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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 

 

 

 

 

1 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 

HNT fra Fosen regionråd.pdf

Høringsuttalelse 

arbeidsgruppens rapport tareforskriften 010619.pdf

Høringsuttalelse til 

havbruksskatteutvalget NOU 18 2019 Fosen Regionråd.pdf

Uttalelse fra Fosen 

Regionråd til Helse Nord-Trøndelag om ambulansetjenesten i Osen kommune.pdf

Uttalelse fra Fosen 

Regionråd vedr Balansekunst- kulturstrategi for Trøndelag 080419.pdf

Uttalelse fra Fosen 

Regionråd vedr høring tidlig fase NTP 2022-2033 250419.pdf

Uttalelse fra Fosen 

Regionråd vedr Kompetansestrategi for Trøndelag 220319.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 2020-

2024 

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%) 
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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 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 

Totalt alle prosjekter mindre forbruk 737.162  
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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 plan- 

og 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 it-

programmer 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.   

 

 

 

 

3 Årsrapport næringsfondet 2019 vedlegg 1 
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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 2-

dagers «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 

http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/fosennettverket/
http://www.fosen.net/_f/p1/i1ad5b741-0b8c-48c7-8a30-6598b55c2f9f/plan-for-fosennettverket-2019-2021.pdf
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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 

http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/ekstern-skolevurdering/
http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/ekstern-skolevurdering/
https://vimeo.com/374644195
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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.  

http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/ekstern-barnehagevurdering/
http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/ekstern-barnehagevurdering/
http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/barnehage/tilsyn/
http://www.fosen.net/fosen-regionrad/regionkonsulent-oppvekst-og-utdanning/barnehage/tilsyn/
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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 lærer-

elevrelasjoner. 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).  

 

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. 

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

ekstern vurdering. 
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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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DRIFTSREGNSKAP 2019 

 

 

  

 

 

 

 Regulert Opprinnelig

Regnskap budsjett budsjett Regnskap

NOTE 2 019 2 019 2 019 2 018

 Driftsinntekter

600-619 Brukerbetalinger 0 0 0 0

620-650 Andre salgs og leieinntekter 150 000 0 0 1 860

700-799 Overføringer med krav til motytelse 8 303 187 7 165 000 7 165 000 12 355 124

800 Overføringer uten krav til motytelse 660 000 150 000 150 000 150 000

Sum driftsinntekter 1 9 113 187 7 315 000 7 315 000 12 506 984

 Driftsutgifter

010-080,160-165 Lønnsutgifter 1 966 557 3 495 000 3 495 000 2 847 004

090-099 Sosiale utgifter 448 903 770 000 770 000 510 037

100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inn-     

går i tjenesteproduksjonen 6 290 738 4 693 000 4 693 000 7 077 905

300-380 Kjøp av varer og tjenester som er-     

statter kommunal tjenesteproduksj 653 284 0 0 412 278

400-480 Overføringer 1 117 283 25 000 25 000 1 228 318

590 Avskrivninger 0 0 0 0

690 Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 1 10 476 765 8 983 000 8 983 000 12 075 542

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -1 363 578 -1 668 000 -1 668 000 431 442

 Finansinntekter

900-905 Renteinntekter og utbytte 1 217 968 250 000 250 000 174 610

920 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter 217 968 250 000 250 000 174 610

 Finansutgifter

500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 156

510 Avdrag på lån 0 0 0 0

520 Utlån/kjøp av aksjer og andeler 0 5 000 5 000 0

Sum eksterne finansutgifter 0 5 000 5 000 156

Resultat eksterne finansieringstransaksj 217 968 245 000 245 000 174 454

990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT -1 145 610 -1 423 000 -1 423 000 605 896

930 Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbr 3 718 650 0 718 650 1 214 227

