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Saksnr. Saksnavn 

PS 17/20 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 24.04.20 

PS 18/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 Fosen Regionråd  

PS 19/20 Årsregnskap og årsrapport samarbeidsordningene 2019 

PS 20/20  

PS 21/20  

PS 22/20 

PS 23/20 

PS 24/20 

Organisering av stillingen, regionkonsulent oppvekst 

Kompetansenettverk Fosenregionen  

FV 715- Klett-Ila- Flakk- videre prosess 

Drømmeferien i Fosenregionen- Regionalt næringsfond 

Fordelingsnøkler samarbeidsordningene Fosenregionen 

Orienteringer; 

 

 Presentasjon av forstudie FV 715 Klett- Flakk- Ila, Fosenvegene ved Olaf 

Rovik og Knut Sundet 

 Presentasjon drømmeferien 2020, BERRE kommunikasjon ved Lasse Berre 

 Utviklingsleders info -med presentasjon av Karoline Larsen, ny 

medarbeider i Fosenregionen IKPR 

 Rådmannsgruppens info 
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Møtet arrangeres i tråd med myndighetene anbefalinger og gjeldene 

smittevernregler. 

Vel møtt! 

 

Vibeke Stjern      Torun Bakken 
Rådsleder       Utviklingsleder 
Fosenregionen      Fosenregionen  
Interkommunalt politisk råd    Interkommunalt politisk råd 

 

 

 

 

 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 17/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 28.02.2020 

Saksbehandler: Utviklingsleder 

Vedlegg: Møtereferat rådsmøte 24.04.2020 

 

Forslag til vedtak:  

Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøte den 24.april 2020. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 18/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Årsregnskap og årsmelding Fosen Regionråd 2019 

Saksbehandler: Utviklingsleder 

Vedlegg;  

1: Årsregnskap Fosen Regionråd 2019 

2: Revisjonsberetning 

3: Årsmelding Fosen Regionråd 2019 

Rådmannsforums forslag til vedtak:  

1. Rådmannsforum anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen 

Regionråds årsregnskap for 2019, med forbehold om revisors godkjenning av 

årsregnskapet. 

2. Regnskapsmessig mindre forbruk på prosjekter med til sammen kr 737 162,- 

avsettes i henhold til fremlagte oppsett under. 

3. Merforbruket vedtas inndekt etter følgende forslag; 

 

Prosjekt SUM Til/fra fond 

4900 Administrasjon -714.810 25950001 

4901 Tiltaksmidler 10.668 25900010 

4927 Utviklingsprisen for Fosen 20.775 25900010 

4933 Forsvar 50.000 25100027 

4950 Regionkonsulenten -103.795 25600014 

 

Saksfremstilling  

Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen balanse. 

Regnskapet legges fram samlet for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen.  

Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for 

regnskapsføringen legges fram som egen sak som behandles av rådmannsgruppen og 

fremlegges til orientering for årsmøtet. 

Det er i saksframlegget og i notene til regnskapet redegjort for: 

 Økonomisk oversikt drift 2019 
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 Økonomisk oversikt investering 

 Balanseregnskap 2019 

 NOTE 1: Endring i arbeidskapital 

 NOTE 2: Aksjer og andeler  

 NOTE 3: Fond og resultat 

 NOTE 4: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune  

 NOTE 5: Kapitalkonto 

 NOTE 6: Regnskapsprinsipp og pensjon 

 NOTE 7: Fondene- spesifisert 

 NOTE 8: Mindre- og merforbruk prosjekter 

 NOTE 9: Innbetalinger fra eierkommunene 

REGNSKAPSKOMMENTARER 
 

4900 Fosen Regionråd  

Driften av regionrådet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 714.803, - 

inkludert 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.  

Mindreforbruk kr 714.803, - foreslås avsatt på disposisjonsfond 25600011sekretariatet. 

4901 Tiltaksmidler 

Det ble i 2019 brukt tiltaksmidler for 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. 
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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. 

Mindreforbruk 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 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 mindreforbruk 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. 

Mindreforbruket foreslås satt av til disposisjonsfond 25600014 

regionkonsulenten.  

4953 Etterutdanning skole  
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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 mindreforbruk 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.  

Mindreforbruket 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. 

