
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

MØTEINNKALLING 

RÅDSMØTE 
 

Tid: Fredag 24.04.2020, kl. 09.00 – 12.00 
Sted: Digitalt møte på Microsoft Teams. 

Innkalling er sendt til: 

RÅDET 
  

Steinar Saghaug 

Knut Ola Vang 

Ivar Rostad  

Fung. Ordfører  

Fung. Varaordfører 

Opposisjonsleder 

Indre Fosen kommune 

Indre Fosen kommune 

Indre Fosen kommune 

John Einar Høvik 

Egil A. Johannessen 

Line Stein 

Ordfører 

Varaordfører 

Opposisjonsleder 

Osen kommune 

Osen kommune 

Osen kommune 

Tom Myrvold 

Ogne Undertun 

Finn Olav Odde 

Vibeke Stjern 

Einar Eian 

Tone Bårdli 

Ann- Berit Nervik 

Hallgeir Grøntvedt 

Harald Fagervold 

Ole Hermann Sveian 

Kjersti Tommelstad  

Ordfører 

Varaordfører 

Opposisjonsleder 

Ordfører (L) 

Varaordfører 

Opposisjonsleder 

Tillitsvalgt 

Politisk observatør 

Politisk observatør 

Politisk observatør 

Politisk observatør  

Ørland Kommune 

Ørland kommune 

Ørland kommune  

Åfjord kommune 

Åfjord kommune 

Åfjord kommune 

Ørland kommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

KS 

KS 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

Annikken Kjær Adm. observatør KS 

Frode Rabben 

Leif Harald Hanssen 

Vigdis Bolås 

Roar Leirset 

Emil Raaen  

Per Ola Johansen 

Adm. observatør 

Adm. observatør 

Kommunedirektør 

Rådmann 

Kommunedirektør 

Rådmann 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Trøndelag fylkeskommune 

Indre Fosen kommune 

Osen kommune 

Ørland kommune 

Åfjord kommune 

Saksliste 

Saksnr. Saksnavn 

PS 11/20 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 28.02.20 

PS 12/20 Utsettelse av registrering av Fosenregionen IKPR i 

enhetsregisteret 

PS 13/20 Revidering av vedtekter regionalt næringsfond 

PS 14/20 Søknadsbehandling regionalt næringsfond 

PS 15/20 Delstrategi Fosenstrategien samferdsel og infrastruktur 

PS 16/20 Søknad om internship 

 

Orienteringer; 

• Felles uttalelse til mandat for hurtigbåt 

• Utviklingsleders info 

• Rådmannsgruppens info 

• Innlegg om Trøndelags Europakontor ved Heidi Fossland 

• Politiråd Fosenregionen ved lensmann Rune Halvorsen og 

politikontaktene. 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

Ta kontakt med utviklingsleder Torun dersom du ønsker veiledning om digitalt 

møte på Microsoft Teams.  

 

Vel møtt.  

 

Vibeke Stjern 
Rådsleder 
Fosenregionen  
Interkommunalt politisk råd 

 

Torun Bakken 
Utviklingsleder 
Fosenregionen  
Interkommunalt politisk råd 

 

 

 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:   PS 11/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 28.02.2020 

Saksbehandler: Torun Bakken 

Vedlegg: Møtereferat rådsmøte 28.02.2020 

 

Forslag til vedtak:  

Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøte den 28.februar 2020. 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:   PS 12/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Utsettelse av registrering av Fosenregionen IKPR i 
enhetsregisteret 

Saksbehandler: Torun Bakken 

Forslag til vedtak:  

1. Rådet vedtar at den juridiske registeringen av Fosenregionen interkommunalt 

politisk råd i enhetsregisteret utsettes til 01.01.2021 

2. Navnet, Fosenregionen IKPR, logo og annen profilering brukes i 2020.  

3. Fosen Regionråd består som det juridiske organisasjonsleddet under 

vertkommunen Åfjord til 31.12.2020 

Saksfremstilling  

Bakgrunn 
Kommunene i Fosenregionen vedtok i slutten av 2019 samarbeidsavtale for 

interkommunalt politisk råd som videreføring av samarbeidet gjennom Fosen Regionråd 

og tilpassing til ny kommunelov.1 Samarbeidsavtalen beskriver at Fosenregionen IKPR 

skal registreres som eget rettssubjekt, dette medfører registeringen i enhetsregisteret. 