940 Bruk av disposisjonsfond 3 1 440 983 406 000 1 440 983 1 035 775

950 Bruk av bundne fond 3 1 864 377 1 167 000 1 167 000 2 162 295

Sum bruk av avsetninger 4 024 010 1 573 000 3 326 633 4 412 297

570 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

530 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

540 Avsatt til disposisjonsfond 3 519 431 150 000 519 433 816 277

550 Avsatt til bundne fond 3 1 621 807 0 1 384 200 3 483 266

Sum avsetninger 2 141 238 150 000 1 903 633 4 299 543

580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr -737 162 0 0 -718 650
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NOTER  

 

 

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1   Omløpsmidler  kr    16 063 718  kr         15 083 976 979 742

2.3   Kortsiktig gjeld  kr      3 905 828  kr           1 766 292 2 139 536

Arbeidskapital  kr    12 157 890  kr         13 317 684 -1 159 794

Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

 + Sum driftsinntekter  kr           9 113 187 

 -  Sum driftsutgifter  kr         10 476 765 

 + Eksterne finansinntekter  kr              217 968 

 kr                       -   

Sum driftsregnskapet  kr       (1 145 610)  kr     (1 145 610)

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

 + Sum inntekter  kr                       -   

 - Sum utgifter  kr                       -   

Eksterne finansutgifter

 - Avdragsutgifter  kr                       -   

 - Utlån  kr                       -   

 - Kjøp av aksjer og andeler  kr                14 184 

Eksterne finansinntekter

 + Bruk av lån  kr                       -   

 + Mottatte avdrag på utlån  kr                       -   

 + Salg av aksjer og andeler  kr                       -   

Sum investeringsregnskapet  kr              (14 184)  kr            (14 184)

 kr                      -   

Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap  kr     (1 159 794)

Sum endring arbeidskapital jf balansen  kr     (1 159 794)

Differanse  kr                     -   

 -  Eksterne finansutgifter

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
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Note 2 Aksjer og andeler

   Eierandel i

Selskapet navn   selskapet

Andeler KLP  103 328,00

Aksjer i Fosenbrua AS 907 800,00

Sum aksjer og andeler pr 31.12. 1 011 128,00
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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

Gruppeliv og OU-midler 3 865,91

Sum 3 865,91

Note 5 - Kapitalkonto

Debet Kredit

Inngående balanse 996 944,00

Kjøp av aksjer og andeler 14 184,00

Salg av aksjer og andeler   

Oppskrivning aksjer og andeler  

Utgående balanse 1 011 128,00

Sum 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 års-

regnskapet 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

   

 Inngående Disponeringer Utgående

Konto Tekst balanse regnskap Avsatt balanse

25600010 Tiltaksmidler 1 059 266 1 034 983 153 655 177 938

25600011 Sekretariatet 1 502 911 220 000 246 674 1 529 585

25600014 Reionkonsulenten 330 986 186 000 119 103 264 089

25600015 Næringsalliansen 277 751 0 0 277 751

Sum disposisjonsfond 3 170 914 1 440 983 519 432 2 249 363

25100010 Regional utvikling 2 944 219 0 0 2 944 219

25100018 Etterutdanning skole 1 473 514 299 901 0 1 173 613

25100019 Etterutdanning b.hage 601 661 5 794 150 135 746 002

25100020 Ekstern skolevurdering 85 845 70 845 0 15 000

25100021 Biblioteksamarbeid 141 631 0 0 141 631

25100022 Regn med Fosen 68 814 0 0 68 814

25100023 KomPass 2014 2 547 0 0 2 547

25100024 FEIDE 14 112 0 57 145 71 257

25100027 Regionalt NF Fosen 2 019 199 1 378 196 1 384 200 2 025 203

25100029 Dyrk Fosen 235 092 44 667 0 190 425

25100031 Styrk Fosen 337 931 64 973 0 272 958

25100032 Ekstern barneh.vurdering 60 000 0 0 60 000

25100034 Blåskjell 0 0 30 327 30 327

25100035 Næringsalliansen Fosen 1 279 009 0 0 1 279 009

25100036 Jobb i Fosen 150 000 0 0 150 000

Sum bundne driftsfond 9 413 574 1 864 376 1 621 807 9 171 005

 

25500010 Aksjer og andeler 14 545 14 184 0 361

Sum bundne invest.fond 361



 

 