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 

plan- og miljø. Kostnadene er brukt til å dekke lønnskostnad for 

pådriverfunksjonen. Prosjektet har ekstern finansiering og kostnadene dekkes av 

bundet fond. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 19/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Årsregnskap og årsrapport samarbeidsordningene 2019 

Saksbehandler: Utviklingsleder/økonomigruppen  

Vedlegg: Årsrapport samarbeidsordningene 

 

Rådmannsforums vedtak:  

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene i Fosen Regionråd 2019 

godkjennes for de fremlagte oppstillingene.  

2. Saken oversendes Rådet til orientering. 

 

Saksframstilling: 

Vertskommunene utarbeider årsregnskap og årsrapport for samarbeidsordningene som 

hver kommune er vertskap for. Utviklingsleder samordner årsrapporten som vedlagt 

saken. 

Samarbeidsordningene er administrative samarbeid så det er rådmannsforum som er 

beslutningsorganet for disse. Sakene fremlegges for orientering i Rådet. 
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Saksnr:    PS 20/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Vertskommuneavtale for utviklingsveileder oppvekst og 
utdanning i Fosenregionen 

Saksbehandler: Utviklingsleder/Oppvekstforum Fosen  

Vedlegg:  

1: Vertskommuneavtale for utviklingsveileder oppvekst og utdanning i Fosenregionen 

Forslag til vedtak;  

1. Vertskommuneavtale for utviklingsveileder oppvekst og utdanning i 

Fosenregionen vedtas som framlagt. 

2. Vertskommuneavtalen fremmes for behandling i kommunestyrene i juni 2020.  

Rådmannsforums vedtak:  

1. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning endres til utviklingsveileder for 

oppvekst og utdanning i Fosenregionen og formaliseres gjennom en 

vertskommuneavtale med Åfjord kommune. 

2. Formålet med avtalen om samarbeid er at den skal være et redskap for kvalitets- 

og kompetanseutvikling i barnehagene, skolene og PP – tjenesten. 

Se egen funksjonsbeskrivelse med mandat for utviklingsveileder for oppvekst og 

utdanning i avtalen for oppvekstsektoren.  

3. Prosjektene 4950, 4953, 4954, 4957, 4982 og 4983 med tilhørende fond følger 

utviklingsveileder og innordnes i vertskommunens regnskapssystemer. 

4. Vedtatt driftsbudsjett 2020for Fosenregionen sitt prosjekt 4950 følger stillingen. 

 

Saksframstilling: 

Rådmannsforum fremmer saken med forslag om at stillingen som regionkonsulent for 

oppvekst og utdanning etableres som et eget vertskommunesamarbeid med 

vertskommune Åfjord. Stillingstittelen endres til utviklingsveileder etter forslag fra 

oppvekstforum Fosen. 
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Bakgrunn 

Rådmannsgruppen ba om at organisering av stillingen regionkonsulent for oppvekst og 

utdanning i Fosen Regionråd ble utredet sett i sammenheng med omdanningen i 

regionrådet. Fosen Regionråd ble omdannet til et interkommunalt politisk råd for 

Fosenregionen.  

Saken er utredet med kunnskapsgrunnlag fra tre nivåer: Regionkonsulenten / 

Oppvekstforum / Utviklingsleder Fosen Regionråd  

Erfaringer fra dagens struktur, erfaringer fra andre kommuner og regioner ligger til 

grunn for kunnskapsgrunnlaget som ble presentert for rådmannsforum. 

Oppvekstforum Fosen behandlet saken ved å utarbeide en samarbeidsavtale for 

oppvekstsektoren i Fosenregionen. Denne er signert av oppvekstsjefene i 

deltakerkommunene og behandlet av rådmannsforum.  

Erfaringer  
Det har vært regionkonsulentstillinger i alle regioner i gamle Sør-Trøndelag. Disse 

stillingene var delfinansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, og regionkonsulentene 

hadde en egen stillingsinstruks utarbeidet av Fylkesmannen, og dette kunne derfor 

oppleves om en forutsigbar ordning både med tanke på rolle, arbeidsoppgaver og 

finansiering. I de andre regionene i gamle Sør-Trøndelag var regionkonsulentstillingen 

organisert gjennom et vertskommunesamarbeid, hvor en av kommunene hadde 

arbeidsgiveransvaret. I Fosenregionen har regionkonsulenten vært plassert i Fosen 

Regionråd, hvor daglig leder av regionrådet har fungert som arbeidsgiver, og OFO som 

faglig oppdragsgiver.  