Fosenregionen IKPR sendte inn registreringsskjema til enhetsregisteret i desember 

2019. Registeringen ble imidlertid ikke godkjent fordi det interkommunale rådet ikke 

hadde avholdt representantskapsmøte. For å kunne fullføre registeringenes kreves det 

signert protokoll fra representantskapet for Fosenregionen IKPR. Som kjent er det 

formannskapene i eierkommunene som utgjør representantskapet i Fosenregionen 

IKPR.  

Rådet har besluttet at det skal arrangeres Fosentinget 2020 (representantskapsmøte) 

den 12.juni, som følge av covis-19 viruset så må dette utsettes. Denne utsettelsen 

medfører at registeringen av det interkommunale poliske rådet også utsettes. 

Anbefalingen fra revisor og andre er at registreringen bør foretas ved årsskiftet så det 

foreslås at omregistreringen gjøres ved årsskiftet 2020/2021, gitt at det arrangeres 

representantskap høsten 2020. Det er en fireåring overgangsperiode for den nye 

kommuneloven så det er allikevel godt innenfor dette. 

 
1 LOV-2018-06-22-83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner   
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Fosenregionen IKPR er allerede innarbeidet og vi har tatt i bruk den nye logoen, så 2020 

blir et overgangsår hvor Fosen Regionråd fremdeles er det juridiske navnet og 

samarbeidet er organisert som et organisasjonsledd i vertskommunen Åfjord. 

Representantskapet for Fosenregionen (Fosentinget) består av de valgte 

formannskapene i medlemskommunene.  Dette er det høyeste organet i det 

interkommunale politiske rådet for Fosenregionen med årlig møtefrekvens. 

Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding, vedtar budsjett og 

Fosenstrategi med handlingsplan, samt foretar valg. Representantskapet vedtar også 

endringer i samarbeidsavtalen etter forutgående vedtak i kommunene. 2  

 

 

 

 

 

 
2 Samarbeidsavtale, Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 
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SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:   PS 13/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Revidering av vedtekter regionalt næringsfond 

Saksbehandler: Torun Bakken 

Vedlegg: Reviderte vedtekter regionalt næringsfond 

 

Forslag til vedtak:  

1. Rådet vedtar fremlagte revidering med oppdateringer av vedtektene for regionalt 

næringsfond. 

Rådmannsforums beslutning: 

1. Vedtektene for regionalt næringsfond oppdateres i henhold til fremlagte forslag. 

 

Saksfremstilling 

Vedtekter for det regionale næringsfondet må revideres og oppdateres etter endringene 

i antall kommuner i Fosenregionen og omdanningen fra Fosen Regionråd til 

Fosenregionen IKPR. 

I tillegg så medfører det vesentlige endringer at Trøndelag fylkeskommune sin andel av 

næringsfondet har opphørt. Det tildeles ikke regionale utviklingsmidler fra Trøndelag 

fylkeskommune til kommunene i 2020. Dette betyr også at kriteriene om å kunngjøre 

næringsfondet på www.regionalforvaltning.no bortfaller. 

Det regionale næringsfondet for Fosenregionen i 2020 er kun andeler fra kommunene, 

til sammen kr 1.400.000, - 

Eksisterende vedtekter baseres på organiseringen i Fosen Regionråd, oppdateres nå i 

samsvar med samarbeidsavtalen til Fosenregionen interkommunalt politisk råd. 

 

 

 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

Orienteringen fra Trøndelag fylkeskommune 

«Hovedutvalg for næring behandlet på sitt møte 4.2.2020 budsjettet for 

fylkeskommunens regionale utviklingsmidler 2020 (sak 13/20). 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 (se 

vedlegg). 

 



Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSENREGIONEN revidert sept 2018- 

revidert 2020 
 

Kap. 1 Allmenne bestemmelser 

 

§ 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere 

Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet for medlemmene av Fosenregionen interkommunale 

politiske råd (IKPR) 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 Fosenregionen IKPR Regionråd sitt arbeids- og ansvarsområde.  