 

 

8 

 

 

 

Note 8 - Merforbruk - mindreforbruk

Resultat drift:  

Prosjekt

Mindreforbruk 4900 Fosen regionråd 714 809,98

Merforbruk 4901 Tiltaksmidler -10 668,00 

Merforbruk 4933 Forsvar -50 000,00 

Merforbruk 4927 Utviklingsprisen for Fosen -20 775,00 

Mindreforbruk 4950 Regionkonsulenten 103 795,05

Mindreforbruk 737 162,03

Note 9 - Overføringer fra eierkommunene

Kommunale egenandeler:  

 

Ørland kommune  982 438,00

Indre Fosen kommune  1 712 012,00

Bjugn kommune  931 603,00

Åfjord kommune  763 420,00

Roan kommune  347 499,00

Osen kommune 348 028,00

Sum drift 2019 5 085 000,00
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Leksvik 12.juni 2020, 

 

……………………………………………………………  ………………………………………………….. 

Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune  John Einar Høvik, Osen kommune 

 

………………………………………………..   …………………………………………………. 

Tom Myrvold, Ørland kommune   Vibeke Stjern, Åfjord kommune 

 

 

 

 

 

 

 

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 86 989

2. kvartal 40 384

3. kvartal 69 737

Reguleringspremie 175 513

4 kvartal 65 944

Sum 438 567

Godskrivning fra premiefondet -70 163

Belastning i 2019 368 404



 

 

 
 
 
 
 
Til årsmøte for Fosen Regionråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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 

Bidrar til forbedring 

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 



 

 

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, xx. juni 2020 
 
 
 
Knut Tanem 
registrert revisor 
oppdragsansvarlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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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. 

mailto:fosenregionraad@fosen.net


 

 

 

 

5 

 

§ 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 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?
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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.) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Faggruppe næring= næringssjef eller 

tilsvarende i Fosenkommunene  
 

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.siva.no/
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SAMMENSTILLING ALLE SØKNADER 2018/2019 

 

Søker Søknadsbeløp Formål Innstilling** Innvilget sum 

Fosen Innovasjon AS 200000,00 Arbeidsmarked Innvilges 200000,00

Peder Hepsø Rederi AS 108000,00 Kompetanse Avslås 0,00

Ørland camping 39000,00 Campingplass Trukket 0,00

Odd Inge Viken 102450,00 Lager for agn Avslås 0,00

Fosen Industriforum 549280,00 Næringsutvikling Imøteser ny søknad

DYRK Fosen 60000,00 Omdømme/profil Innvilges 60000,00

DYRK Fosen 160000,00 Omdømme/profil Innvilges 160000,00

Submerged 135000,00 Ny teknologi Avslås 0,00

Vikingbase AS 250000,00 Næringsareale Avslås 0,00

Åfjord Handel 200000,00 Samarbeid Imøteser ny søknad

Edvin Dybvik 150000,00 Reiseliv Avslås 0,00

Stall Austerli AS 250000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

Austerli- Bjugn hestesportklubb 350000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

Ressursentrene på Fosen 99225,00 Kompetanse Imøteser ny søknad

Fosen Aktiv AS 240000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

SUM innvilget 01/03/19 2892955,00 420000,00

Videreutvikling Ørland camping 31600,00 Opplevelsesnæring Avslås 0,00

Fosen Innovasjon AS 500000,00 Klynge, verdiskaping Innvilges 500000,00

Fosen Industriforum 100000,00 Næringsutvikling Innvilges 100000,00

Adalia AS 90000,00 Omdømme Innvilges 90000,00

Fosen Skalldyr AS 450000,00 Næringsbygg Avslås 0,00

SUM innvilget 07/06/19 1171600,00 690000,00

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med dype røtter» 300000,00 Lokalmat Innvilges 300000,00

Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv» kr 1.207.000,-Ikke til utførelse i 2019 0,00

Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo 105000,00 Reiseliv Utbetalt 105000,00

Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv 0,00 Reiseliv Utbetalt 110000,00

FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk- Byneset 0,00 Samferdsel Utbetalt 500000,00