Etter fylkessammenslåingen i 2018 ble ikke regionkonsulentenes instruks fra 

Fylkesmannen videreført. Det har ikke vært tradisjon for tilsvarende stilling i gamle 

Nord-Trøndelag. Spørsmålet om skjønnsmidler til stillingen har derfor også blitt litt 

mindre forutsigbar, selv om det også i årene etter 2018 har kommet 150 000 kr i 

skjønnsmidler til en koordinerende regional rolle når det gjelder DEKOM og etter hvert 

REKOM. Det har ført til at det er opprettet liknende stillinger i alle regionene i Trøndelag, 

dog med ulike titler (utviklingsveileder, nettverkskoordinator m.m). 

Felles for alle stillinger, foruten regionkonsulenten i Fosenregionen, er at dette er 

etablert som vertskommunesamarbeid. 

Driftsbudsjettet for regionkonsulent oppvekst og utdanning er vedtatt for driftsåret 

2020. Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett for videre driftsår sett i 

sammenheng med økonomi- og handlingsplan for samarbeidsordningene. 

 



INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 21/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Kompetansenettverk Fosen 

Saksbehandler: Utviklingsleder  

Forslag til vedtak;  

1. Rådet beslutter å opprette «Kompetanseforum Fosen» i henhold til beskrevet 

mandat og tar ansvar for å drifte forumet.  

2. Kompetanseforum Fosen skal fungere som innspill- og samarbeidsforum for 

Kompetanseforum Trøndelag 

Saksfremstilling  

Trøndelag fylkeskommune oppfordrer Fosenregionen til å opprette et 

kompetanseforum Fosen som skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til 

kompetansefeltet i Fosenregionen.  

Bakgrunn 

Trøndelag Fylkeskommune har utfordret Fosenregionen interkommunalt politisk råd til 

å opprette et regionalt Kompetanseforum. Trøndelagsplanen 2018-2030 og Trøndelag 

fylkeskommunes «Kompetansestrategi for Trøndelag» betoner viktigheten av at det 

opprettes regionale kompetansefora som supplement til «Kompetanseforum 

Trøndelag». 

Regionale kompetanseforum samler aktører innen kompetansefeltet i fylkets regioner. 

De regionale kompetansefora gir dermed mulighet for å utarbeide et helhetlig 

kunnskapsgrunnlag om muligheter og behov innen regionens kompetansefelt. I 

forbindelse med opprettelse av «Kompetanseforum Fosen» er det ønskelig at Rådet 

legger føringer for kompetanseforumets rolle og oppgaver vis-á-vis rådet. Forslag til 

kompetanseforumets oppgaver og mandat er vedlagt saken. 

Vurdering 

Forslag til mandat for «Kompetanseforum Fosen» er utarbeidet etter innspill fra 

Namdalen regionråd, Trøndelag Sør og Trøndelag fylkeskommune.  

Forslaget tar utgangpunkt i en struktur og oppgavefordeling en har positive erfaringer 

med i allerede etablerte kompetansefora. «Kompetanseforum Fosen» bes ta stilling til 

forslag til mandat og vedta et alternativ med eventuelle endringer og tilføyinger. 
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Dersom kompetanseforumet foreslår endringer, vil Fosenregionen IKPR få anledning til 

å ta stilling til disse.  

 

Forslag til mandat for «Kompetanseforum Fosen» 

«Kompetanseforum Fosen» utgår fra Fosenregionen IKPR. Utviklingsleder for 

Fosenregionen interkommunalt politisk råd har sekretæransvar i «Kompetanseforum 

Fosen».  

Kompetanseforum Fosen opprettes som et faglig råd som har i oppgave å rådføre 

Fosenregionen IKPR i saker knyttet til kompetansepolitikk og prosjekt i tilknytning til 

kompetansefeltet i regionen. Dette innebærer at Kompetanseforum Fosen bes gi innspill 

til rådets høringsuttalelser om kompetansepolitikk, deltakelse i, og utforming av 

prosjekter rettet mot kompetansefeltet i Fosenregionen.  