 

§ 1-2 Virksomhet og formål 

Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling som eventuelt tildelest 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 delfinansiere 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: post@fosenregionen.no fosenregionraad@fosen.net 

 

Regionalt næringsfond for Fosenregionen 

Fosenregionen IKPR Regionråd 

Stordalsveien 1, 

7170 Åfjord 

 

Kap. 2 Styre og administrasjon 

 

§ 2-1 Fondets styre 

Styret/rådet i Fosenregionen IKPR Regionråd er fondets styre. Rådmannennene/kommunedirektør i 

deltagerkommunene, samt daglig leder i Fosenregionen IKRP Regionråd har møte- og talerett i 

styre/rådsmøtene. Daglig leder i Fosenregionen IKPR Regionråd er administrativ forvalter for fondet. 

 

Faggruppe næring har rett til å uttale seg om og fremsette forslag om behandle fondssaker samt avgi innstilling 

før de legges fram til behandling i fondets styre.  

 

§ 2-2 Saksbehandling i styret/rådet 

Styrets/rådets leder sørger for at styret/rådet har møter så ofte som det trengs. Rådsmedlemmer Medlem av styret 

kan kreve at styret sammenkalles.  

Styret/rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. 

Styre/rådsmøtene ledes av styrets/rådets leder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene. 

 

§ 2-3 Fondets administrasjon 

Fondet administreres av daglig leder i Fosenregionen IKPR Regionråd. 

 

Kap. 3 Forvaltning av fondet 

 

§ 3-1 Fondets kapital 

Fondets kapital tildeles fra Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra 

deltagerkommunene etter vedtatt fordelingsmodell. 

 

§ 3-2 Støtteformer og vilkår 

Styret/rådet 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. 

mailto:post@fosenregionen.no


 

§ 3-4 Anvisningsmyndighet 

Anvisningsmyndigheten er tillagt daglig leder i Fosen Regionråd og følger retningslinjene for anvisning i 

regionrådet. Rådet kan ved simpelt flertall beslutte støtte til søknader som bidrar til regional utvikling. 

 

 

§ 3-5 Regnskap og bevilgningsregnskap 

Fondet regnskapsføres i Fosenregionen IKPR Regionråd sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i 

balansen hos regionrådet. 

Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Fosenregionen IKPR 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/rådet kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer. 

 

Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering 

 

§ 4-1 Klageorgan 

Representantskapet ådet i Fosenregionen IKPR Regionråd er klageorgan for vedtak fattet av styret/rådet. 

Styrets/rådets medlemmer fratrer ved behandlingen av klagesaker.  

 

§ 4-2 Oppfølging og kontroll 

Styret/rådet 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 Fosenregionen IKPR sitt revisjonsselskap Kommunerevisjon og Fosen 

Kontrollutvalgssekretariat. 

 

§ 4-4 Rapportering 

Rapportering skjer internt til styret/rådet og fra styret/rådet 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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Saksnr:   PS 14/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Søknadsbehandling regionalt næringsfond 

Saksbehandler: Torun Bakken/faggruppe næring 

Vedlegg: 4 innkomne søknader  

Forslag til vedtak:  

1. Regionalt næringsfond omdisponeres til hjelpetiltak innenfor 

reiseliv/opplevelsesnæring i etablerte bedrifter i 2020. Dette med bakgrunn i den 

spesielle koronasituasjonen vi alle står sammen i. Resterende næringfondsmidler 

for driftsåret 2020 omdisponeres. 

2. Det utarbeides en prosjektplan i samarbeid andre aktuelle samarbeidspartnere 

med søknad om medfinansiering av tiltakene fra Trøndelag fylkeskommune. 

3. Utlysningen av regionalt næringsfond for Fosenregionen på 

www.regionalforvaltning.no avsluttes. 

4. Det er kommet inn tre søknader i 2020 som ikke innvilges støtte med 

begrunnelsen at næringsfondet omdisponeres som følge av den akutte 

situasjonen som medfulgte covid-19 viruset.  

Saksfremstilling  

Bakgrunn 
Vedtekter for regionalt næringsfond Fosenregionen.  