Fosenmøtet 2019 Eksisterende næringsliv Omtrent 30000,00

Deltakelse på AquaNor 2019 Havrom Omtrent 60000,00

Kompetansekartlegging Alle Omtrent 50000,00

Brosjyre Ørland lufthavn 36000,00 Reiseliv/eksisterende næring 36000,00

Forsvarskoordinator 100000,00 Forsvar 100000,00

SUM innvilget i 20/09/19 1291000,00

Statsnail AS 0,00 Havrom Ikke sendt inn 0,00

Frøya revmatikerforening 18500,00 Aktivitet Avslås 0,00

Statsnail AS 190553,00 Havrom Innvilges 190553,00

Zuzana 0,00 Handel Ikke sendt inn 0,00

Fosen Innovasjon AS 200000,00 Kompetanse/omdømme Innvilges 200000,00

Fosen Industriforum 200000,00 Havrom Innvilges 200000,00

SUM innvilget 13/12/19 590553,00

TOTALT 2018/2019 2991553,00
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Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til 
fondsstyret. 

1/18/0003 Jobb for 2, Fosen 

Innovasjon AS  

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.  

 

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 

utarbeidelse av felles grafisk profil for 

lokalmat fra Fosen. Det innvilges 

støtte til utarbeidelsen av grafisk 

profil etter tilbudskonkurranse fra 

regionale leverandører 

 

Mottatt 

30.01.2019 

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 

næringspark, Vikingbase AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i 

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 

Søknaden avslås med bakgrunn i 

kriteriene. Søker anbefales å komme 

med ny søknad på grunnlag av et 

reelt regionalt samarbeid om 

samhandling. 

Mottatt 

26.11.2018 
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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.  

Mottatt 

18.02.2019 

13/19/0012 Feltrittbane 

Opplevelsesturisme, 

Austerli Bjugn 

hestesportsenter 

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 

14/19/0014 Kurs for 

næringslivet og andre 

interesserte i 

Fosenregionen, 

Ressurssentrene på Fosen 

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. 

Mottatt 

25.02.2019 

Avventer ny 

søknad. 

15/19/0015 

Aktivitetsutvikling 

Opplevelsesturisme, Fosen 

Aktiv AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i at 

prosjektet anses å være uferdig. Det 

bør i slike prosjekter være samarbeid 

mellom flere aktører i 

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 

Mottatt 

03.03.2019 

17/19/0017 Verdi i Vind 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 

06.03.2019 

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 yrke-

serien på NRK 

Vedtaket om tilskudd ble opphevet 

og avtalen om film ble ikke utført. 

 

Mottatt 

19.03.2019 
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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  

 

Mottatt 

19.03.2019 

21/19/0021 Statsnail AS 

Påvekst og oppdrett 

Ligger som kladd i søknadsportalen, 

søknad ikke sendt inn. 

 

22/19/0022 Frøya 

revmatikerforening  

Lev aktivt med sykdom i vann.  

Søknad er utenfor formål med 

næringsfondet og avslås derfor. 

 

23/19/0023 Statsnail AS 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. 

 

 

24/19/0024 Trailmaster- 

nettbutikk 

Ligger som kladd i søknadsportalen, 

søknad ikke sendt inn. 

 

25/19/0025 Fosen 

Innovasjon 

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 

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 Løpende tiltak- Rammevedtak i 

styremøte 200919 

 

Deltakelse på AquaNor 

2019 

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. 

 

 

Kompetansekartlegging- 

egenregi 

Rammevedtak i styremøte 200919  

Kunnskapsgrunnlag fra 

forstudie med kartlegging 

reiseliv. Trøndelag reiseliv 

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, - 

 

 

Jobber med 

omforming til 

mere 

næringsrettet 

prosjekt 

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, - 

 

Under utredning 

av Fosenvegene 

og TRFK 

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,- 
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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. 

mailto:fosenregionraad@fosen.net
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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 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?
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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.) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Faggruppe næring= næringssjef eller 

tilsvarende i Fosenkommunene  
 

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.siva.no/
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SAMMENSTILLING ALLE SØKNADER 2018/2019 

