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Utviklingsleders oppsummering av 2019
Året 2019 var preget av omstrukturering både for kommunene som skulle sammenslås
ved årsskiftet 2019/2020 og for regionrådet som omdannes til interkommunalt politisk
råd. Ny kommunelov gjør at regionrådene omdannes til interkommunale politiske råd
og får en bredere politisk styringsmodell.
2019 var valgår for fylke og kommune, noe som påvirker driften av det regionale
samarbeidsorganet blant annet ved at det ble valgt inn nye ordførere.
Regionrådet tok omdanningen til interkommunalt politisk råd i november 2019 og har
etter dette drifte med Rådet som møteorgan, Rådet består av 12 valgte politikere fra de
fire deltakerkommunene. I tillegg er det Rådmannsforum og faggruppe næring som
utviklingsleder legger til rette for møtevirksomheten til.
Året 2019 hadde et sterkt fokus på samarbeidsordningene, utvikling og optimalisering i
takt med kommunereform og sammenslåingene i Fosenregionen.
Regionrådet arrangerte ulike møter og arrangementer hvor jeg spesielt vil nevne
Fosenmøtet 2019 som hadde bærekraftig kompetanse og rekruttering som tema. Vel
100 deltakere fra næringslivet i Fosenregionen deltok og de lokale sparebankene bidro
med sponsormidler for å deltakelse på arrangementet gratis.
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Fosenfestivalen med alle samarbeidsordningene og de nye formannskapene var veldig
givende og lærerikt arrangement hvor alle fikk vise fram sitt arbeid for samarbeidet.
Takk til alle som bidro!
Det er inspirerende å jobbe Fosenregionen med vekstkraften og skaperviljen som lever i
Fosen og hos Fosningene. Jeg ser fram til et vider godt samarbeid i Fosenregionen, med
kommunene, næringsliv, samarbeidspartnere, fylkeskommune, KS og fylkesmannen.
Juni 2020, TORUN

Introduksjon til virksomheten
Fosen Regionråd er samarbeidsorganet for kommunene i Fosenregionen, samarbeidet
ble etablert i 1988 med ni deltakerkommuner. I 2019 er kommunene Bjugn, Indre Fosen,
Osen, Roan, Ørland og Åfjord deltakere.
Regionrådet ledes av styret som er sammensatt av ordførerne i regionen. Alle vedtak
som har budsjettmessige konsekvenser for kommunene vedtas av kommunene
enkeltvis. Administrasjonen består av utviklingsleder, regionkonsulent for oppvekst og
utdanning. I 2019 også en halvstilling som leder for digitaliseringsrådet, samt varierende
prosjektfinansierte ressurser. Deltakerkommunene beslutter ambisjonsnivået for
regionsamarbeidet ved å vedta årlige driftsbudsjetter. 1
Hovedområdene for virksomheten er samarbeidstjenester som skal gi Fosningene
bedre levevilkår. Fra helse, oppvekst, næring, samferdsel, reiseliv, kultur og
infrastruktur. Alle områder som kommunene har skal levere tjenester innenfor, men
også det som regionen ønsker å samhandle om for å legge til rette for folk og næringsliv
på Fosen. Satsingsområdene i 2019 har hovedsakelig vært;

SAMFUNNSUTVIKLING - REISELIV- NÆRINGSUTVIKLING - TJENESTESAMARBEID
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Note 7 i årsregnskapet
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FOSEN REGIONRÅD -STYRET
Styret i Fosen Regionråd har i 2019 hatt følgende sammensetning;
Ogne Undertun, Bjugn kommune, leder tom 8.september
Vibeke Stjern, Åfjord kommune, nestleder
Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune tom 9.september 2019
Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune fom 10.september 2019
John Einar Høvik, Osen kommune
Einar Eian, Roan kommune tom 9.september 2019
Tom Myrvold, Ørland kommune

Styret har i 2019 hatt 8 styremøter og behandlet 31 saker. I tillegg har styret
arrangert konferanse for formannskapene i Fosenkommunene
Etter kommune og fylkestingsvalget den 9.september organiserte Fosen
Regionråd seg som Fosenregionen interkommunalt politisk råd, med følgende
sammensetning av rådet;

ORDFØRERFORUM
4 møter
Fokusområder og saker til forberedelse for styrets behandling.
Regional næringsutvikling
Næringsvennlig region
Næringsalliansen
Regionrådet
Mulighetsstudie reiseliv
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Arbeidsmøte med prinsipper for næringsfondet
FOSENSTRATEGIEN
SAMARBEIDSAVTALE
PROSJEKTER
MATFESTIVAL
AQUA NOR 2019
SAMFERDSEL
«Skolering i eget ansvar» v/ Martin Skramstad, KS
Modell for fordelingsnøkkel for tjenestesamarbeidene
Møte med styreleder KS- Gunn Marit Helgesen
Dialog med fylkesmann Frank Jenssen 010319

Saker til behandling i 2019
Sak 01/19

Oppfølging av styrets vedtak

Sak 02/19

Sluttrapport Digital døgnåpen forvaltning

Sak 03/19

Næringsfondet- søknader til behandling 1.behandling 2019

Sak 04/19

Budsjettkorrigering 2019 –Fosen barneverntjeneste

Sak 04/192 Oppfølging av styrets vedtak
Sak 05/19

Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering

Sak 06/19

Næringsfondet- søknader til behandling 2.behandling 2019

Sak 07/19

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med dype røtter» ettersendes

2

Saksnummer 04/19 ble brukt dobbelt i 2019
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Sak 08/19

Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv»

Sak 09/19

Endring i møtestruktur Fosen Regionråd

Sak 10/19

Ansettelse av administrativ leder for Fosen Regionråd

Sak 11/19

Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo

SAK 12/19

Oppfølging av styrets vedtak

SAK 13/19

Årsregnskap Fosen Regionråd 2018

SAK 14/19

Årsmelding Fosen Regionråd 2018

SAK 15/19

Regnskap og årsmeldinger 2018 samarbeidsordningene

SAK 16/19

Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv

Sak 17/19

Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk- Byneset

Sak 18/19

Oppfølging av styrets vedtak

Sak 19/19

Fordelingsnøkler for samarbeidsordninger i Fosen Regionråd 2020

Sak 20/19

Oppfølging søknader regionale utviklingsmidler Fosenregionen

Sak 21/19

Samarbeidsavtale Interkommunalt råd for Fosenregionen

Sak 22/19

Utviklingsprisen for Fosen 2018 og 2019

Sak 23/19

Oppfølging av styrets vedtak

Sak 24/19

Driftsbudsjett 2020 IKPR Fosenregionen (regionrådet)

Sak 25/19

Møteplan 2020 Fosenregionen

Sak 26/19

Oppnevning av styremedlem til Fosen Folkehøgskole 2019 – 2022

Sak 27/19

Valg – Interkommunalt politisk råd Fosenregionen 2019-2022

Sak 28/19

Oppfølging av styrets vedtak

Sak 29/19

Regionalt næringsfond Fosenregionen- 3. søknadsbehandling 2019

Sak 30/19

Driftsbudsjett samarbeidsordningene 2020- orienteringssak

Sak 31/19

Pilot prosjekt «Barneløftet»
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Drøftingssaker:
DS 01/19
Fosen barneverntjeneste - oppfølging av evalueringsrapporten
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

DS 05/19

Folkevalgtopplæring Fosenregionen

DS 06/19

Felles formannskapsmøte 13.november

DS 07/19

Helseundersøkelsen i Trøndelag- regionalt samarbeid

DS 06/19

Program for felles formannskapsmøte 13.november 2019- ØKS

DS 08/19

Forprosjekt reiseliv ved Trøndelag reiseliv

Orienteringer:
«TK- reform» Statens vegvesen organisasjon i endring v/Torodd Østerås,
leder for Trafikant- og kjøretøyavdelingens enheter og aktiviteter i
Trøndelag.
Årsrapport næringsalliansen 2018 v/Bjørn Damhaug
Orientering om Næringsfondet Fosenregionen v/ Torun Bakken
Fosenbrua ved Olav Ellevset
Politråd Fosen ved lensmann Rune Halvorsen
Prosjektet Verdi i vind ved Ole Svendgård, Fornybarklyngen
Visit Trondheim ved Tanja Holmen
Prosjekter regional næringsutvikling/næringsfond
Lokalmat- Fosenteltet på OI! Trøndersk matfestival
Dialogmøte om fremtiden kollektivtilbud i regionene fra august 2021 ved
Atb – grunnlag for anbudskonferansen rutegående buss og fleksibel
transport.
Regional utviklingsplan Fosenregionen- videre prosess
Oppfølging av prosjekter regionale utviklingsmidler Fosenregionen
Dialogmøte om veg med Hallgeir Grøntvedt, leder hovedutvalg veg
Trøndelag fylkeskommune og Knut Sundet, daglig leder Fosenvegene AS
Oppfølging av prosjekter regionale utviklingsmidler Fosenregionen
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Orientering om samarbeidsordningene ved rådmannsgruppen v/Vigdis
Bolås
Videreføring av Fosen Tingrett, utredning presenteres av PANOR
Orientering om prosjektet «Barneløftet» KS og FMTR ved Lene Munkeby
Orientering om NRK i Fosenregionen, ved Ingrid Lindgaard Stranden
Faste orienteringer på alle møter:
Orientering fra utviklingsleder om daglig utviklingsfokus i Fosenregionen
Orientering fra leder rådmannsgruppen