Rådet i Fosenregionen IKPR er fondsstyre for regionale utviklingsmidler i Fosenregionen. 

Det er hittil i år kommet inn fire søknader til behandling.  

Finansiering; 

Kommuneandeler fra medlemskommunene i Fosenregionen IKPR årlig beløp kr 

1.400.000,-  

Behandling i faggruppe næring  

SAK 9 / 20 Søknadsbehandling næringsfondet  

Fire søknader til behandling, registrert på www.regionalforvaltning.no  

1. 20/0001 Austerli Bjugn hestesportklubb «Feltrittbane-ridesti-folkehelse- Bolyst på 

Fosen» søker om kr 250.000,-  

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1429&Cookie=0
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2. 20/0002 Stall Austerli AS «Eventyrskogene- opplevelsesbasert turisme» søker om 

250.000,-  

3. 20/0003 Fosen Aktiv AS «Hele Fosen tilgjengelig hele året» søker om kr 625.000,-  

4. 20/0004 DYRK Fosen «Hjelp til finansiering av telt under matfestivalen» søker om kr 

200.000,- (rammetilskudd 280220)  

Saksbehandling:  

Faggruppe næring drøftet seg frem til å foreslå at regionalt næringsfond omdisponeres 

til hjelpetiltak innenfor reiseliv/opplevelsesnæring i etablerte bedrifter i 2020. Dette med 

bakgrunn i den spesielle koronasituasjonen vi alle står sammen i.  

Det foreslås at kr 1.000.000, - av det regionale næringsfondet avsettes og benyttes til å 

rigge et hasteprosjekt for å fremheve Fosenregionen til et attraktivt reisemål for 

sommerferien 2020 for det norske markedet og spesielt det Midtnorske markedet med 

nærturisten som hovedmålgruppe. Se skissert prosjektplan.  

Dette betyr at faggruppen anbefaler at utlysningen for søknader til det regionale 

næringsfondet stoppes med begrunnelse i beslutningen over.  

Alle innkomne søknader avslås med begrunnelse i omdisponering av næringsfondets 

midler med bakgrunn i den prekære situasjonen som følge av Covid-19 viruset.  
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Prosjektnavn
Feltrittbane-Ridesti - folkehelse- Bolyst på Fosen

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Austerli-Bjugn Hestesportklubb

Kontaktperson:
rolf holtermann Holmen

Adresse:
Elvengveien 483

Postnr.:
7160

Poststed:
BJUGN

Mobil:
94001818

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
rolf.h.holmen@gmail.com

Bankkonto:
43451219635

Organisasjonsnummer: 
917570353

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Klubb , Hestesportklubb godkjent av Norges Idrettsforbund/ Norges Rytterforbund, pr DES2019 73 medlemmer

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

AUSTERLI-Bjugn Hestesportklubb er etablert på ELVENG - MIDT på Fosen.

Klubben har ambisjoner om å utvikle et ride og hesteopplevelses-senter  for barn og voksne 

på Fosen og Midt -Norge. Ridehall og feltrittløype er viktige elementer i denne satsningen. 

Målsetningen er å realisere sistnevnte prosjekt våren 2020, som skal bli " a state of the art" 

feltrittsbane, som skal sette Fosen på kartet innen hestesporten. 

Løypa vil bli tilgjengelig for alminnelig ferdsel ( til fots eller ski).

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader  Maskin arbeid   963 000
02.Arbeid rundt Hinder   115 000
03.Rydding, skog  , kratt   60 000
byggelånsrenter   50 000
hindermateriell+arbeid   100 000
prosjektering 5%   68 000
uforutsett   75 000

Sum kostnad 1 431 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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01.Tilskudd fra næringsfondet   250 000
02.Lån i bank   536 000
03.Egenkapital/eget arbeid   175 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder, Spillemidler   470 000

Sum finansiering 1 431 000

Tilskudd fra andre
Det er søkt om spillemidler: TNOK 470

Ørland Kommune har gitt en selvskyldner garanti stor TNOK 1.400

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
Søkte Fosen Regionråd i 2019

Begrunnelse avslag
Søkte Fosen Regionråd i 2019. Kan ikke se å ha mottatt noen  "offisell" forklaring.