Kompetanseforumet skal bidra til at rådet og deltakerne oppnår et kunnskapsgrunnlag 

som belyser utfordringer og muligheter på kompetansefeltet i regionen. Denne 

funksjonen skal være av gjensidig nytte for deltakerne i kompetanseforumet og 

Fosenregionen IKPR. Dette innebærer at Kompetanseforumet også fungerer som en 

arena for gjensidig informasjonsutveksling om aktivitet i de ulike organisasjonene 

representert i Kompetanseforumet.  

For å ivareta forumets funksjon som informasjonskanal vil deltakere oppfordres til å 

holde innlegg for forumet om aktiviteter og prosjekt knyttet til deres virksomhet. 

Presentasjoner og innlegg meldes til utviklingsleder Fosenregionen IKPR i forkant av 

møter i Kompetanseforumet. Kompetanseforum Fosen møtes to ganger per kalenderår, 

ved behov kan det gjennomføres ekstra møter i forbindelse med prosjektarbeid eller 

lignende.  

Forslag til deltakere i Kompetanseforum Fosen:  

• Fosenregionen interkommunalt politisk råd  

• Trøndelag fylkeskommune  

• Næringshagen- Fosen Innovasjon  

• NTNU Videre (Etter- og videreutdanning)  

• Rektor for hver av de videregående skolene på Fosen  

• Representant fra NAV  

• Voksenopplæringsforbundet  

• Kompetanse Norge  

Ingen av instansene over er per dags dato forespurt om å bli med i Kompetanseforum 

Fosen.   
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Les om kompetanseforum Trøndelag her 

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/utdanning/kompetansestrategi/mandat-for-kompetanseforum-trondelag.pdf
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SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 22/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Mulighetsstudie FV715 Ila- Flakk- Klett 

Saksbehandler: Utviklingsleder  

Mulighetsstudiet presenteres direkte i møtet ved Fosenvegene AS 

Forslag til vedtak: 

1. Rådet i Fosenregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune prioriterer denne 

strekningen og setter saken på dagorden i sine organer samt initierer dialog 

mellom interessenter. 

2. Fosenregionen IKPR vil bidra til videre i arbeidet for å finne løsninger for ny 

vegtrase FV715 Ila- Flakk- Klett, ved dialog, politisk arbeid og medfinansiering av 

et eventuelt forprosjekt. 

Saksfremstilling  

Fosenregionen IKPR vedtok i 2019 å delfinansiere en mulighetsstudie for ny vegtrase for 

en rasfarlig strekning på FV715, hovedfartsåren fra Fosen sin til Trondheim. 

Mulighetsstudien for FV 715 har tatt med den helhetlige strekningen Klett- Flakk-Ila.  

Mulighetsstudien er tidligere presentert for hovedutvalg veg i Trøndelag 

fylkeskommune. Studiet anbefaler å gå videre med planleggingen av to ulike 

alternativer. 

Fylkesveien mellom Ila og Flakk er regnet som trafikkfarlig for alle trafikantgrupper, og 

særlig for syklister og gående. Strekningen er både ras- og ulykkesutsatt. Det er i 

Fosenregionen sin interesse at denne strekningen utbedres for alle trafikanter, både for 

økt framkommelighet og rassikring. 

Både næringsliv og pendlere fra Fosen bruker denne vegstrekningen daglig, i tillegg er 

det hovedfartsåren for «fritids- og ferieinnbyggere» i Fosenregionen.  

Rådet i Fosenregionen må diskutere hvilken rolle man skal ta videre i arbeidet og se det i 

sammenheng med Fosenstrategien for veg og infrastruktur. 

Fylkesordfører Tore O. Sandvik uttalte følgende i Adresseavisen den 28.mai 2020; 

«Ingen annen vei i Trøndelag er så rasutsatt som fylkesvei 715 mellom Ila og Flakk. 

Fordi denne strekningen har høyeste prioritet for rassikring i landsdelen, 

innebærer også det settes av fylkeskommunale midler for å sikre veien.» 
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«Tunnelløsningen skal diskuteres i fylkeskommunen, i Fosen regionråd, i 

kontaktutvalget i Miljøpakken og i kommunale organer i Trondheim kommune. 

Hvis det er enighet om at dette er interessant, vil neste skritt bli å gi grønt lys for 

et forprosjekt, sier Sandvik.» 
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SAKSFRAMLEGG 

 
 

Saksnr:    PS 23/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Drømmeferien 2020- omdømmeprosjekt/kampanje 

Saksbehandler: Utviklingsleder/faggruppe næring 

Kampanjen presenteres direkte i møtet ved BERRE kommunikasjon, Lasse Berre 

Forslag til vedtak: 

1. Rådet beslutter å gjennomføre kampanjen som presentert, med mulighet for å 

justere innhold underveis i kampanjeperioden.  