HØRINGER OG UTTALELSER

Høring ambulanse til
Høringsuttalelse til Uttalelse fra Fosen Uttalelse fra Fosen
Høringsuttalelse
HNT fra Fosen regionråd.pdf
arbeidsgruppens rapport
havbruksskatteutvalget
Regionråd
Regionråd
til Helse
vedrom
BalansekunstNord-Trøndelag
NOU 18 2019
tareforskriften 010619.pdf
kulturstrategi
Fosen
ambulansetjenesten
Regionråd.pdf
forkommune.pdf
Trøndelag 0804
i Osen

Uttalelse fra Fosen Uttalelse fra Fosen
Regionråd vedr høringRegionråd
tidlig fasevedr
NTPKompetansestrategi
for Trøndelag 220319.pdf
2022-2033 250419.pdf

RÅDMANNSGRUPPEN
Året 2019 besto rådmannsforum av følgende medlemmer fra
deltakerkommunene Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord
Ådne Røkkum, rådmann Bjugn kommune
Vigdis Bolås, kommunedirektør Indre Fosen kommune
Roar Leirset, rådmann Osen kommune
Roy-Bjarne Hemmingsen/Kari Helmersen, Roan kommune
Arnfinn Brasø, Ørland kommune
Per Ola Johansen, Åfjord kommune
Emil Raaen, prosjektleder nye Ørland kommune deltok i rådmannsforum
Torun Bakken, utviklingsleder Fosen Regionråd deltar fast i møtene for
rådmannsforum.
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Rådmannsforum hadde 8 møter i driftsåret 2019. Hovedfokus er utvikling og
optimalisering av tjenestesamarbeidene i Fosenregionen.
Saker til behandling i 2019
RMGSAK 01/19 Anskaffelse av digital byggesak- STYRK Fosen
RMGSAK 02/19 Sluttrapport prosjekt Digital Døgnåpen forvaltning
RMGSAK 03/19 Budsjettkorrigering 2019 - Fosen barneverntjeneste
RMGSAK 04/19 Digital strategi for kommunene på Fosen 2019-2022
RMGSAK 05/19 Digitaliseringsrådet- formål og mandat
RMGSAK 06/19 Digitaliseringsrådet- oppbygging og sammensetting
RMGSAK 07/19 Fosen Regionråd 2020 – utrede samarbeid og organisering
RMGSAK 12/19 Fordelingsnøkler for samarbeidsordninger i Fosen Regionråd 2020
RMGSAK 13/19 Økonomiplan for samarbeidsordningene i Fosen Regionråd 20202024
RMGSAK 14/19 Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen
RMGSAK 15/19 Driftsbudsjett 2020 IKPR Fosenregionen
RMGSAK 16/19 Driftsbudsjett 2020 samarbeidsordningene (saken ettersendes)
RMGSAK 17/19 Møteplan 2020 (saken fremlegges i møtet)
RMGSAK 16/19 Driftsbudsjett 2020 samarbeidsordningene
RMGSAK 18/19 Organisering av samarbeidsordningen regionkonsulenten for
oppvekst og utdanning
Tema
Presentasjon av sluttrapport DDF ved Eirin
Digital utviklingsstrategi ved Bjørn Ståle
Søknad klimaløft
Digital utviklingsstrategi ved Bjørn Ståle
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Gevinstrealisering ved digirådgiver Tom Andre
Muligheter og foreløpige resultater ved innkjøpsrådgiver Andreas
Økonomiplan ved Emil, Per Ola
Rådmannsforum Trøndelag ved leder Vigdis
Regional utviklingsplan Fosenregionen
Folkevalgtopplæring om regionalt samarbeid
Nye nettsider og profilering av regionsamarbeidet, Fosenregionen (IKPR)
Fosen barneverntjeneste, oppfølging av evalueringsrapporten

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i Fosen Regionråd har i 2019 vært sammensatt av
UTVIKLINGSLEDER, Torun Bakken
REGIONKONSULENT, Gøril Dønheim-Nilsen
PROSJKETLEDER, Ketil Kvam (50%)
LEDER EFAGRÅD/DIGIFOSEN, Bjørn Ståle Aalberg (50%)
11

Fosen Regionråd kjøper kontortjenester som lønn, regnskap og revisjon av
vertskommunen Åfjord, og har i tillegg en god administrativ støttefunksjon fra
rådmannskontoret ved Ingunn Aasan.
Utviklingsleder representerer Fosenregionen i ulike arena og i 2019 kan følgende
eksempler på deltakelse nevnes:
Internationale Grune Woche Berlin
Arena Trøndelag
Aqua Nor 2019
OI! Trøndersk matfestival
Regional samarbeidsgruppe daglig ledere regionråd i Trøndelag
Presentasjon analyse av sjømatnæringen i Bjugn kulturhus
Opplæringskurs ny kommunelov
Trøndelag reiseliv- prosjekt
Sunnmøre regionråd- videomøte
Reiselivskonferansen i Trondheim
Fosenmøtet 2019
Vegåpninger i regi av Fosenvegene
Frokostmøte Bjugn og i Åfjord
Regelmessig samhandling med Trøndelag fylkeskommune og
fylkesmannen i Trøndelag

ÅRSREGNSKAP 2019
Årsregnskapet for Fosen Regionråd viser et regnskapsmessig mindre forbruk på til
sammen kr 737 162,- som fordeles på fond etter følgende oppsett;
Prosjekt
4900 Administrasjon
4901 Tiltaksmidler
4927 Utviklingsprisen for Fosen
4933 Forsvar
4950 Regionkonsulenten
Totalt alle prosjekter mindre forbruk

SUM
714.810
-10.668
-20.775
-50.000
103.795
737.162

Til/fra fond
25950001
25900010
25900010
25100027
25600014
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Prosjektvise regnskapskommentarer:
4900 Fosen Regionråd

Driften av regionrådet viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 714.803, inkludert bruk av renteinntekter, kr 215.000, - Driftsbudsjett 2019 var satt opp med
vedtatt bruk av kr 490.000, - fra fond. Disse ble ikke benyttet i driften grunnet at det
fremdeles er vakant stilling. Prosjekt 4900 dekker lønnsutgifter, møtekostnader,
kontordrift og representasjon av Fosenregionen. I tillegg er det en budsjettpost på for
utviklingstiltak, i 2019 pålydende kr 150.000, - Kurs med KS om politisk styring, ny logo
og deler av Fosenmøtet ble betalt av denne budsjettposten i 2019.
Mindre forbruk kr 714.803, - foreslås avsatt på disposisjonsfond 25600011sekretariatet.
4901 Tiltaksmidler

Det ble i 2019 brukt tiltaksmidler fra fond til å dekke kostnader knyttet til ekstern
evaluering av Fosen barneverntjeneste.
Merforbruk på kr 10.668, - dekkes av disposisjonsfond 25600010 tiltaksmidler.
4904 Næringsfondet

Regionalt næringsfond i Fosenregionen er bygget opp av kommunedeler, til sammen kr
1.400.000, - etter vedtatt fordeling. I 2018 og 2019 tildelte Trøndelag fylkeskommune kr
200.000, - pr kommune i regionale utviklingsmidler som legges i næringsfondet. Fondet
har egne vedtekter og styret er fondsstyre. Utviklingsleder har ansvar for forvaltningen
av fondet.
Styret ga tilsagn på til sammen kr 2.901.553, -i 2019, se egen årsrapport for
næringsfondet.
Merforbruket dekkes av bundet fond 25100027 regionalt næringsfond
4907 eFagråd/digiFosen

Prosjektet dekker lønnskostnader for 50% stilling leder eFagråd/digiFosen og noe møte
og reisevirksomhet. Funksjonen ble avsluttet ved årsskiftet og digitaliseringsarbeidet
gjøres av Fosen IKT og kommunene enkeltvis.
Mindre forbruk kr 57.145, - avsette på bundet fond 25100024 DigiFosen.
4908 Digital døgnåpen forvaltning

Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2018/2019, det er ført noen kostnader knyttet til
sluttrapport for prosjektet på denne budsjettposten i 2019. Kostnadene dekkes over
prosjekt 4900.
4927 Utviklingsprisen for Fosen

Prosjektet dekker utbetalingen av utviklingsprisen for Fosen hvor det årlig utbetales en
sjekk på kr 25.000, - for å gjøre stas på en bedrift i Fosenregionen som særlig har
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utmerket seg positivt og har god utvikling. Det ble i 2019 utbetalt to slike utviklingspriser
etter vedtak fra styret.
Merforbruk kr 20.775, - dekkes av disposisjonsfond 25600015 regionalt næringsfond.
4933 Forsvar

Prosjektet dekker medfinansiering av forsvarskoordinatorressursen som er knyttet til
Ørland og utbyggingen av kampflybasen.
Merforbruk kr 50.000, - dekkes av bundet fond 25100027 næringsfond
4950 Regionkonsulenten