 

Søker Søknadsbeløp Formål Innstilling** Innvilget sum 

Fosen Innovasjon AS 200000,00 Arbeidsmarked Innvilges 200000,00

Peder Hepsø Rederi AS 108000,00 Kompetanse Avslås 0,00

Ørland camping 39000,00 Campingplass Trukket 0,00

Odd Inge Viken 102450,00 Lager for agn Avslås 0,00

Fosen Industriforum 549280,00 Næringsutvikling Imøteser ny søknad

DYRK Fosen 60000,00 Omdømme/profil Innvilges 60000,00

DYRK Fosen 160000,00 Omdømme/profil Innvilges 160000,00

Submerged 135000,00 Ny teknologi Avslås 0,00

Vikingbase AS 250000,00 Næringsareale Avslås 0,00

Åfjord Handel 200000,00 Samarbeid Imøteser ny søknad

Edvin Dybvik 150000,00 Reiseliv Avslås 0,00

Stall Austerli AS 250000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

Austerli- Bjugn hestesportklubb 350000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

Ressursentrene på Fosen 99225,00 Kompetanse Imøteser ny søknad

Fosen Aktiv AS 240000,00 Opplevelsesturisme Avslås 0,00

SUM innvilget 01/03/19 2892955,00 420000,00

Videreutvikling Ørland camping 31600,00 Opplevelsesnæring Avslås 0,00

Fosen Innovasjon AS 500000,00 Klynge, verdiskaping Innvilges 500000,00

Fosen Industriforum 100000,00 Næringsutvikling Innvilges 100000,00

Adalia AS 90000,00 Omdømme Innvilges 90000,00

Fosen Skalldyr AS 450000,00 Næringsbygg Avslås 0,00

SUM innvilget 07/06/19 1171600,00 690000,00

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med dype røtter» 300000,00 Lokalmat Innvilges 300000,00

Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv» kr 1.207.000,-Ikke til utførelse i 2019 0,00

Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo 105000,00 Reiseliv Utbetalt 105000,00

Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv 0,00 Reiseliv Utbetalt 110000,00

FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk- Byneset 0,00 Samferdsel Utbetalt 500000,00

Fosenmøtet 2019 Eksisterende næringsliv Omtrent 30000,00

Deltakelse på AquaNor 2019 Havrom Omtrent 60000,00

Kompetansekartlegging Alle Omtrent 50000,00

Brosjyre Ørland lufthavn 36000,00 Reiseliv/eksisterende næring 36000,00

Forsvarskoordinator 100000,00 Forsvar 100000,00

SUM innvilget i 20/09/19 1291000,00

Statsnail AS 0,00 Havrom Ikke sendt inn 0,00

Frøya revmatikerforening 18500,00 Aktivitet Avslås 0,00

Statsnail AS 190553,00 Havrom Innvilges 190553,00

Zuzana 0,00 Handel Ikke sendt inn 0,00

Fosen Innovasjon AS 200000,00 Kompetanse/omdømme Innvilges 200000,00

Fosen Industriforum 200000,00 Havrom Innvilges 200000,00

SUM innvilget 13/12/19 590553,00

TOTALT 2018/2019 2991553,00
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Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til 
fondsstyret. 

1/18/0003 Jobb for 2, Fosen 

Innovasjon AS  

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.  

 

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 

utarbeidelse av felles grafisk profil for 

lokalmat fra Fosen. Det innvilges 

støtte til utarbeidelsen av grafisk 

profil etter tilbudskonkurranse fra 

regionale leverandører 

 

Mottatt 

30.01.2019 

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 

næringspark, Vikingbase AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i 

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 

Søknaden avslås med bakgrunn i 

kriteriene. Søker anbefales å komme 

med ny søknad på grunnlag av et 

reelt regionalt samarbeid om 

samhandling. 

Mottatt 

26.11.2018 
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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.  

