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Rådsleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til rådsmøtet.

Vibeke opplyste om utfall av møte med representantskapet i Fosen helse
IKS. Selskapsavtalen ble vedtatt og sendes ut. Det ble gjort rede for
strategien og strategiformen som Fosen Helse jobber mot. Ble vedtatt 8
plasser for dialyseutstyr på Fosen.
Til dagsorden:
•
•

Lunsj klokken 12
PS 22/20 behandles til slutt, og PS 23/20 helt i starten. Grunnet
orienteringer knyttet til sakene.

Kulturelle innslag fra Talentlab Fosen;
•
•

Vanja Brandås fremførte “Har du fyr”
Afernee Avery Taperla fremførte “Myself - “Beast Mode””.

Rådsleder Vibeke Stjern innledet med å fortelle om bakgrunnen for “Tour
de Fosen” videoen. En utfordring fra NHO Trøndelag rettet til ordførere i
Trøndelag om å framsnakke kommune sine som attraktive reisemål
sommeren 2020.
Fosenregionen valgte å samarbeide om èn film for hele regionen.
Utviklingsleder Torun presenterte filmen “Tour de Fosen” som ordførerne
var med på å lage.
Takk for super innsats av alle, og ekstra takk til sporty rådsleder Vibeke
som hadde hovedrollen. Filmen Tour de Fosen ble fremvist til rådet.

PS 17 / 2020 Gjennomgang og godkjenning av referat 24.04.20
Utviklingsleder oppsummerte referatet og det ble åpnet for spørsmål eller
kommentarer. Ingen innspill fra salen.
Rådets vedtak:
Referatet fra rådsmøtet den 24. april 2020 godkjennes og tas til
orientering.

PS 18 / 2020 Årsregnskap og årsmelding 2019 Fosen Regionråd
Presentasjon av årsregnskap og årsmelding for 2019 for Fosenregionen
IKPR ved utviklingsleder. Årsmeldingen er satt opp slik som tidligere år,
med en kort oppsummering fra utviklingsleder i starten.
Organisasjonen har gått fra å være regionråd til interkommunalt politisk
råd, men skal innholdsmessig fortsette å gjøre som det har gjort tidligere.
Utviklingsleder presenterte innhold og oppsummering fra driftsåret 2019 i
tekst, bilder og tall.
Årsrapporten viser et regnskapsmessig mindreforbruk med 737 162kr.
Rådets vedtak:
1. Rådmannsforum anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte
regnskap som Fosen Regionråds årsregnskap for 2019, med
forbehold om revisors godkjenning av årsregnskapet.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr
737 162,-avsettes i henhold til fremlagte oppsett under.
3. Merforbruket vedtas inndekt etter følgende forslag;

PS 19 / 2020 Årsregnskap og årsrapport samarbeidsordningene
2019
Leder i rådmannsforum, Emil Raaen, kommenterte kort årsrapporten for
samarbeidsordningene. Rådmannsforum har jobbet med oppsett og
målform, og ser at det også er et behov for å få en felles
økonomiplantegning med perioder på fire år. Emil fremhever viktigheten

med å vise frem aktørene i samarbeidsordningene, at det var nyttig for
både administrasjonen og politikerne å bli kjent med alle i
samarbeidsordningene under Fosenfestivalen 2019. Ønsker derfor at
Fosenfestivalen arrangeres flere ganger i fremtiden.
Rådets vedtak:
1. Rådet tar regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene
2019 til orientering.

PS 20 / 2020 Organisering av stillingen, regionkonsulent oppvekst
Rådmannsforum ba om en utredning av organiseringen av samarbeidet i
oppvekstsektoren som har konkludert i å foreslå et
vertskommunesamarbeid for regionkonsulenten.
Rådmann Per Ola Johansen påpekte at tilbakemeldingene fra
kommunene er at ordningen fungerer godt. Åfjord kommune ønsker
forutsigbarhet i forhold til de andre kommunenes deltakelse forankret i
en vertskommuneavtale.
Rådmann Per Ola Johansen utarbeider et forslag til saksfremlegg for
kommunestyrebehandling av vertskommuneavtalen i
deltakerkommunene.
Det ble ytret ønske fra flere i Rådet om at regionkonsulenten Gøril
Dønheim-Nilssen deltar på et rådsmøte for å orientere om samarbeidet.
Regionkonsulenten kan også inviteres til kommunestyrene i
deltakerkommunene.
Rådets vedtak:
1. Vertskommuneavtale for utviklingsveileder oppvekst og utdanning i

Fosenregionen vedtas som framlagt.
2.

Vertskommuneavtalen fremmes for behandling i kommunestyrene
i juni 2020.