Regnskapet for regionkonsulenten viser et mindre forbruk på Kr. 103 795,- Inkludert
bruk av avsatte fondsmidler og kr 150.000, - skjønnsmidler fra fylkesmannen. I tillegg
betalte Roan kommune kr 42.600, -ekstra for veiledningstjeneste fra regionkonsulenten.
Prosjektet dekker lønnskostnader og aktivitet for regionkonsulenten.
Mindre forbruket foreslås satt av til disposisjonsfond 25600014 regionkonsulenten.
4953 Etterutdanning skole

Prosjektet etterutdanning skole viser et merforbruk på Kr. 116 236,- Dette er knyttet til
oppholdskostnader på dialogkonferanse i Fosennettverket.
Merforbruk knyttet til dette skal dekkes av midler på bundet fond 25100018
Etterutdanning skole.
4954 Etterutdanning barnehage

Prosjektet etterutdanning barnehage viser et mindre forbruk på kr. 150 135, -Dette
skyldes at det ble tildelt kr 433 000,- mer i REKOM tilskudd enn budsjettert. Samtidig ble
kr 285 650,- i OU-midler utbetalt etter jul i 2020, som er knyttet til kostnader for høsten
2019.
Mindre forbruket overføres bundet fond 25100019 Etterutdanning barnehage.
4957 Ekstern skolevurdering

Det er balanse i prosjektregnskapet for ekstern skolevurdering. Det er satt av et fond
som brukes når det gjennomføres ekstern skolevurdering på skoler i Fosenregionen.
4982 BAKOM

Bakom- prosjektet viser et merforbruk på kr. 5794,- som foreslås inndekket av midler på
bundet fond 25100019 Etterutdanning barnehage
4983 Lærende nettverk skole

Nettverk- prosjektet viser et merforbruk på kr. 183 664,-som er knyttet til
oppholdskostnader på dialogkonferanse i Fosen-nettverket.
Merforbruk knyttet til dette skal dekkes av midler på bundet fond 25100018
Etterutdanning skole.
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4984 DYRK Fosen

Prosjektet dekker hovedsakelig lønnskostnader for prosjektleder og pådrivere innen de
ulike satsingene. DYRK Fosen er nesten helfinansiert av prosjektmidler fra fylkesmannen
og fylkeskommunen, prosjektet avsluttes i 2020.
Merforbruk kr 44.666, - dekkes av bundet fond 25100029 DYRK Fosen
4985 STYRK Fosen

Prosjektet har som mål å styrke samhandling og videreutvikle kompetanse innen planog miljø. Kostnadene er brukt til å dekke lønnskostnad for pådriverfunksjonen.
Prosjektet har ekstern finansiering og kostnadene dekkes av bundet fond.

DIGIFOSEN
DigiFosen er den regionale digitaliseringsgruppen som fremmer tiltak og
implementering av nye systemer og arbeidsformer i takt med den digitale
transformasjonen i samfunnet. DigiFosen koordinerer bestilling av for itprogrammer og iverksetter digitaliseringen i alle tjenester og funksjoner i
samarbeidsordningene, og kommunale enheter ellers.
For å strukturere dette arbeidet så besluttet styret å opprette en lederfunksjon i
halv stilling for å utføre denne jobben.
Ressursen var budsjettert i overgangsfasen mellom prosjekt og drift, etter 2019
innarbeides denne funksjonen i Fosen IKT.

FAGGRUPPE NÆRING
Faggruppen består av næringssjef eller tilsvarende i deltakerkommunene som i
2019 var Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord.
Ådne Røkkum, næringssjef Bjugn kommune
Tore Sollie, næringssjef Indre Fosen kommune
Sandra Kverndal Gausen, rådgiver næring Osen kommune
Arne Martin Sollie, næringssjef Ørland kommune
Rolf Øia, daglig leder Åfjord utvikling AS
Faggruppen hadde fire møter i 2019 hvor det ble behandlet søknader til
næringsfondet og jobbet med Fosenmøtet 2019. Utviklingsleder i Fosen
Regionråd deltar i alle møtene, utarbeider saksfremlegg og møtereferater.
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NÆRINGSFONDET3
Regionalt næringsfond Fosenregionen er sammensatt av regionale
utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune pluss andeler fra kommunene i
Fosenregionen.
Driftsårene 2018 og 2019 ble behandlet sammenhengende med overgangen til
en tildelt pott på kr 200.000, - pr kommune (Fosenregionen = seks kommuner) av
fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Tildelingen av regionale
utviklingsmidler kom i siste halvdel av 2018 og første søknad ble behandlet i
styremøte 03.03.2019

DYRK FOSEN – DYKTIGHET, YRKESSTOLTHET, REALISME, KREATIVITET
På mange måter kan vi si at Fosen er et Norge i miniatyr, med de flate lettdrevne
områdene på Ørland til høytliggende områder i f.eks. Åfjord. Regionen preges av
sterk vekst og stor aktivitet med blant annet bygging av kampflybase,
vindmølleparker, veger og infrastruktur og ei havbruksnæring i ekspansjon.
Landbruket på Fosen utfordres sterkt i lys av dette bildet i forhold til
konkurranse om ungdom og arbeidskraft og generelt stramme marginer
sammenlignet med en del andre bransjer. De fleste husdyrproduksjoner er
representert på Fosen, men området er et typisk grovfor og
melkeproduksjonsområde. Vi finner også små men sterke produksjonsmiljøer
for svin og sau i regionen. Ørland er den kommunen med størst areal innen
grønnsaksproduksjon. Det har de siste årene blitt flere små mat og
reiselivsbedrifter, spesielt i Åfjord og i Rissa. Regionen har samme utfordringer
som landbruket ellers med dårlig rekruttering og færre som tar
landbruksutdanning.
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Investeringsviljen varierer noe mellom kommunene, men vi erfarer at veiledning
og rådgivning gjennom f.eks. gårdsråd har hatt stor effekt i noen av kommunen.
Gjennomsnittsalderen ved tidspunkt for eiendomsoverdragelse stiger, og vi har
en høy gjennomsnittsalder blant gårdbrukerne. Det er arbeidet med ulike tiltak
rettet mot rekruttering, bla gjennom «Ny Fosenbonde». Det er nødvendig med
samhandling over kommunegrensene for disse nettverkene.
Et samarbeid over kommunegrenser er også nødvendig ved tilrettelegging av
møteplasser og kompetansetiltak. Miljøene er små og sårbare, og med tanke på
framtidens kompetansemiljøer på Fosen må man samarbeide på tvers av
kommunegrenser. På Fosen er det bygd opp kompetanse gjennom flere
prosjektsatsinger. En forutsetning for igangsetting av et nytt arbeid nå er
imidlertid at dette skal omfatte hele regionen og at det kreves medvirkning fra
samtlige kommuner.
For å gjennomføre utviklingsarbeid og satsinger i landbruket settes det, som i
alle typer utviklingsarbeid, store krav til organisering og samhandling.
Landbruket har tydelige og godt etablerte strukturer innenfor støttefunksjoner,
service og rådgivning i forhold til andre næringer. Prosjektmodellen er mye brukt
også i landbruket når tidsavgrensa målretta satsinger skal gjennomføres.
Resultatoppnåelse handler i stor grad om samhandling og gjennomføringskraft.
Det betyr i praksis å etablere målretta nettverk og sterke koblinger uavhengig av
eierskap og geografi for best mulig måloppnåelse.
Prosjektet har tre målområder som skal være produsentretta og bondestyrt.
Husdyr
Grønnsaker/frukt/bær
Lokalmat/reiseliv
Innenfor disse skal det;
Øke produksjon og verdiskaping
Øke rekrutteringa
Bygge omdømme
Styrke kunnskap- og kompetansebygging
Aktivere entreprenørskap og skaperkraft
Styrke miljø- og nettverk
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2019 var det andre driftsåret av totalt tre for prosjektet DYRK Fosen. Prosjektet
eies av Fosen Regionråd og har prosjektleder i 50 % stilling.
Styringsgruppen for prosjektet endret sammensetning i 2019.
1.halvår bestod den av:
Ogne Undertun (leder, ordfører Bjugn), Vibeke Stjern (ordfører Åfjord), Vigdis
Bolås (rådmann Indre Fosen) Kari Frøseth (Fylkesmannen), Odd Arne Bratland
(Fylkeskommunen), og Torun Bakken (daglig leder Fosen Regionråd).
2.halvår har styringsgruppa bestått av:
Hege H. Amundal (Indre Fosen), Siri Bruem (FMTrøndelag), Per Ove Hårstad
(Åfjord), Sandra G. Kvernland, (Osen), Hanne K. Høysæter (Ørland) og Torun
Bakken (Fosenregionen). Det er avholdt 4 styringsgruppemøter i 2019.
Prosjektet DYRK Fosen har en økonomisk driftsramme på 1 770 000kr/år, derav
600 000 i kommunal egeninnsats. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Fosen
Regionråd finansierer prosjektet.
Organisatorisk ble det gjort vedtak om at prosjektet i større grad skulle ha
administrativ styring. Derfor ble ny styringsgruppe etablert høsten 2019. Stor
takk til avgått styre for engasjement og aktiv støtte i oppstart og igangsetting av
arbeidet.