Mottatt 

18.02.2019 

13/19/0012 Feltrittbane 

Opplevelsesturisme, 

Austerli Bjugn 

hestesportsenter 

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 

14/19/0014 Kurs for 

næringslivet og andre 

interesserte i 

Fosenregionen, 

Ressurssentrene på Fosen 

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. 

Mottatt 

25.02.2019 

Avventer ny 

søknad. 

15/19/0015 

Aktivitetsutvikling 

Opplevelsesturisme, Fosen 

Aktiv AS 

Søknaden avslås med bakgrunn i at 

prosjektet anses å være uferdig. Det 

bør i slike prosjekter være samarbeid 

mellom flere aktører i 

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 

Mottatt 

03.03.2019 

17/19/0017 Verdi i Vind 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 

06.03.2019 

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 yrke-

serien på NRK 

Vedtaket om tilskudd ble opphevet 

og avtalen om film ble ikke utført. 

 

Mottatt 

19.03.2019 
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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  

 

Mottatt 

19.03.2019 

21/19/0021 Statsnail AS 

Påvekst og oppdrett 

Ligger som kladd i søknadsportalen, 

søknad ikke sendt inn. 

 

22/19/0022 Frøya 

revmatikerforening  

Lev aktivt med sykdom i vann.  

Søknad er utenfor formål med 

næringsfondet og avslås derfor. 

 

23/19/0023 Statsnail AS 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. 

 

 

24/19/0024 Trailmaster- 

nettbutikk 

Ligger som kladd i søknadsportalen, 

søknad ikke sendt inn. 

 

25/19/0025 Fosen 

Innovasjon 

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 

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. 

 

 



 

 

 

 

15 

Fosenmøtet 2019 Løpende tiltak- Rammevedtak i 

styremøte 200919 

 

Deltakelse på AquaNor 

2019 

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. 

 

 

Kompetansekartlegging- 

egenregi 

Rammevedtak i styremøte 200919  

Kunnskapsgrunnlag fra 

forstudie med kartlegging 

reiseliv. Trøndelag reiseliv 

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, - 

 

 

Jobber med 

omforming til 

mere 

næringsrettet 

prosjekt 

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, - 

 

Under utredning 

av Fosenvegene 

og TRFK 

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,- 
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RÅDMANNSFORUM 
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. 

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 2020-

2024 

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  
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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 

 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 

 

Årets viktigste aktiviteter og resultater 

FOSEN BARNEVERNTJENESTE 
Et vertskommunesamarbeid hvor Indre Fosen kommune har vertskommuneansvaret. 

KOMMUNEANDELER: 

Fordelingsprinsipp for samarbeidsordningen: 

Administrasjonskostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene etter antallet 

barn og unge i aldersgruppen fra 0 til 19 år pr. 1.1 året før budsjettåret. Kostnader på 

tiltak i og utenfor hjemmene føres direkte i kommuneregnskapet der barnet bor og 

kommer ikke frem i oversikten nedenfor.  

  

Kommune: Regnskap 2019  Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Osen 642.508 535.274 509.424   

Roan 622.726 503.788 470.048 

Åfjord 2.391.743 1.849.845 1.808.824 

Bjugn 3.861.722 3.080.450 2.857.204 

Ørland 4.029.968 3.146.047 2.977.792 

Rissa   4.018.789 
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Leksvik   2.145.979 

Indre Fosen 8.224.769 6.496.759  

SUM 19.773.487 15.612.163 14.788.060 

 

Driftsregnskap 

 

Konto Tekst Regnskap 

2019 

Budsjett 

2019 

Regnskap 2018 

010-050 Lønnsutgifter 17.890 14.377 15.055 

090-099 Sosiale utgifter 5.101 4.886 4.330 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 1.962 1.602 1.741 

  
Herav: Reise, opphold og 

diett 

439 
370 

487 

200 Inventar/utstyr/serviceavtaler  1.638 300 1.701 

300 
Sum erstn. egen 

tjenesteprod. 

