
MØTEREFERAT 

RÅDSMØTE 
 

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

Møtedeltakere: 

Deltakerkommune Rådsmedlem Kommunedirektør/rådmann 

Indre Fosen kommune 

 

Steinar Saghaug 

Knut Ola Vang 

Ivar Rostad 

Vigdis Bolås 

Osen kommune John Einar Høvik 

Egil A. Andreassen 

Line Stein 

Roar Leirset 

Ørland kommune Tom Myrvold 

Anne Torill Rødsjø 

Finn Olav Odde 

Emil Raaen 

Åfjord kommune Vibeke Stjern 

Einar Eian 

Tone Bårdli 

Per Ola Johansen 

Tillitsvalgt LO kommune 
Fosen 

Ann- Berit Nervik  

Forfall: 

Ogne Undertun 

 

Øvrige møtedeltakere: 

Deltaker  Organisasjon 

Harald Fagervold Politisk observatør Trøndelag fylkeskommune 

Hallgeir Grøntvedt Politisk observatør Trøndelag fylkeskommune 

Ole Herman Sveian Politisk observatør KS 

  



Kjersti Tommelstad Politisk observatør KS 

Åse Aspås Adm. observatør KS 

Frode Rabben Adm. observatør Fylkesmannen i Trøndelag 

Leif Harald Hanssen Adm. observatør Trøndelag fylkeskommune 

Heidi Fossland Invitert gjesteinnleder Trøndelags Europakontor 
 

 

 

  

Rådsleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til rådsmøtet. 

Til dagsorden: 

• Praktisk gjennomføring for digitalt møte 
• To saker ble meldt til eventuelt ved møtestart:  

 
1. Felles uttalelse om reduserte fergetakster, fremmet av Indre 

Fosen kommune ved varaordfører Knut Ola Vang 
2. Innspill om felles uttalelse rovdyrsituasjonen i Fosenregionen, 

fremmet ved Åfjord ved ordfører Vibeke Stjern 
 

 

PS 11 / 2020 Gjennomgang og godkjenning av referat 28.02.20 

Utviklingsleder oppsummerte referatet og det ble åpnet for spørsmål eller 
kommentarer.  

Rådsmedlem Finn Olav Odde hadde en kommentar og innspill til 
vedtaket i PS 05/2020, Rådet mente referert vedtak er korrekt og 
innspillet ble ikke tatt til følge. 

Rådets vedtak: 

Referatet fra rådsmøtet den 28. februar 2020 godkjennes og tas til 
orientering. 

 

PS 12 / 2020 Utsettelse av registrering Fosenregionen IKPR i 
enhetsregisteret 

Rådets 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 

 

PS 13 / 2020 Revidering av vedtekter regionalt næringsfond 

Rådets vedtak: 

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

 

PS 14/ 2020 Søknadsbehandling regionalt næringsfond 

Rådets 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 næringsfondsmidler, kr 1.000.000, - 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.  

 

PS 15 / 2020 Delstrategi Fosenstrategien -samferdsel og 
infrastruktur 

Rådets 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 Rådets vedtak og medlemskommunens 
finansieringsvedtak utlyses stillingen som prosjektleder for 

http://www.regionalforvaltning.no/


samferdsel og prosjektleder i Fosenregionen i henhold til den 
vedtatte utlysningsteksten. 

 

PS 16 / 2020 Søknad om internship 

Rådets 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.  

 

Koronasituasjonen: 

Kommunene i Fosenregionen har enkeltvis bevilget penger til lokale krisepakker 
med hjelpetiltak til næringslivet i kommunen som bedrifter kan søke på. Det er 
ulike retningslinjer for bruk av disse midlene og kommunene har satt ned 
styringsgrupper/beredskapsråd til å forvalte dette innenfor kommunestyrenes 
gitte kriterier. Rådet drøftet om kommunene kan håndtere disse hjelpetiltakene 
likt, og det ble oppfordret til å dele vedtakene og kriteriene. 

 

Utlysning av stilling i Fosenregionen IKPR: 

Rådet har pekt ut et ansettelsesutvalg; 

Vibeke Stjern, Rådsleder 

Emil Raaen, leder rådmannsforum 

Ann-Berit Nervik, tillitsvalgt 

Torun Bakken, utviklingsleder  

Ansettelsesutvalget (AU) skal gjennomarbeide utlysningsteksten før stillingen 
endelig utlyses. Deretter har AU ansvaret for ansettelsesprosessen med 
intervjuer og innstilling. 

 

Orienteringer: 

• Orientering fra Trøndelags Europakontor ved Heidi Fossland, se vedlagte 
presentasjon. 



• Felles uttalelse til mandat for hurtigbåt- søker samarbeid med de andre 
kystregionene i Trøndelag med mål om å innarbeide et likelydende avsnitt 
i innspill til Trøndelag fylkeskommune om mandat til rutetilbud for båt fra 
2024. 

• Rådmannsforum informerte ved leder Emil Raaen om pågående arbeid 
med fireårig økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene i 
Fosenregionen.  

Videre om at det jobbes med en ny løsning/programvare for sak og arkiv 
tjenesten i kommunene. Kommunene samhandler og rådmannsforum 
har jevnlige videomøter nå i krisesituasjonen som følge av covid-19 viruset. 

• Utviklingsleder orienterte om status for de regionale prosjektene og 
planlagte deltakelse på ulike arrangementer i 2020. Det er sannsynlig at 
flere av disse utgår eller arrangeres alternativt.  

 

Tilleggssak 1: 

Uttalelse om prisreduksjon av fergetakster også for fylkesferger vedtas av 
Fosenregionen IKPR og sendes til Trøndelag fylkeskommune. I tillegg sendes 
uttalelsen til Namdalsregionen og Orkdalsregionen med oppfordring om å støtte 
forslaget eller sende egen uttalelse om samme sak. 

Tilleggssak 2:  

Rådet besluttet at det utarbeides et forslag til brev om uttak av rovdyr, jerv, på 
Fosen. Brevet sendes til rådsmedlemmene for tilslutning før det sendes til 
Miljødirektoratet og fylkesmannen i Trøndelag. 

 

 

Torun Bakken 
Utviklingsleder 
Fosenregionen  
Interkommunalt politisk råd 

 

 