Landbrukskontoransatte er sentrale i arbeidet for DYRK Fosen. Det samarbeides aktivt med øvrige
rådgivingsapparat, faglag og lokale myndigheter.

Husdyr storfe og småfe: Det annonseres individuell veivalgs rådgivning på 30
melkeproduksjonsbruk og 10 storfekjøttbruk. Prosjektet prioriterer små og
mellomstore bruk med båsfjøs. Arbeidet er igangsatt og sluttføres i 2020.
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Eierskifter og bruksutbygging er tema på mange av gårdene som er med i
opplegget.
Småfenæringa har etablert regional organisasjonsstruktur. Fagkurs
ammeku/storfekjøtt og sau/småfe ble igangsatt høsten 2019. To felles
kveldsmøter med gode innledere og god deltakelse fra hele regionen (50 – 60
stk) ble avholdt før jul.
Grønnsaker/bær: Det er sterkt politisk fokus på å øke bær- og
grønnsakproduksjonen i Norge. Rådgivningsarbeid på enkeltbruk og fagdager i
samarbeid med NLR har preget arbeidet. Fire nye bærprodusenter på bringebær
er i gang.
Eierskiftekurs i landbruket: To-dagers kurs i Åfjord og Rissa ble gjennomført i
samarbeid med Ressurssentrene og lokalbanker. Over 70 personer, gårdkjøpere,
gårdselgere og rådgivere deltok på kursene.
Rekruttering: Rekrutteringsarbeidet er viktig. Felles opplegg for gjennomføring
av infomøter for nye brukere er utarbeidet og det er lagt opp til at kommunale
infomøter gjennomføres årlig for nye gårdbrukere.

Beate Kiran fra Skansen Gård fikk 2 priser for sine produkter under OI! Trøndersk matfestival
i 2019
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Lokalmat/reiseliv: Fosen var, som en av flere Trøndelagsregioner, godt
representert på Grüne Woche i Berlin i januar. OI! Trøndersk Matfestival har også
i år vært et arbeidsmål. Tema i 2019 var «KystSmak» 15 produsenter deltok i
Fosen-teltet i Munkegata og stod for rekordomsetning på ca 1,6 mill kr totalt. Alle
er med og profilerer Trøndelag, Fosenregionen, landbruk, havbruk, fiskeri, mat
og opplevelser på en glimrende måte! Høsten 2019 arrangerte prosjektet 2dagers «bli-kjent-tur» Veldig nyttig og positivt i en periode med mål om å
forankre arbeidet med å bygge en produsentstruktur der næringsaktørene sjøl
tar over og styrer det videre samarbeidet.

REGIONKONSULENT for oppvekst og utdanning
Regionalt samarbeid i oppvekstsektoren på Fosen er preget av gode strukturer
og en sterk samarbeidskultur. Dette henger sammen med en lang tradisjon for
interkommunalt samarbeid i sektoren, samtidig som kommunene erfarer at det
gjennom det regionale samarbeidet bygges kapasitet for å drive god
kvalitetsutvikling av barnehager og skoler til barna og elevenes beste.
Hovedfokus i kvalitetsutviklingen i sektoren er å stryke de profesjonelle
læringsfellesskapene ute i hver enkelt enhet med mål om å skape trygge og
stimulerende læringsmiljø for både barn og voksne.
Organisering av samarbeid i oppvekstsektoren
Oppvekstforum Fosen (OFO) er oppdragsgiver for regionkonsulenten. Tidligere
år har stort sett alt regionalt samarbeid i oppvekstsektoren vært knyttet til OFO.
På grunn av nye statlige ordninger for kompetanseutvikling, både for barnehage
og skole, har det i løpet av de siste par årene blitt etablert to nye, formelle
møteforumer. Ett Kompetansenettverk for barnehage og ett for skole.
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Statlige ordninger for kompetanseutvikling i oppvekstsektoren
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOM) ble innført i
2018. I denne ordningen skal skoleeiere selv definere, prioritere og gjennomføre
tiltak for kompetanseutvikling med utgangspunkt i nasjonale mål og i samarbeid
med universiteter og høyskoler.
Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan oppnå
sektormålene for grunnopplæringen. i Prop. 1 S (2016-2017):
Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig
kompetanse
Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.
Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOM) trådte i kraft i
2019. Ordningen skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis
gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal støtte implementering
av ny rammeplan. Den regionale ordningen skal styrke og stimulere til langsiktig
samarbeid med og synergieffekter mellom barnehager, barnehageeiere og
utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning. REKOM er derfor
et viktig tiltak for etterutdanning for ansatte i barnehagene og for utvikling av
barnehagelærerutdanningene.
Kompetansenettverk Fosen
Både DEKOM og REKOM ordningen krever at kommunene inngår i et
kompetansenettverk sammen med andre kommuner. Vårt
kompetansenettverk heter Fosen og består av de fire kommunene i vår region.
Fylkesmannen har et ansvar for å lede og koordinere et samarbeidsforum for
alle kompetansenettverkene i fylket. Samarbeidsforumene skal prioritere
kompetansetiltak gjennom fordeling av midler både til felles satsinger i fylket, og
til satsinger i det enkelte kompetansenettverk. Det er regionkonsulenten som
representerer vårt kompetansenettverk i samarbeidsforum.
Statlig tilskudd i DEKOM og REKOM
I 2019 fikk Kompetansenettverk Fosen tildelt:
813 819 kr gjennom DEKOM
733 704 kr gjennom REKOM.
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For å motta de statlige midlene innenfor DEKOM er det krav om at skoleeiere
skal bidra med finansiering tilsvarende 30 % av de statlige midlene. OFO har
bestemt at egenfinansieringen skal benyttes til å finansiere
regionkonsulentstillingen. I tillegg fikk Fosenregionen utbetalt OU-midler fra KS
knyttet til prosjekter som er gjennomført i DEKOM og REKOM.
Fosennettverket kr 64 919,Sluttevaluering av BAKOM-prosjektet kr 139 915,DEKOM i Fosenregionen
I tråd med sektormålene for grunnopplæringen har skoleeierne på Fosen valgt
følgende tiltak i den desentraliserte ordningen:
Fosennettverket
Ekstern vurdering for utvikling
I Fosennettverket har kommunene et overordnet fokus på læringsmiljø. I 2019
ble det gjennomført to dialogkonferanser med ca. 70 deltakere fra skolene og
PPT. I tiden mellom de to konferansene hadde enhetene forpliktende
mellomarbeid som involverte alle ansatte. Se film om Fosennettverket og les
plan og rapporter for nettverket for 2019-2021
Felles fagdag for alle ansatte i skolene
I august deltok alle ansatte i skolene på Fosen på en fagdag som var koblet til
arbeid i Fosennettverket. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet
fulgte Fosennettverket i ett skoleår (2018-2019) og snakket om hvordan de
ansatte skolene kan øke kvaliteten på læringsmiljø og undervisning gjennom
analyser og forskningsinformert praksis.
Ekstern vurdering for veiledning gjennomføres i samarbeid med NTNU.
Kommunene i Fosenregionen har i DEKOM koblet ekstern skolevurdering til
veiledning av ledergruppene utført av fagpersoner fra lærerutdanningen.
Fagpersonene følger våre eksternvurderere under vurderingsuka, og følger
deretter opp skolen i to semester. Dette er et tiltak som er under utprøving og
som skal evalueres for første gang våren 2020.
I 2019 var det Mælan, Strand, Opphaug, Vallersund og Åsly skoler som
gjennomførte ekstern vurdering. Stadsbygd skole, Vanvikan skole og Ørland
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ungdomsskole mottok veiledning etter vurdering gjennomført i 2018. Les
vurderingsrapporter
I tillegg til å koordinere gjennomføringen av ekstern vurdering for veiledning,
har regionkonsulenten ansvar for en årlig regional samling for vurdererne for å
sørge for erfaringsdeling og kompetanseheving i vår region. Regionkonsulenten
deltar også på to årlige nasjonale samlinger for nettverkskoordinatorer som
Utdanningsdirektoratet arrangerer.
REKOM i Fosenregionen
I den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» står det at
kompetansemidlene i REKOM i hovedsak skal nyttes til barnehagebasert
kompetanseutvikling. Dette er utviklingsarbeid som involverer hele personalet,
og som foregår i den enkelte barnehage.
Våren 2019 gjennomførte alle barnehagene en grundig sluttevaluering av
BAKOM-prosjektet (2016-2019). I denne evalueringen kom det tydelig frem at
barnehagene nå har lagt et godt grunnlag for å kunne fungere som lærende
profesjonsfellesskap. Som en del av sluttevalueringen bestemte
kompetansenettverket seg for å lage en film som oppsummerer det vi har lært
gjennom dette prosjektet. Se filmen
Tiltakene i BAKOM-prosjektet har vært veiledning av ledergruppene i den enkelte
barnehage, samt etablering av lærende nettverk for barnehagemyndighetene og
styrerne. Disse tiltakene ble videreført i 2019 i samarbeid med Dronning Mauds
Minne høgskole (DMMH).
I tillegg arrangerte regionkonsulenten en felles fagdag for alle ansatte i
barnehagene i Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland i november 2019. Foredragsholder
var Kari Pape som snakket om utvikling av kvalitet i barnehagen med fokus på de
voksne som ressurs. Indre Fosen og Osen valgte å jobbe med andre
satsingsområder denne dagen, og deltok derfor ikke på fagdagen.
Ekstern barnehagevurdering og veiledning ble startet opp som et pilotprosjekt i
2019. Fosenregionen fikk innvilget tilskudd til opplæring av eksterne vurderere
av Utdanningsdirektoratet, og dette ble gjennomført før sommeren. I løpet av
høsten ble de første tre vurderingene gjennomført i Havgløtt, Futura og
Bekkfaret barnehager. Vi samarbeider med DMMH om dette tiltaket ved at
fagpersoner fra høgskolen deltar som vurderere og følger opp barnehagene i tre
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semester etter at vurderingen er gjennomført. Les plan og rapporter for ekstern
barnehagevurdering
Andre regionale samarbeidsordninger i oppvekstsektoren
I tillegg til det som er beskrevet under DEKOM og REKOM ordningene har
regionkonsulenten ansvar for:
Koordinering av tilsyn for barnehage. Plan for tilsyn med barnehager i
Fosenregionen
I 2019 ble det gjennomført tilsyn ved:
Borgly barnehage, Indre Fosen
Lyngrabben barnehage, Bjugn
Solblomsten barnehage, Ørland
Havgløtt barnehage, Osen
Steinvegen barnehage, Indre Fosen
Heggli barnehage, Åfjord
Organisering og gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen
Faglærere og sensorer i skolene på Fosen inviteres til en årlig felles samling med
fokus på oppgavedesign og vurdering. I tillegg har regionkonsulenten ansvar for
fordeling av sensorer til kommunene.
NY som lærer
Nyutdannede lærere i barnehage og grunnskole skal få tilbud om veiledning av
arbeidsgiver i sitt første arbeidsår. I samarbeid med NTNU, DMMH og Trondheim
kommune inviterer regionkonsulenten til samlingsdager for de nyutdannede og
deres veiledere med fokus på gleder og utfordringer i deres første år som
lærere. Regionkonsulenten deltar også i arbeidsgruppa som planlegger og evaluerer
organiseringen av tiltakene innenfor NY som lærer i Trøndelag sammen med ansvarlige
fra NTNU, DMMH og representanter fra de andre regionene.
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FoU-prosjektet «Gode lærer-elev relasjoner»
Kommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn (Vallersund oppvekstsenter) startet i
2018 opp et forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på å utvikle gode lærerelevrelasjoner. RKBU ved NTNU gjennomfører både kompetanseheving og
forskning i skolene i disse kommunene i 2018 – 2020, og regionkonsulenten
fungerer både som regional koordinator og som veileder på en av skolene i
prosjektet (skoleåret 2018/2019).