2. Utviklingsleder gis mandat til å følge opp kampanjen og leveransene som er 

tilknyttet til denne innenfor rammevedtaket på inntil kr 1.000.000, - fra regionale 

utviklingsmidler.  

Saksfremstilling  

Bestillingen er enkelt forklart felles kommunikasjon av det som tilbys fra Fosenregionen. 

Kampanjen produseres av BERRE kommunikasjon i tett samhandling med 

utviklingsleder og faggruppe næring i Fosenregionen. Videre fremmes kampanjene via 

ulike kanaler og medier. 

Hovedtema for kampanjen er;  

Til deg som skulle på fjelltur 
Til deg som skulle på sykkelferie 
Til deg som skulle besøke en historisk perle 
Til deg som skulle oppleve rå natur 
 
Kommuniseres direkte til de spesifikke målgruppene som skulle noe annet i 
sommer og viser at dette kan oppleves i Fosenregionen. Kampanjene baseres 
hovedsakelig på film og målet er at folk tilbringer flere døgn i Fosenregionen. 
Kampanjen skal også kunne brukes på lang sikt også etter sommerferien. 
 
Bakgrunn 
Viser til møte i faggruppe næring, og Rådets vedtak i PS 14/20, om å omdisponere 

regionalt næringsfond på kr 1.000.000, - for 2020 til strakstiltak som kan komme 

bedrifter og næringsliv i Fosenregionen til nytte. 

Etter forslag fra faggruppe næring så kastet vi oss i gang med et prosjekt for å styrke 

omdømmet til Fosenregionen som attraktiv ferie og fritidssted med bakgrunn i at dette 

vil gagne handel- og reiselivsnæringene i hele regionen. Som kjent kan ikke disse 
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midlene i regionalt næringsfond brukes til direkte bedriftsstøtte- men det kan brukes til 

regionale utviklingstiltak.  

Det regionale utviklingstiltaket for 2020 blir en kampanje for å fremme opplevelser som 

for eksempel kan bli drømmeferien i Fosenregionen. Vi har innhentet pristilbud fra to 

aktører. 

Hovedmålet er å fremme Fosenregionen som en attraktiv opplevelsesregion for 

trøndere og alle andre som i år skal feriere og bruke fritiden sin i Norge.  

Alle kommunene har gitt innspill til hvilke spektakulære opplevelser de ønsker å fremme 

fra sin del av Fosenregionen. Vi søker de komparative fortrinnene som Fosen har og det 

som kan vekke interesse for å besøke denne delen av Trøndelag i sommer. 

Disse opplevelsene ble fremmet: 

 Seteropplevelser i Fosenalpene 

 Råkvåg- sild- bryggeutstillinga- severdig bryggerekke 

 Reins kloster- Reins kirke – Johan Bojer- Kystpilegrimsleia  

 Museet Kystens Arv -Båtbyggeriet-Utstillingene 

 El-sykkeltur rundt Linesøya fra Kuringen  

 Havfiske fra Bessaker  

 Stokkøy strandhotell og Strandbaren -moderne arkitektur- matopplevelser 

 Fosen Fjordhotell og laksefiske 

 Østvatne: Fint fiskevann ved Osens høyeste fjell Storheia på 601 moh.  

 Vingsand: En perle ved kysten, rorbuer, havfiske, kajakk og dykking.  

 Steinsdalselva: 17 km med lakseførende elv. Sesong fra 1 juni til 1 september.  

 Setervika: Buholmråsa fyr, et gammelt fyrtårn med stor overnattingskapasitet 

 

«Tour de Fosen» 
NHO Trøndelag utfordret/oppfordret alle ordførere i Trøndelag til å presentere sin 

kommune med de opplevelsene man er vertskap for. Ordførerne i Fosenregionen ble i 

går enige om å løse denne oppgaven sammen og lage en videofilm for Fosenregionen. 