PS 21 / 2020 Kompetansenettverk Fosenregionen
Utviklingsleder redegjør for kompetansenettverkets funksjon og hvilken
rolle Fosenregionen ønsker å ha i nettverket.
Tillitsvalgte Ann-Berit Nervik hadde sendt inn følgende forslag i forkant av
møtet: «Jeg synes at ansatte organisasjonene også skal være deltager,
med for eksempel LO? Jeg ser at voksenopplæringsforbundet er satt opp,

men jeg tenker at det er ansatte organisasjonene i Fosen som kjenner
behovet og kan bidra til å belyse kompetansebehovet i Fosen med
utfordringer og muligheter i region.
Vi vet, gjennom LO-systemet, hvor skoen trykker for en del av de
organiserte virksomhetene på Fosen, og det er nødvendig informasjon
som kan bidra til at fremtidens kompetansebehov blir bedre fremstilt.
Jeg ser også at LO er representert i kompetanseforum Trøndelag.»

Rådets 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.
3. Forslag fra tillitsvalgte om å ta inn LO som deltaker i
Kompetanseforum Fosen imøtekommes.

PS 22 / 2020

FV 715 Ila – Flakk – Klett – videre prosess

Rådsleder Vibeke innledet om avvikling av selskapet Fosenvegene AS og
takker Knut Sundet for godt samarbeid i en årrekke.
Presentasjon fra Olaf Rovik om alle prosjektene i regi av Fosenvegene AS
fra start til slutt.
Knut Sundet presenterte Mulighetsstudiet FV 715/707 Ila – Flakk – Klett.
Rådets 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.

PS 23 / 2020 Drømmeferien i Fosenregionen – Regionalt
næringsfond
Rådsleder Vibeke innledet med hvorfor vi bør kjøre i gang
sommerkampanjen “Drømmeferien 2020” og ønsket Lasse Berre
velkommen.
Lasse Berre fra Berre kommunikasjonsbyrå presenterte et forslag til
sommerkampanje for Fosenregionen, som omhandler fire ulike kortfilmer
samt en hovedfilm. Alle basert på ulike målgrupper med basis i at alle
skulle reise til et sted med en bestemt opplevelse i sommer, og at dette
kan oppleves i Fosenregionen. Målet med filmene som skal produseres, er
å vise bredden av alt det Fosen har å tilby. Lasse Berre understreket at det
er viktig å tenke at denne kampanjen ikke bare er ment for denne
sesongen, men vil gagne regionen i lang tid fremover.

Utviklingsleder Torun presenterte landingssiden for kampanjene
www.fosenregionen.no/opplev-fosen Her lenkes kommunenes egne sider
opp med «book-bare» opplevelser. Kampanjen inneholder også en
markedspakke som leveres av underleverandøren til Berre
kommunikasjon, Utheve As.
Utviklingsleder påpekte viktigheten av at Fosenregionen IKPR gis mandat
til å justere innholdet i sommerkampanjen, med tanke på at situasjonen
med smitteverntiltakene kan endre seg raskt. Lasse Berre bemerket at vi
ikke kan legge en plan som står i veien for et godt resultat. Vi må ha
mulighet til å endre innholdet underveis, da det er mange faktorer som
spiller inn på planleggingen.
Kommentarer og innspill til presentasjonen av sommerkampanjen;

Kommunedirektør Emil Raaen: Virker som det er gjort mye bra arbeid!
Honnør til disse aktørene!
Rådsmedlem Finn Olav Odde: Ingen vet hvilket paradis vi lever i, trenger
ikke å ut av Fosen for å oppleve alt! Bra arbeid med å reklamere for Fosen
som ferieparadis!
Rådsmedlem Einar Eian: Veldig bra! I boka, 50 turer på Fosen, er det
veldig mange turer som appellerer ved å komme landveien, men med
den skjærgården vi har så bør vi tilrettelegge for å appeller til de som
kommer båtveien!
Lasse Berre: Magisk å se hva som finnes! Vidt spenn av opplevelser. Viktig
å understreke at kampanjen vi lager er ment for å vare lengre enn denne
sesongen, skal gagne regionen i lang tid fremover.
Rådsmedlem Ivar Rostad: Hvordan er dialogen med reiselivsnæringen i