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet / Nasjonal nettverkssamling for koordinatorer i
ekstern vurdering.

STYRK FOSEN
Hovedmål for prosjektet er å styrke planrelaterte tjenester med kvalitet og drivkraft.
Prosjektet har også en miljødel.
Prosjektet har i 2019 arbeidet spesielt med å innhente kunnskap om felles program for
byggesaksbehandling for kommunene i Fosenregionen. Oppstart av interkommunal
klimaprosess for kommunene i Fosenregionen i siste del av driftsåret 2019.
Prosjektet er satt opp med to pådriverressurser som lønnes etter timeregnskap og
innenfor prosjektets økonomiske rammer.

KOMPETANSEKARTLEGGING
Næringslivet, bedrifter, kommuner og skolene i Fosenregionen ønsker å finne kunnskap
om bedriftenes kompetansebehov nå, om fem år og om ti år.
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Fosen Regionråd, Trøndelag fylkeskommune og andre samarbeidspartnere gikk
sammen om å kartlegge kompetansebehovet i omtrent 50 Fosenbedrifter innenfor
følgende kategori/bransje:
Anlegg- Havbruk- Energi- Opplevelsesnæring
Det er viktig å rekruttere tilstrekkelig og ønsket arbeidskraft i årene framover, derfor
ønsket man en oversikt over behovet i næringsliv og bedrifter i Fosenregionen.

Elver fra Åfjord VGS på bedriftsbesøk hos Stokkøya Sjøsenter, Salmar, Refsnes laks og Åfjord sparebank. I tillegg
besøkte vi Fosen fjordhotell.

Kompetansekartleggingen ble gjennomført ved en digital spørreundersøkelse som ble
sendt til bedriftene. I tillegg innledet regionrådet et samarbeid med Åfjord videregående
skole og elevene i første klasse innen studiespesialisering. Hensikten med dette
samarbeidet var at ungdommene skulle få bedre kjennskap til lokalt næringsliv og
innsikt i hvilke jobbmuligheter som finnes i Fosenregionen.
Et godt samarbeid mellom skole, utviklingsselskap og regionrådet gjorde det mulig å ta
med alle elevene i denne klassen ut på bedriftsbesøk hvor elevene bidro med intervju,
fikk omvisning i bedriften og en god lunsj. Som avslutning på dette samarbeidet så
deltok hele klassen sammen med lærer og rektor på årets Fosenmøte for å dele
opplevelser knyttet til dette prosjektet. Funnene i kartleggingen ble kunngjort på
Fosenmøtet 2019.
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TAKK TIL SAMARBEIDSPARTNERE;

FOSENMØTET
Hovedtema 2019 Kompetanse for bærekraftig regionutvikling og lokal verdiskaping

Konferansen, som er for og med næringslivet på Fosen, arrangeres på rundgang
i kommunene. Fosen møtet arrangeres av Fosen Regionråd i samarbeid med de
lokale sparebankene på Fosen (Åfjord Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Bjugn
Sparebank, Ørland Sparebank, Sparebank 1 SMN og BDO.
Ca 115 deltakere fra bedrifter og lokalt næringsliv deltok på Fosenmøtet 2019 i
Kulturstua i Åfjord. Deltakelsen var gratis, arrangementet sponses av sparebankene og
Fosen Regionråd. Det ble servert lokalmat fra Fosenregionen, tilberedt av kokken Silje
Stjern fra Fosen Fjordhotell.
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FELLES FORMANNSKAP
Onsdag 13.november 2019 i tidsrommet mellom kl 09:30 – 16:00 møttes alle
formannskapene i Fosenregionen til «Fosenfestival» i møterom «Store Sal» på
Ørland kultursenter, Ørland kommune. Fosen Regionråd arrangerte felles
formannskap for kommunene i Fosenregionen med tema
samarbeidsordningene og laget dette som en festival.
70 personer, hvorav 28 formannskapsmedlemmer fra formannskapene i
Fosenregionen, samarbeidsordningene samt prisvinnere av Utviklingsprisen for
Fosen 2018 og 2019 var samlet i Ørland kultursenter onsdag 13.november 2019.
Sara Ulset fra TalentLab Fosen åpnet møtet med nydelig sang og satte
stemningen for dagen.
Nyvalgt rådsleder Vibeke Stjern ønsket velkommen og overlot ordet til utviklingsleder
Torun Bakken som innledet om regionsamarbeidet og Fosenstrategien.
Kommunedirektør Vigdis Bolås presenterte rådmansforum og deretter startet
«Fosenfestivalen» HVOR 11 ulike samarbeidsordninger for tjenestene i Fosenregionen
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var samlet og deltok med stand. Formannskapene ble delt inn i grupper på tvers av
kommunene og fikk ca 10 minutter ved hver stand for å lære om hver enkelt
samarbeidsordning.
Fosen helse IKS
Fosen Renovasjon IKS
Fosen brann- og redning IKS
Fosen regnskap
Fosen lønn
Fosen inkasso
Fosen kemnerkontor
Fosen IKT
DigiFosen
Fosen kontrollutvalgssekretariat
Fosen barneverntjeneste
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«FOSENFESTIVAL»
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Næringssjefer fra Sunnmøre kom på besøk i september for å få kjennskap til hvordan regionrådet arbeider med
næringsutvikling

Vurdering av framtidsutsikter
Fosen Regionråd fortsetter samarbeidet som Fosenregionen interkommunalt
politisk råd i 2020 og har ambisjon om å fremdeles utvikle og styrke Fosen som
en sterk og tydelig region i Trøndelag.