Andre opplysninger
Se vedlagte kart og søknad

Geografi
5054-Indre Fosen, 5057-Ørland, 5058-Åfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

RIDESTI_FELTRITTLØYPE, Siruasjonsplan_GPS registert, 1DES19, 

Pekka.pdf
 4 949 515 03.02.2020

Søknad Fosen regionråd, Feltrittbane, 3FEB20,rhh..docx   113 676 03.02.2020
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Prosjektnavn
"EVENTYRSKOGENE" - Oppelevelsesbasert Turisme - tett på dyr, natur og historien - hele FOSEN

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Stall Austerli AS

Kontaktperson:
Rolf Holtermann Holmen

Adresse:
Elvengveien 483

Postnr.:
7160

Poststed:
BJUGN

Mobil:
94001818

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
rolf.h.holmen@gmail.com

Bankkonto:
42952348846

Organisasjonsnummer: 
920746063

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Aksjeselskap; Stall AUSTERLI AS

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Selskapet vil etablere lønnsom kommersiell virksomhet, hvor opplevelsesproduktet "Eventyrskogene" vil være 

selve bærebjelken. Selskapet vil bidra til rekruttering i ryttersporten ved å tilby rideskole, fremme folkehelse 

gjennom prosjekter som Hest&Helse, Innpå Tunet, "Ride&Dine". Aktivitetene som tilbys skal være basert på 

gårdens ressursgrunnlag. 

VISJON: Skape gode opplevelser for små og store i samspill med dyr og natur, godt vertskap 

og formidling av de gode historiene.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Linda TUNC 50%, Elvengveien 483, 7160 Bjugn

May Helen ERDAL 50%, Elvengveien 483, 7160 Bjugn

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader konseptutvikling,   150 000
02.prosjektering   50 000
03.markedsføringsverktøy   100 000
forberedelser, infrastruktur: Ridesti - EVENTYRSKO   200 000

Sum kostnad 500 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   250 000
02.Lån i bank   150 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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03.Egenkapital   35 000
04.Eget arbeid   65 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 500 000

Tilskudd fra andre
ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei
Stall Austerli søkte om støtte i 2019, men prosjektet har gjennom forprosjektet (delvis finansiert av Innovasjon 

Norge) endret innhold.

Begrunnelse avslag
Har ikke registrert en "offisiell" begrunnelse.

Andre opplysninger
Se vedlagte dokumenter

Geografi
5054-Indre Fosen, 5057-Ørland, 5058-Åfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Eventyrskogen, farger,3FEB20,rhh.pdf  1 122 509 04.02.2020
søknad Regionrådet_STALL Austerli, 30JAN20,rhh.docx   135 502 04.02.2020
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Prosjektnavn
Hele FOSEN tilgjengelig hele året

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
FOSEN AKTIV AS

Kontaktperson:
Rolf Holtermann Holmen

Adresse:
Nedre Årnes 5

Postnr.:
7170

Poststed:
ÅFJORD

Mobil:
94001818

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
rolfhh@fbc.as

Bankkonto:
43451247922

Organisasjonsnummer: 
922330646

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Utvikler, tilbyr og gjennomfører reiselivsorienterte aktiviteter

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Fosen Aktiv AS skal bidra aktivt til utvikling av Fosen som destinasjon og således til bedret lønnsomhet i 

næringen. Selskapet har som mål å være et verktøy for alle relevante aktører på FOSEN, som har behov for 

profesjonell hjelp til å utvikle så vel som gjennomføring av aktiviteter.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

100% eiet av MORARO INVEST AS, Nedre Årnes 5, 7170 Åfjord

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

02.Salg & Markedsføring av hele FOSEN-hele året- p   491 000
03.Infrastruktur, ones stop shopping   300 000
Interaktive informasjonsskjermer   300 000

Sum kostnad 1 091 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   625 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   100 000
04.Eget arbeid   366 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 1 091 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd fra andre
Det søkes om tilskudd/lån i fra Innovasjon Norge i forbindelse med utstyrsinvesteringer