denne sammenhengen? Hvilke konsekvenser vil det ha for dem?
Kan se for oss et scenario og luksusproblem der det bli et problem å
håndtere alle som kommer, hvis det kommer altfor mange. Dialog med
næringen for å ha en plan for å løse et slikt scenario. Vi skal bygge opp et
omdømme, og det er trist hvis et slikt scenario ødelegger omdømme hvis
det blir for dårlig håndtert.
Utviklingsleder Torun: Vi jobber tett med kommunikasjonsavdelingene i
kommunene, som snakker med aktørene i kommunene/regionen.
Eksempelvis har hotellene en del ledig kapasitet. Hovedhensikten at er at
turistene skal være her over lengre tid med flere overnattinger.
Rådsmedlem Knut Ola Vang: Blir kry av å se filmen som er laget. Når
regionrådet tar tak i dette, er det en god måte å samhandle med
reiselivsnæringen. Innspill; Skogen vokser og Fosenregionen blir delvis
nedgrodd; - bør løfte dette igjen – da turistene ikke ser bygda vår fordi det
er gjengrodd langs veiene.
Kommunedirektør Emil Raaen: Klarer man å sys sammen prosjektene
hver enkelt kommune har gjennomført med å reklamere for sin
hjemkommune. Er det god flyt?
Utviklingsleder Torun: Ja, det er god flyt. Faggruppe kommunikasjon har
bidratt sterkt og er enige om å jobbe sammen.
Rådsleder Vibeke Stjern: Prøvd så mange år å kanalisere
opplevelsesnæringen på Fosen som helhet, ikke enkeltkommuner. Klart
at koronasituasjonen har bidratt, men dette er med langsiktig mening.
Rådsmedlem Bjørnar Buhaug: Ser på dette som mulighet, og at vi griper
denne, og at vi følger opp prosessen. Indre Fosen mangler egen
destinasjonsside, men har nettopp bevilget 300 000kr til samarbeidet
“Perler på en snor” for å følge opp dette.
Rådsmedlem Jon Husdal: Vi må tørre å sette kvalitet på dagsorden. Viktig
å levere etter det budskapet som leveres i kampanjen.
Rådsmedlem Ogne Undertun: Vi må ta stilling til om vi skal være med
eller ikke fremfor å komme med ulike synspunkter på kampanjen.
Rådets vedtak:
1. Rådet beslutter å gjennomførekampanjen 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.

PS 24 / 2020 Fordelingsnøkler samarbeidsordningene
Fosenregionen
Det kom tilbakemeldinger fra Rådet om at saksfremleggelsen og forslag
til vedtak var for tynt. Etter en oppklaring kommer det frem at dette bare
var en misforståelse av sakspapirene.
Stor enighet og ønske fra flere i Rådet om å få en endelig beslutning på
en lang saksgang for denne saken.
Rådsmedlem Bjørnar Buhaug påpekte viktigheten av at alle ser seg tjent
med samarbeidet og samarbeidsordningene. Selv om Indre Fosen
kanskje ender opp med å betale mer, er det kanskje dette som er mest
rettferdig da Indre Fosen har størst innbyggerantall og er vertskommune
for mange av samarbeidsordningene.
Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar med bakgrunn i framlagte oppstilling at
fordelingsmodellen skal være 30 % fast fordeling per
deltakerkommunene og 70 % fordeles etter antall innbyggere.
Utviklingsleder ønsket innspill fra Rådet om videre prosess i
ansettelsesprosessen angående prosjektleder for samferdsel og
infrastruktur. Hva er forventingen til framdriftsplan for
ansettelsesutvalget med tanke på ferieavvikling?
Ogne Undertun kom med innspill at dette burde være opp til
ansettelsesutvalget som ble nedsatt i forbindelse med
stillingsutlysningen.
Administrativ observatør, Leif Harald Hanssen fra Trøndelag
fylkeskommune, orienterte om et statlig næringsfond som skal deles ut til
kommunene. Midlene er tenkt til kommunale næringsfond.
Retningslinjene på hvordan det fordeles ut til kommunene kommer før
sommeren og det er derfor viktig at kommunene melder fra til
fylkeskommunen om hvem som er kontaktperson i kommunen før 19.juni.
Fiskerihavn: Stortinget må ha som målsetning å følge om målsetningen
gjennom RNB, slik at vi kan gjøre noe med fiskerihavnene.
Hanssen håper at kommunene har søkt om midler til sommerjobb for
ungdom. Fylkeskommunen har utlyst en ordning sammen med
Sparebank 1 SMN hvor kommunene får dekket lønnsutgifter til ungdom i
sommerjobb. Søknadsfrist utgått, men man kan ta kontakt på mandag
15.06. 20

Sluttkommentar fra Rådsleder Vibeke Stjern om at alle rådsmedlemmer
kan bli flinkere til å orientere om aktuelle saker fra de organene man
deltar i til rådsmøtene.
Orienteringer:
•

Presentasjon av tenkt sommerkampanje for Fosen ved Lasse Berre i
Berre kommunikasjonsbyrå.

•

Presentasjon av Mulighetsstudie FV 715 ved Knut Sundet, se vedlagt
presentasjon

Tilleggssak:
Rådet besluttet at avslaget på forslaget til uttak av rovdyr på Fosen, skal
ankes. Brevet sendes til rådsmedlemmene for tilslutning før det sendes
til Miljødirektoratet og fylkesmannen i Trøndelag. Rådsleder Vibeke Stjern
organiserer dette sammen med Tore Sollie i Indre Fosen kommune.

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