Vedlegg
Årsrapport regionalt næringsfond Fosenregionen
Årsregnskap Fosen Regionråd 2019
Revisors beretning 2019
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ÅRSREGNSKAP
FOSEN REGIONRÅD
2019

1

DRIFTSREGNSKAP 2019
NOTE
600-619
620-650
700-799
800

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
010-080,160-165 Lønnsutgifter
090-099 Sosiale utgifter
100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen
300-380 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksj
400-480 Overføringer
590 Avskrivninger
690 Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

1

1

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
900-905 Renteinntekter og utbytte
920 Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

1

Finansutgifter
500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg
510 Avdrag på lån
520 Utlån/kjøp av aksjer og andeler
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksj
990 Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT
930 Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbr
940 Bruk av disposisjonsfond
950 Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
570
530
540
550

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr

3
3
3

3
3

Regulert
budsjett
2 019

Regnskap
2 019

Opprinnelig
budsjett
2 019

Regnskap
2 018

0
150 000
8 303 187
660 000
9 113 187

0
0
7 165 000
150 000
7 315 000

0
0
7 165 000
150 000
7 315 000

0
1 860
12 355 124
150 000
12 506 984

1 966 557
448 903

3 495 000
770 000

3 495 000
770 000

2 847 004
510 037

6 290 738

4 693 000

4 693 000

7 077 905

653 284
1 117 283
0
0
10 476 765

0
25 000
0
0
8 983 000

0
25 000
0
0
8 983 000

412 278
1 228 318
0
0
12 075 542

-1 363 578

-1 668 000

-1 668 000

431 442

217 968
0
217 968

250 000
0
250 000

250 000
0
250 000

174 610
0
174 610

0
0
0
0

0
0
5 000
5 000

0
0
5 000
5 000

156
0
0
156

217 968

245 000

245 000

174 454

0

0

0

0

-1 145 610

-1 423 000

-1 423 000

605 896

718 650
1 440 983
1 864 377
4 024 010

0
406 000
1 167 000
1 573 000

718 650
1 440 983
1 167 000
3 326 633

1 214 227
1 035 775
2 162 295
4 412 297

0
0
519 431
1 621 807
2 141 238

0
0
150 000
0
150 000

0
0
519 433
1 384 200
1 903 633

0
0
816 277
3 483 266
4 299 543

-737 162

0

0

-718 650
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NOTER
Note 1 - Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet

31.12.2019

2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

kr 16 063 718 kr
kr 3 905 828 kr
kr 12 157 890 kr

31.12.2018

Endring
979 742
2 139 536
-1 159 794

15 083 976
1 766 292
13 317 684

Beløp

Drifts- og investeringsregnskapet

Sum

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

+ Sum driftsinntekter
- Sum driftsutgifter
+ Eksterne finansinntekter
- Eksterne finansutgifter
Sum driftsregnskapet

kr
kr
kr
kr
kr

9 113 187
10 476 765
217 968
(1 145 610) kr

(1 145 610)

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ Bruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

14 184
(14 184) kr

(14 184)

kr
kr (1 159 794)
kr (1 159 794)
kr
-
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Note 2 Aksjer og andeler

Selskapet navn
Andeler KLP
Aksjer i Fosenbrua AS
Sum aksjer og andeler pr 31.12.

Eierandel i
selskapet
103 328,00
907 800,00
1 011 128,00

4
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Note 4
Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord
kommune pr 31.12.2019
Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune
Beløp
3 865,91
3 865,91

Gruppeliv og OU-midler
Sum

Note 5 - Kapitalkonto
Debet
Inngående balanse
Kjøp av aksjer og andeler
Salg av aksjer og andeler
Oppskrivning aksjer og andeler
Utgående balanse
Sum

Kredit
996 944,00
14 184,00

1 011 128,00
1 011 128,00

1 011 128,00

Note 6 - Regnskapsprinsipp
Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven §48 og
regnskapsforskriften §8.
Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven §48:
Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet
avsluttes.
Vurderingsregler jfr. Regnskapsforskriften §8:
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes
til anskaffelseskost.
Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi.
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Note 7 - Fond spesifisert
Konto
25600010
25600011
25600014
25600015

Tekst
Tiltaksmidler
Sekretariatet
Reionkonsulenten
Næringsalliansen
Sum disposisjonsfond

25100010
25100018
25100019
25100020
25100021
25100022
25100023
25100024
25100027
25100029
25100031
25100032
25100034
25100035
25100036

Regional utvikling
Etterutdanning skole
Etterutdanning b.hage
Ekstern skolevurdering
Biblioteksamarbeid
Regn med Fosen
KomPass 2014
FEIDE
Regionalt NF Fosen
Dyrk Fosen
Styrk Fosen
Ekstern barneh.vurdering
Blåskjell
Næringsalliansen Fosen
Jobb i Fosen
Sum bundne driftsfond

25500010

Aksjer og andeler
Sum bundne invest.fond

Inngående Disponeringer
Utgående
balanse
regnskap
Avsatt
balanse
1 059 266
1 034 983
153 655
177 938
1 502 911
220 000
246 674 1 529 585
330 986
186 000
119 103
264 089
277 751
0
0
277 751
3 170 914
1 440 983
519 432 2 249 363
2 944 219
1 473 514
601 661
85 845
141 631
68 814
2 547
14 112
2 019 199
235 092
337 931
60 000
0
1 279 009
150 000
9 413 574

0
299 901
5 794
70 845
0
0
0
0
1 378 196
44 667
64 973
0
0
0
0
1 864 376

0
0
150 135
0
0
0
0
57 145
1 384 200
0
0
0
30 327
0
0
1 621 807

2 944 219
1 173 613
746 002
15 000
141 631
68 814
2 547
71 257
2 025 203
190 425
272 958
60 000
30 327
1 279 009
150 000
9 171 005

14 545

14 184

0

361
361
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Note 8 - Merforbruk - mindreforbruk
Resultat drift:
Mindreforbruk
Merforbruk
Merforbruk
Merforbruk
Mindreforbruk
Mindreforbruk

Prosjekt
4900
4901
4933
4927
4950

Fosen regionråd
Tiltaksmidler
Forsvar
Utviklingsprisen for Fosen
Regionkonsulenten

714 809,98
-10 668,00
-50 000,00
-20 775,00
103 795,05
737 162,03

Note 9 - Overføringer fra eierkommunene
Kommunale egenandeler:
Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune
Osen kommune
Sum drift 2019

982 438,00
1 712 012,00
931 603,00
763 420,00
347 499,00
348 028,00
5 085 000,00
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Note 10 - Pensjon
Fosen regionråd betaler pensjonspremie til KLP
Ansatte trekkes 2% av brutto lønn, mens arbeidsgiver
dekker resten av premien
Beregnet premie utgiftsføres i drift og avsettes i balansen.
Påløpte fakturaer fra KLP føres mot avsatt beløp
Innbetalt premie for 2019 utgjør:
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
Reguleringspremie
4 kvartal
Sum
Godskrivning fra premiefondet
Belastning i 2019

86 989
40 384
69 737
175 513
65 944
438 567
-70 163
368 404

Leksvik 12.juni 2020,

……………………………………………………………

…………………………………………………..

Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune

John Einar Høvik, Osen kommune

………………………………………………..

………………………………………………….

Tom Myrvold, Ørland kommune

Vibeke Stjern, Åfjord kommune
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Bidrar til forbedring

Til årsmøte for Fosen Regionråd

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Fosen Regionråd sitt årsregnskap som viser et netto negativt driftsresultat på kr 1.145.610
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 737.162. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fosen Regionråd per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne
revisjonsberetningen omfatter foretakets årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet
«Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige forhold.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon med forbehold om budsjett
Driftsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik mellom regnskap og regulert budsjett både på sum
driftsinntekter og sum driftsutgifter. Avvikene er på henholdsvis 5,1 millioner og 2,5 millioner kroner. Det
foreligger ikke budsjett på investeringsregnskapet.
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet over, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige
er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert
budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Steinkjer, 16. juni 2020

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig
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Regionalt næringsfond
Om næringsfondet
Regionalt næringsfond Fosenregionen er sammensatt av regionale utviklingsmidler fra
Trøndelag fylkeskommune pluss andeler fra kommunene i Fosenregionen.
Driftsårene 2018 og 2019 ble behandlet sammenhengende med overgangen til en tildelt
pott på kr 200.000, - pr kommune (Fosenregionen = seks kommuner) av
fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Tildelingen av regionale utviklingsmidler
kom i siste halvdel av 2018 og første søknad ble behandlet i styremøte 03.03.2019