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
NOK 50.000 fra Åfjord Kommunes Næringsfond/Åfjordutvikling - i forbindelse med et forprosjekt hvor 

hensikten var å avdekke interessen og behovet for et selskap/funksjon som FOSEN AKTIV

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Selskapet er pr i dag eiet 100% av MORARO INVEST AS. Det er eiernes strategi at aktuelle partnere, 
levernadører på sikt blir deleiere. Eierskap gir ekstra engasjement

Geografi
5054-Indre Fosen, 5055-Heim, 5057-Ørland, 5058-Åfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad region rådet FOSEN AKTIVversjon 4 14FEB20rhh.docx   39 835 14.02.2020
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Prosjektnavn
Hjelp til finansiering av felles Fosen telt på Trøndersk matfestival 2020

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Prosjektet DYRK Fosen

Kontaktperson:
Liv Heide

Adresse:
Naustveien 125

Postnr.:
7100

Poststed:
RISSA

Mobil:
91701141

Telefon:
91701141

Telefon arbeid:
-

E-post:
liv.heide@indrefosen.kommune.no

Bankkonto:
4345 10 05287

Organisasjonsnummer: 
976821785

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Prosjektet DYRK Fosen med pådriveransvar for ei satsing på lokalmat og reiseliv i Fosen. Det er i de fire siste 

årene gjort et betydelig arbeid for å få til et samarbeid slik at Fosen kan framstå som en attraktiv region på 

matfestivalen. I 2017, 2018 og 2019 stod produsentene samlet i et felles Fosen-telt. For hvert år har dette 

arbeidet gått framover,  teltet framstår stadig mer helhetlig og "vi følelsen" begynner å bli gjeldende.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Et felles Fosen telt på Trøndersk matfestival der produsenter og reiselivsaktører fra alle Fosen-kommunene står 

samlet er et viktig ledd i å få de aktuelle aktørene til å jobbe sammen og framsnakke hverandre også resten av 

året.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Prosjektet DYRK Fosen eies av Fosen regionråd. Reiselivsbedrifter og matprodusenter fra alle Fosen 

kommunene er med i samarbeidet rundt matfestivalen. Vi tenker at Prosjektet Dyrk Fosen skal ha en rolle i dette 
så lenge prosjektet varer, det er bare et år til. Det må jobbes med å finne en modell for videreføring. Det har blitt 

jobba en del med å finne en forpliktende organisasjonsform i løpet av året. Det virker imidlertid ikke som vi er 

helt der enda. Selv om utviklingen av samarbeidet har utviklet seg i en veldig positiv retning kan det se ut som 
det er viktig å ha en ekstern koordinator og teltstøtte fortsatt. 

Vi mener den støtten som har blitt bevilget til telt er et veldig viktig bidrag til å få til økt 

verdiskaping innen lokalmat og reiseliv på Fosen og at det har bidratt til økt samhandling 

mellom aktørene. Videre støtte vil forsterke effekten av økt verdiskaping innen 

reiselivssektoren, blå og grønn sektor.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Teltleie + tekniske installasjoner   275 000
02. Videreutvikling av den visuelle profilen   25 000
03. Diverse til rigging   5 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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eget arbeid   200 000
overnatting og transport   100 000

Sum kostnad 605 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   200 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   205 000
04.Eget arbeid   200 000
05.Andre finansieringskilde    0

Sum finansiering 605 000

Tilskudd fra andre
ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
Det er søkt Fosen regionråd også tidligere år

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Ingen

Geografi
5020-Osen, 5054-Indre Fosen, 5057-Ørland, 5058-Åfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Fosen på Trøndersk matfestival 2020.docx   16 484 27.02.2020
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Saksnr:   PS 15/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Delstrategi Fosenstrategien – samferdsel og infrastruktur 

Saksbehandler: Torun Bakken 

Vedlegg: Delstrategi samferdsel og infrastruktur 

Forslag til vedtak:  

1. Rådet vedtar den framlagte delstrategien for samferdsel og infrastruktur i 

Fosenregionen IKPR 

2. Delstrategien skal danne oppdragsgrunnlaget for prosjektleder samferdsel og 

infrastruktur 

3. Med bakgrunn i Rådet vedtak og medlemskommunens finansieringsvedtak 

utlyses stillingen som prosjektleder for samferdsel og prosjektleder i 

Fosenregionen i henhold til den vedtatte utlysningsteksten. 

