. Rådet behandlet 

utsettelsesforslaget og kom frem til at saken behandles i møtet. Videre skal 

drøftingsplikten tas til følge ved at utviklingsleder for rådet møter tillitsvalgte ved Ann-

Berit Nervik tirsdag 3.mars og at innspill fra drøftingen tas med i videre prosess for 

utlysningen og tilsetting av prosjektleder for samferdsel og infrastruktur. 

Tillitsvalgte ber om å inviteres med i ansettelsesutvalget. 

Rådet gjorde en grundig drøfting omkring tillitsvalgtes rolle i interkommunalt politisk råd 

også i forhold til at rådet er et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at rådet ønsker 

å ta med tillitsvalgt på råd og involvere i alle aktuelle saker og prosesser i henhold til 

samarbeidsavtalen.  

 

Rådets vedtak: 

Rådet viser til vedtak i styresak 32/2019 «Prosjektleder samferdsel» og vedtar å lyse ut 

stilling som prosjektleder samferdsel og infrastruktur. 

Formålet med stillingen er å legge til å rette for videre utbygging av infrastruktur på 

Fosen, både når det gjelder å bedre internkommunikasjonen på Fosen, videre utbygging 

av mobil- og bredbåndsnettet for å sikre at næringsliv, innbyggere og kommunene på 

Fosen kan ta del i den digitale utviklingen som foregår ellers i samfunnet, og at Fosen 

kan knyttes nærmere til øvrige regionale sentra i Trøndelag.  

1. Utviklingsleder gis fullmakt til å sette i gang tilsettingsprosessen, herunder gå i 

dialog med tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, ferdigstille 

stillingsannonsen i tråd med innspillene som ble gitt i møtet, og med henblikk på 

at stillingen kan lyses ut i mars.  

2. Det opprettes ansettelsesutvalg bestående av leder, nestleder, leder 

rådmannsforum og daglig leder. 

3. Stillingen finansieres av utviklingsmidler i Rådet i 2020 ved bruk av bundet fond 

25100010- regionale utviklingsmidler. 

4. Videre finansiering av stillingen dekkes av kommunene i henhold til 

fordelingsnøkkel som eksempelvis angitt i saken, samtidig må Rådet arbeide for 

finne dekning av stillingen gjennom eksterne midler.  



5. Rådet forventer at stillingen må innebære en samfunnsnytte som er langt større 

for Fosenkommunene enn hva lønnskostnadene til stillingen innebærer.  

6. Rådet ber om at rådmennene fremmer sak til behandling til førstkommende 

kommunestyremøte i henholdsvis Indre Fosen, Osen, Ørland, og Åfjord for å 

sikre politisk forankring i de respektive kommunestyrene.  

 

Orienteringer: 

• Dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune 13.mars  

Til oppfølging: Dialogmøtet arrangeres i Indre Fosen, Smia flerbrukshus fredag den 

13.mars. Kommunene definerer hvem som deltar administrativt og politisk fra hver 

kommune og melder om dette til utviklingsleder som tar ansvar for å fasilitere 

møtet. Ordførerne innleder om muligheter og utfordringer knyttet til de ulike 

planene.  

• Deltakelse på Arena Trøndelag- felles arena for rådet 

Til oppfølging: Kommunene anbefales å delta på slike arenaer i Trøndelag og 

benytte muligheten til å fremme aktuelle saker for Fosenregionen. 

• DIGI Fosen- statusrapport ved digitaliseringsrådgiver Tom Andrè Bredesen 

Se vedlagte presentasjon i Teams  

og del informasjonen med formannskap og kommunestyre i egen kommune. 

• Orientering om pågående prosjekter: Norfishing2020/ Fosenmøtet2020/ jobb for 

2/kompetanse- OI! Trøndersk matfestival2020/ DYRK- og STYRK Fosen 

• Representantskapsmøte Fosenregionen IKPR 

Til oppfølging: Fosentinget 2020 arrangeres 12.juni, utviklingsleder undersøker 

muligheten for å arrangere dette i Austråttborgen. Møtedato legges inn i 

formannskapskalenderen for kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.   

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

2020 

Til oppfølging: Prosjektgruppen deltar og forsetter arbeidet, utviklingsleder innkaller 

gruppen til formøte. 

• Fosen folkehøgskole- info fra styrearbeidet 

• Internship- orientering om at det har kommet en søknad til rådet om 

arbeidspraksis. 

• Europadagene- møte med Trøndelags Europakontor- Leder og utviklingsleder 

deltar på deler av arrangementet. 



• Prognosesamling Fosenbrua AS 18. mars 2020- alle som har anledning 

oppfordres til å delta. Inviter gjerne med noen aktuelle deltakere fra næringslivet. 

 

 

 

Torun Bakken 
Utviklingsleder 
Fosenregionen  
Interkommunalt politisk råd 

 

 

 