Fondets oppbygging
Næringsfond-kommuneandeler

1.450.000, -

Regionale utviklingsmidler- fylkeskommune

1.200.000, -

Totalt regionalt næringsfond Fosenregionen 2019

2.650.000, -

Totalt disponert 2019
Tilsagn om tilskudd/utbetalt

2.901.553, -

Beholdning 01.01.2020

– 251.553, -

Merforbruk inndekkes ved bruk av bundet fond for regionalt næringsfond
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Vedtekter
Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN revidert sept 2018
Kap. 1 Allmenne bestemmelser
§ 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet for medlemmene av Fosen 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 Fosen Regionråd sitt arbeids- og ansvarsområde.
§ 1-2 Virksomhet og formål
Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt 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 finansiere 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: fosenregionraad@fosen.net
Regionalt næringsfond for Fosenregionen
Fosen Regionråd
Stordalsveien 1,
7170 Åfjord
Kap. 2 Styre og administrasjon
§ 2-1 Fondets styre
Styret i Fosen Regionråd er fondets styre. Rådmennene i deltagerkommunene, samt daglig leder i Fosen
Regionråd har møte- og talerett i styremøtene. Daglig leder i Fosen Regionråd er administrativ forvalter for
fondet.
Faggruppe næring har rett til å behandle fondssaker samt avgi innstilling før de legges fram til behandling i
fondets styre.
§ 2-2 Saksbehandling i styret
Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. Styremøtene
ledes av styrets leder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene.
§ 2-3 Fondets administrasjon
Fondet administreres av daglig leder i Fosen Regionråd.
Kap. 3 Forvaltning av fondet
§ 3-1 Fondets kapital
Fondets kapital tildeles fra Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra
deltagerkommunene.
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§ 3-2 Støtteformer og vilkår
Styret 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.
§ 3-4 Anvisningsmyndighet
Anvisningsmyndigheten er tillagt daglig leder i Fosen Regionråd og følger retningslinjene for anvisning i
regionrådet.
§ 3-5 Regnskap og bevilgningsregnskap
Fondet regnskapsføres i Fosen Regionråd sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i balansen hos
regionrådet.
Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Fosen 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 kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.
Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering
§ 4-1 Klageorgan
Rådet i Fosen Regionråd er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer ved behandlingen
av klagesaker.
§ 4-2 Oppfølging og kontroll
Styret 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 Fosen Kommunerevisjon og Fosen Kontrollutvalgssekretariat.
§ 4-4 Rapportering
Rapportering skjer internt til styret og fra styret 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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Kunngjøring og forvaltning
Fosenregionen - regionalt næringsfond
Næringsfondet er kunngjort på søknads- og forvaltningsportalen
www.regionalforvaltning.no
Næringsfondet er søkbart hele året og forvaltes av daglig leder i Fosenregionen IKPR
(tidligere Fosen Regionråd). For å kunne søke på midlene må det sendes inn søknad
elektronisk via www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Alle punkt i det elektroniske
skjemaet må fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for
søknadsbehandlingen.

Næringsfondet kunngjøres som følgende;
Regionalt næringsfond, Fosenregionen 2020:
Kommuneandeler fra Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner kr 1 400 000,Regionalt næringsfond for Fosenregionen skal benyttes til prosjekter for å fremme
regional verdiskaping og næringsutvikling.
Fosenregionen har følgende overordnede satsingsområder:
Fornybar energi
Havrom
Forsvar
Reiseliv og opplevelsesnæring
Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og
videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer
regional næringsutvikling.
Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en
generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering,
framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov
(investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

Prinsipper for næringsfondet:
Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totalsum.
Egeninnsats lagt til grunn i prosjektsøknadene beregnes ut fra en timesats
pålydende kr 400,- pr time
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50% av tilsagnet kan utbetales ved oppstart av prosjektet og resterende 50 %
utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttbetaling er sendt inn
via www.regionalforvaltning.no
Alle prosjektsøknader vedlegges prosjektplan i henhold til PLP metodikk

Forvaltning av fondet:
Rådet i Fosenregionen IKPR er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende
prinsipper. Faggruppe næring utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i
Fosenregionen forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.
Innkomne søknader behandles av faggruppe næring som innstiller til behandling i
fondsstyret som er lik rådet i Fosenregionen IKPR (tidligere Fosen Regionråd.)

Faggruppe næring= næringssjef eller
tilsvarende i Fosenkommunene

Trøndelag fylkeskommune -Regionale utviklingsmidler
Fylkeskommunal andel av regionalt næringsfond Fosenregionen (fylkeskommunens
regionale utviklingsmidler) skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål i
strategi for innovasjon og verdiskaping og vedtatt handlingsprogram 2020-2021.
Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og
mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som
distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend, mentortjenesten, bedriftsnettverk mv.
Les mer på www.innovasjonnorge.no
Fylkeskommunen finansierer også de flerårige satsingene Næringshageprogrammet og
Inkubatorprogrammet. Operatør for programgjennomføringen er Siva (www.siva.no)
Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med
vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og
prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk,
reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn,
opplevelsesnæringer osv.
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SAMMENSTILLING ALLE SØKNADER 2018/2019
Søker
Søknadsbeløp
Fosen Innovasjon AS
200000,00
Peder Hepsø Rederi AS
108000,00
Ørland camping
39000,00
Odd Inge Viken
102450,00
Fosen Industriforum
549280,00
DYRK Fosen
60000,00
DYRK Fosen
160000,00
Submerged
135000,00
Vikingbase AS
250000,00
Åfjord Handel
200000,00
Edvin Dybvik
150000,00
Stall Austerli AS
250000,00
Austerli- Bjugn hestesportklubb
350000,00
Ressursentrene på Fosen
99225,00
Fosen Aktiv AS
240000,00
SUM innvilget 01/03/19
2892955,00

Formål
Innstilling** Innvilget sum
Arbeidsmarked
Innvilges
200000,00
Kompetanse
Avslås
0,00
Campingplass
Trukket
0,00
Lager for agn
Avslås
0,00
Næringsutvikling Imøteser ny søknad
Omdømme/profil
Innvilges
60000,00
Omdømme/profil
Innvilges
160000,00
Ny teknologi
Avslås
0,00
Næringsareale
Avslås
0,00
Samarbeid
Imøteser ny søknad
Reiseliv
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Kompetanse
Imøteser ny søknad
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
420000,00

Videreutvikling Ørland camping
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
Adalia AS
Fosen Skalldyr AS

Opplevelsesnæring
Klynge, verdiskaping
Næringsutvikling
Omdømme
Næringsbygg

SUM innvilget 07/06/19

31600,00
500000,00
100000,00
90000,00
450000,00
1171600,00

TOTALT 2018/2019

0,00
18500,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00

0,00
500000,00
100000,00
90000,00
0,00
690000,00

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med300000,00
dype røtter»
Lokalmat
Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell
Ikkekulturarv»
til utførelse
kri1.207.000,2019
Søknad om bistand til sikringsarbeid ved
105000,00
Hjellup Fjordbo
Reiseliv
Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv
0,00
Reiseliv
FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk0,00
Byneset
Samferdsel
Fosenmøtet 2019
Eksisterende næringsliv
Deltakelse på AquaNor 2019
Havrom
Kompetansekartlegging
Alle
Brosjyre Ørland lufthavn
36000,00 Reiseliv/eksisterende næring
Forsvarskoordinator
100000,00
Forsvar
SUM innvilget i 20/09/19
Statsnail AS
Frøya revmatikerforening
Statsnail AS
Zuzana
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
SUM innvilget 13/12/19

Avslås
Innvilges
Innvilges
Innvilges
Avslås

Havrom
Aktivitet
Havrom
Handel
Kompetanse/omdømme
Havrom

Innvilges
Utbetalt
Utbetalt
Utbetalt
Omtrent
Omtrent
Omtrent

Ikke sendt inn
Avslås
Innvilges
Ikke sendt inn
Innvilges
Innvilges

300000,00
0,00
105000,00
110000,00
500000,00
30000,00
60000,00
50000,00
36000,00
100000,00
1291000,00
0,00
0,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00
590553,00
2991553,00
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Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til
fondsstyret.
1/18/0003 Jobb for 2, Fosen Søknaden innvilges ihht kriteriene
Innovasjon AS
med følgende forutsetninger; det må
utarbeides et opplegg som kan
gjennomføres i egenregi.
Faggruppe næring inviteres til å delta
i prosjektet.
Det forventes en sluttrapport som
definerer deltakelse, oppfølging og
måling. Samt en oversikt over hvilke
næringsaktører som deltar.

Mottatt
19.11.2018

2/18/0004
Kompetanseheving, Peder
Hepsø Rederi AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Osen kommune som søker støtte til
intern opplæring. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
20.11.2018

3/19/0002 Utvidelse av
campingplass, Ørland
camping

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Ørland kommune som søker støtte til
utvidelse av eksisterende drift. Ikke
innenfor de regionales
innsatsområdene som ligger til grunn
for næringsfondet

Mottatt
30.01.2019

4 Innkjøp av frysecontainer
til agn, Odd Inge Viken
(søknaden er mottatt pr
epost)

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Roan kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
18.12.2018

5/19/0009 Akselerator for
nye ideer Havbruk, Fosen
Industriforum

Utsettes for innhenting av mere
informasjon hvor aktivitetene
beskrives. Det er behov for å avklare
hva dette prosjektet innebærer for

Mottatt
30.01.2018
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næringslivet på Fosen, videomøte
26.februar
6/19/0005 Visuell profil
lokalmat, DYRK Fosen

Søknaden innvilges omsøkt beløp til
Mottatt
utarbeidelse av felles grafisk profil for 30.01.2019
lokalmat fra Fosen. Det innvilges
støtte til utarbeidelsen av grafisk
profil etter tilbudskonkurranse fra
regionale leverandører

7/19/0006 Finansiering av
teltleie på Trøndersk
matfestival, DYRK Fosen

Søknaden innvilges med begrunnelse
i retningslinjene for næringsfondet.
Betinger deltakere fra alle
kommunene på Fosen. Kriteriene
spesifiseres i tilsagnsbrevet

Mottatt
30.01.2019

8/19/0008 Utvikling av ny
teknologi, Submerged

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Indre Fosen kommune som søker
støtte til enkeltinvestering. Ikke
innenfor de regionales
innsatsområdene som ligger til grunn
for næringsfondet. Søker følges opp
av det kommunale apparatet i
utviklingsavdelingen

Mottatt
31.01.2019

9/19/0004 Utvikling av
Søknaden avslås med bakgrunn i
næringspark, Vikingbase AS kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Indre Fosen kommune som søker
støtte til opparbeidelse av
næringsareal. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Søker følges opp av det kommunale
apparatet i utviklingsavdelingen

Mottatt
24.01.2019

10/18/0006 Forprosjekt
samarbeid, Åfjord
handelsforening

Mottatt
26.11.2018

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene. Søker anbefales å komme
med ny søknad på grunnlag av et
reelt regionalt samarbeid om
samhandling.
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11/19/0009
Overnattingstilbud på
Tarva, Edvin Dybvik

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
07.02.2019

12/19/0011 Eventyrskogen
Opplevelsesturisme, Stall
Austerli AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet
Henviser til kommunalt
næringsapparat.
Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Henviser til kommunalt
næringsapparat.