Saksfremstilling  

Bakgrunn 
Rådet har vedtatt å utlyse stilling for samferdsel og infrastruktur, fremlagte delstrategi 

for samme fagområder skal være Fosenregionens strategi for oppstartsåret 2020. Se 

vedlagte strategidokument med beskrivelse for bakgrunn og mandat og organisering. 

Prosjektleder for samferdsel og infrastruktur skal lede ulike prosjekter innenfor 

fagområdene på vegne av kommunene i Fosenregionen og rapportere til Rådet 

gjennom utviklingsleder. 

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

at stillingen kan lyses ut i mars.  

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

25100010- regionale utviklingsmidler. 

3. 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.  

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

for Fosenkommunene enn hva lønnskostnadene til stillingen innebærer.  

5. 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.  

 

Kommunene i Fosenregionen har behandlet saken i kommunestyremøter våren 2020, 

med likelydende vedtak om å utlyse, ansette og finansiere felles prosjektlederstilling for 

samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen. Stillingen legges organisatorisk til 

Fosenregionen IKPR under ledelse av daglig leder. 
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Saksnr:   PS 16/20  
Utvalg:   RÅDET        Møtedato 24.04.2020 

 

Søknad om Internship   

Saksbehandler: Torun Bakken 

Forslag til vedtak:  

1. Rådet beslutter å tilby Karoline Larsen et internship/arbeidspraksis i fagområdet 

administrasjon og økonomi fra 1.juni 2020 med mulighet til forlengelse etter endt 

arbeidspraksis. 

2. Arbeidsoppgavene er i samhandling med, og under ledelse av utviklingsleder i 

alle oppgaver som tilfaller Fosenregionen IKPR 

3. Lønn etter avtale og gjeldende regelverk som finansieres av ledige lønnsmidler 

for vakant stilling i Fosenregionen IKPR.  

Saksfremstilling  

Bakgrunn 
Hva er et internship? 

Et internship er en midlertidig ansettelse for studenter, hvor man over en kortere 

tidsperiode får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får et innblikk i en vanlig 

arbeidsdag. Det er typisk at man settes inn i et prosjekt. I tillegg får studenten 

muligheten til å vise seg frem som en mulig arbeidstaker og blir dermed kjent med 

selskapet/yrket for å finnet ut om det passer for seg. Et internship varer som regel i 6-8 

uker. 

Karoline Larsen har sendt skriftlig søknad om intership i Rådet hvor hun skriver 

følgende; 

«Våren 2020 er jeg ferdig med min bachelor i Økonomi og administrasjon ved 

Handelshøyskolen NTNU i Trondheim. Disse 3 årene har vært veldig lærerike og gitt meg 

mange nye erfaringer som jeg kan ta med meg inn i et internship til Rådet. Vi har vært 

innom mange fagområder på studiet, som har gitt meg et bredt spekter av kunnskap. Vi 

har jobbet mye med rene økonomi- og regnskaps-fag, men det jeg synes har vært mest 

interessant har vært utvikling av lederskap, endringsprosesser, teamarbeid, 

organisasjonspsykologi og markedsføring. Vi har jobbet mye med hvordan ulike typer 

lederskap kan brukes riktig for å ha større sjanse til å oppnå ønsket endring, hvordan 

man bør møte mennesker som motsetter seg endringsprosesser og hvordan en 

endringsprosess bør utføres for å få størst mulig gjennomslag. Videre har vi sett på 
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hvordan organisasjonspsykologi og teamarbeid kan innvirke på endringsprosessen og 

faktorer man må ta hensyn til. Gjennom hele studiet har vi jobbet mye i ulike grupper 

hvor man lærer seg å samarbeide med forskjellige typer mennesker med ulike 

synspunkter.» 

Karoline Larsen har erfaring fra ulike sesong jobber innenfor offentlig sektor og privat 

næringsliv og fremstår som en aktiv og arbeidsom person med gode referanser som vi 

tror vil passe godt sammen med utviklingsleder i Rådet. 

 