Filmen fra Fosen baserer seg på en sykkeltur gjennom Fosenregionen hvor noen av 

opplevelsene fremmes uten at enkelt aktører nevnes ved navn. Unntaket er de 

historiske fyrtårnene i Fosenregionen, Austrått Fort, Reins kloster, Båtbyggeriet på 

Museet Kystens Arv. Produksjon og kostnader for denne filmen innarbeides i leveransen 

for omdømmekampanjen. Filmen ble publisert på NHO Trøndelag sin Facebook profil 

den 4.juni 2020.  
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Saksnr:    PS 24/20  
Utvalg:    RÅDET        Møtedato 12.06.2020 

 

Fordelingsnøkler for samarbeidsordninger i Fosenregionen 

Saksbehandler: Utviklingsleder/økonomigruppen 

Forslag til vedtak: 

1. Rådet vedtar med bakgrunn i framlagte oppstilling at fordelingsmodellen skal 

være 30 % fast fordeling per deltakerkommunene og 70 % fordeles etter antall 

innbyggere. 

Saksfremstilling  

Kommunene i Fosenregionen har i mange år samarbeidet om tjenesteproduksjon og 

løst ulike oppgaver sammen, med hovedmål om å levere gode tjenester og tilbud til alle 

Fosninger. 

Kostnadsfordelingsnøkler for samarbeidene ble utviklet forskjellig, etter hva som er 

mest hensiktsmessig for de ulike tjenestene og med bakgrunn i at Fosensamarbeidet 

besto av ni kommuner.  

De senere årene har det vært store endringer i kommunestrukturen i Fosenregionen, 

noe som også har utfordret modellen for kostnadsfordelingen av 

samarbeidsordningene. 

Grunnlaget har basert seg på tre ulike forslag;   

fast/innbygger  

50/50   40/60    30/70 

Etter en nokså langvarig prosess hvor økonomigruppen har kartlagt de ulike 

beregningene og satt dette i et system så kommer det tydelig frem at det er relativet 

liten andel som fordeles etter denne fordelingsnøkkelen. Se tabell: 

Dagens fordelingsnøkkel er 50% fast pr kommune og 50% etter folketall. Dette gjelder 

dog kun for Fosen IKT, Agresso, Fosen GIS/Kart, Fosen Sak/Arkiv og Helse og 

omsorgsprogram. De andre samarbeidsløsningene har andre nøkler og ofte per brukte 

time. Økonomisk utgjør dette ca 8 mill. av samarbeidsordningenes fellesbudsjett på ca 

55 mill. Ser man på tabellen under så vises forskjellen med å endre til andre 
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fordelingsnøkler. De resterende 55 mill. vil fordeles som tidligere, etter medgått tid eller 

andre fordelingsprinsipp. Tallene er for budsjettåret 2020: 

 

Tall i tusen   50/50 Andre fordelingsnøkler 

Fosen Regnskap 6121   5946 

Agresso 2192 2192   

Fosen lønn 4705   4638 

kemnerkontoret 5062   4906 

Fosen IKT 13356 3601 9755 

Fosen Barnevern 17990   15514 

Fosen Inkasso 2815   2573 

GIS/Kart 920 920   

Sak/Arkiv 1380 1380   

Helse og omsorgsprogram 370 370   

Totalt:  54911 8463 43332 

        

Endring av nøkkel 50/50 40/60 30/70 

Indre Fosen 2 719 2 840 2 961 

Ørland 2 763 2 893 3 022 

Åfjord 1 765 1 695 1 625 

Osen 1 215 1 035 855 

Totalt  8 463 8 463 8 463 

 

Nederste kolonne i tabellen viser utslaget for hver enkelt kommune etter de ulike 

foreslåtte modellene som er oppgitt i prosent, fast/innbygger. 

Fosen regnskap fordeles etter regning, timeforbruk 

Fosen barnevern fordeles etter antall barn 0-19 år  

Fosen GIS/kart fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Fosen IKT etter antall brukere og etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Fosen inkasso fordeles 30% fast 70% antall bet oppfordringer 

Fosen lønn fordeles etter regning, timeforbruk 

Fosen sak arkiv fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Helse- og omsorgsprogram fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Kemnerkontoret fordeling 8,5 % rest: 20/80 

Regionrådet fordeles etter 10/90 

Regionkonsulenten fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Prosjekter regionrådet fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel 50/50 

Næringsfondet egen fordeling etter vedtatt avtale 

DYRK Fosen egen fordeling etter vedtatt avtale 