Mottatt
18.02.2019

Faggruppe næring foreslår at det gis
midler til en forstudie som kartlegger
hva bedrifter og næringsliv på Fosen
etterspør og har behov for av
kurstilbud. Imøteser ny søknad med
øvre ramme på kr 50.000, - for
gjennomføring av en forstudie.
Søknad mottatt 25.02.2019,
behandlet i video/telefonmøte
26.02.2019 grunnet skissert oppstart
for kurstilbudet i april 2019.
Søknaden avslås med bakgrunn i at
prosjektet anses å være uferdig. Det
bør i slike prosjekter være samarbeid
mellom flere aktører i

Mottatt
25.02.2019
Avventer ny
søknad.

13/19/0012 Feltrittbane
Opplevelsesturisme,
Austerli Bjugn
hestesportsenter

14/19/0014 Kurs for
næringslivet og andre
interesserte i
Fosenregionen,
Ressurssentrene på Fosen

15/19/0015
Aktivitetsutvikling
Opplevelsesturisme, Fosen
Aktiv AS

Mottatt
18.02.2019

Mottatt
26.02.2019
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Fosenregionen. Åfjord Utvikling AS
følger opp saken i tilknytning til
reiselivsprosjektet lokalt i Åfjord
kommune.
16/19/0016 Videreutvikling
av Ørland Camping

Opprinnelig søknad trukket, nytt
beløp i ny søknad, samme innstilling
som sak 3/19/0002
Søknaden innvilges med forutsetning
om full finansiering fra alle aktørene.
Dersom rammene endres imøteses
ny søknad. Faggruppe næring i Fosen
Regionråd skal involveres og inviteres
til deltakelse i prosjektet.
Forutsetninger;
• Prosjektet må være relatert til
bedrifter/næringsliv på Fosen,
og det må sikres konkrete
aktiviteter/tiltak mot
næringslivet totalt på Fosen.
• Søknaden bør omformes ihht
PLP metodikk med
faseinndeling for å kartlegge,
målstyre, risikovurdere og
resultatmåle.

Mottatt
03.03.2019

18/19/0018 Forstudie
Akselerator havbasert
næring

Søknad om finansiering av forstudie
innvilges ihht faggruppens
forutsetninger:
• Innstiller på tilskudd på inntil
100.000, • Forutsetter at det utføres en
kartlegging av hvilke
Fosenbedrifter,
leverandørindustrien som
ønsker å delta i forprosjektet
med å inngå intensjonsavtaler
• Faggruppe næring bidrar med
å koble opp aktuelle bedrifter

Mottatt
18.03.2019

19/19/0019 Film i Mitt yrkeserien på NRK

Vedtaket om tilskudd ble opphevet
og avtalen om film ble ikke utført.

Mottatt
19.03.2019

17/19/0017 Verdi i Vind

Mottatt
06.03.2019
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20/19/0020
Produksjonshall- Fosen
Skalldyr AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Henviser til kommunalt
næringsapparat.
Søker ble henvist til å kontakte
førstelinjetjenesten i Bjugn kommune
for videre veiledning til aktører som
næringshagen og Innovasjon Norge

21/19/0021 Statsnail AS
Påvekst og oppdrett
22/19/0022 Frøya
revmatikerforening

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Lev aktivt med sykdom i vann.
Søknad er utenfor formål med
næringsfondet og avslås derfor.
Åpning av områder for høsting av
skjell
Statsnail AS høster Strandsnegl, og
jobber med direktesalg av
kråkeboller og sjøkreps til Paris.
Norgeskjell AS høster blåskjell for det
norske markedet. Begge selskapene
søker å utvide produktporteføljen
innen skjell og ser seg tjent med å
samarbeide for å få til dette.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges omsøkt beløp kr
190 553,Prosjektet følges opp med
rapportering og informasjon om
prosess til rådet ved utviklingsleder.

23/19/0023 Statsnail AS

24/19/0024 Trailmasternettbutikk
25/19/0025 Fosen
Innovasjon

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Jobb for 2 -2020
Dette er et tiltak som skal gi
medflyttere, pendlere og
enkeltindivid som søker nye
utfordringer et faglig påfyll for å heve

Mottatt
19.03.2019

Se vedlagt
rapport fra 2019
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deres mulighet til å konkurrere seg
inn i et jobbmarked på Fosen, samt å
bevisstgjøre kandidater hvilke
muligheter som ligger her.
Målsettingen er å få flere til å velge
vår region. Krever markedsføring og
identifisering av kandidater.
Kompetanseheving av kandidatene
(karriereskift i regi av Manpower),
samt gi deltakerne et innblikk i
næringslivet på Fosen.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp kr 200 000,Søknaden innvilges ihht kriteriene
med følgende forutsetninger; det må
utarbeides et opplegg som kan
gjennomføres i egenregi.
Faggruppe næring inviteres til å delta
i prosjektet.
Det forventes en sluttrapport som
definerer deltakelse, oppfølging og
måling. Samt en oversikt over hvilke
næringsaktører som deltar.

26/19/0026 Hjellup fjordbo

Styrevedtak sak 11/19 Rassikring
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.
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Fosenmøtet 2019
Deltakelse på AquaNor
2019

Løpende tiltak- Rammevedtak i
styremøte 200919
Styrevedtak;
1. Styret i Fosen Regionråd tar
orienteringen om prosjektene
til orientering.
2. Styret setter øvre ramme for
tilskudd til prosjektene i
egenregi «Deltakelse på Aqua
Nor 2019» og
«Kompetansekartlegging
Fosenregionen» på til
sammen kr 100.000,Rapporteres tilbake til styret
etter
prosjektgjennomføringen.

Kompetansekartleggingegenregi
Kunnskapsgrunnlag fra
forstudie med kartlegging
reiseliv. Trøndelag reiseliv

Rammevedtak i styremøte 200919
Styrevedtak sak 16/19
1. Fosen Regionråd inngår avtale
med Trøndelag reiseliv og
søker Trøndelag
fylkeskommune om
medfinansiering av den
beskrevne stillingsressursen.
2. Avtalen finansieres ved bruk
av regionale utviklingsmidler,
næringsfondet. Kr 110.000
NOK eks.mva
3. Utviklingsleder inngår avtale
med Trøndelag reiseliv og
legger en plan for arbeidet
sammen med Sigrid Fissum,
prosjektleder Kystopplevelser.

Ferdigstilt
Se vedlagt
rapport

Styrevedtak sak 07/19

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring
med dype røtter» kr
300.000, -

Ørland
kultursenter er
prosjekteier

Styrevedtak sak 08/19

Prosjekt «Havets Skole –
Fiskeforedling som

Ikke
medfinansiering
fra FK
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immateriell kulturarv»
kr 1.207.000, -

Styrevedtak sak 11/19

Søknad om bistand til sikringsarbeid
ved Hjellup Fjordbo kr 105.000, -

Styrevedtak sak 17/19

FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg
Ila- Flakk- Byneset kr 500.000, -

18/19/0018 Forprosjekt
Akselerator havbasert
næring

Søknad fra Fosen Industriforum om å
gå videre med nye ideer havbasert
næring til forprosjekt. Forstudien er
utført og bedrifter har tegnet
intensjonsavtaler om å delta inn i
forprosjekt, iht betingelsene fra
faggruppe næring.
Forprosjektet skal i hovedsak
omhandle å detaljere
hovedprosjektet. Utarbeide
forankret plan og søke et
hovedprosjekt (Fase 3) som skal bidra
til omstilling mot havbasert næring
og kobling og oppfølging mot
bransje, kunder og nettverk. Se
vedlagte rapport og signerte
intensjonsavtaler.
Forslag til innstilling
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp på kr 200 000,-

Jobber med
omforming til
mere
næringsrettet
prosjekt

Under utredning
av Fosenvegene
og TRFK

16

Regionalt næringsfond 2019
600000,00
500000,00
500000,00

500000,00

400000,00
300000,00

300000,00
200000,00
200000,00
100000,00

200000,00
200000,00
190553,00
160000,00
110000,00 30000,00
60000,00
100000,00 105000,00
60000,00
50000,00
36000,00
100000,00

0,00

Innsatsområde
600000,00
500000,00

400000,00
300000,00
200000,00
100000,00
0,00
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