1.209 
720 

960 

429 Moms 447 476 410 

450 Overføring til kommuner    

550 Avsatt til fond 10  150 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 28.258 22.361 24.350 

     

600 Salg  -19.818 -16.266 -15.523 

700 Statlige ref. (sykep/fødselref) -1.989 -425 -1.482 

700 - 710 Statlige tilskudd 1) -5.377 -5.151 -5.219 

749 Moms -447 -476 -410 

750 Betaling fra kommuner   -382  -196 

800 Skjønnstilskudd  0 0 0 

940-950 Bruk av fond 2) -245  -1.392 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER -28.258 -22.318 -24.331 

    0 43 19 

        

  
Fotnote:  

1) Fosen barneverntjeneste har 6,8 faste stillinger finansiert av Fylkesmannen.  

2) Bruk av reservefond for å dekke merforbruk i 2018. 

  

  

Bundet fond – driftsreserve   Regnskap 2019 

Inngående balanse 01.01 0 

Bruk av fond   
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Avsatt overskudd drift  

Utgående balanse 31.12 0 

  

Regnskapet til Fosen Barneverntjeneste skal gå i null og ikke ha resultateffekt på Indre 

Fosen sitt totale regnskap. Merforbruk 2018 ble dekt opp av driftsreservefondet, og vi 

hadde for 2019 ingen driftsreserve på fond.  

 

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

 

Utgifter: 

Barneverntjenesten har hatt en kostnadsøkning på 4 mill fra regnskap 2018 til regnskap 

2019. Det ble i rådmannsmøte i mars 2019 innvilget 1,2 mill for å dekke inn 

kostnadsøkning på barnevernvaktordning og styrking av ledelsen i tjenesten. Det ble et 

merforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill som er fakturert kommunene. Urealistisk 

lavt budsjett for 2019, ble lagt 2 mill lavere enn regnskapet for 2018. Brutto 

lønnskostnader høyere enn budsjettert, hentes delvis inn på sykelønnsrefusjoner. Netto 

kostnad ved sykefravær betydelig i 2019, pga at alt ikke refunderes og høyt sykefravær. 

Konto 200 høyere enn budsjettert, skyldes innleie av ekstern ressurs pga at vi i perioder 

ikke klarer å håndtere saksmengde med egne ressurser.  

 

Inntekter:  

Statlig finansiering av 6,8 stillinger. Fakturert kommunene 1,2 mill mer iht vedtak i 

rådmannsgruppen i mars 2019. Dette for å dekke økt kostnad til barnevernvakt og 

styrking av ledelsen i tjenesten. I tillegg ble det fakturert 2,3 mill for å dekke inn 

merforbruk.  

Status aktivitet  

 Det er fortsatt stor forskjell på Fosen kommunene med tanke på hva de selv eier 

av egne tiltak som kan iverksettes som et lavterskeltilbud til barn og familier. 

Tjenesten ser stor nytte i at tiltak iverksettes så tidlig som mulig i familier.  

 Det er litt i overkant av 200 barn som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten 

pr 31.12. 2019. I tillegg mottar 43 barn omsorgstiltak. Videre har tjenesten til 

enhver tid mellom 40 og 60 aktive undersøkelser. 

 Flere saker inn til Barnehuset med mistanke om vold/ overgrep, inntrykk av 

«utenforskap» for flere unge, psykisk helse blant barn fortsetter å utfordre 

barneverntjenesten og øvrige samarbeidspartnere. 

 Fosen har opplevd en oppblomstring av rusproblematikk i ungdomsmiljøet og 

blant unge voksne. Barneverntjenesten deltok på flere samarbeidsarenaer i 

forbindelse med dette, men mottok få eller ingen bekymringsmeldinger som 

følge av problematikken da det ofte dreier seg om ungdom over 18 år. 
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 Frem til sommeren 2018 opplevdes få fristbrudd. Situasjonen på høsten med 

stort sykefravær, førte til at flere saker gikk over frist. Dette ble merkbart for 

rapportering på fristbrudd i 2019. 

 Samarbeidet med og bistand fra barnevernvakta fortsetter. Det er lovpålagt å ha 

en barnevernvaktordning.  

 

  

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

 Oppstart av Barnevernforum (januar 2019) har vært en svært nyttig 

samarbeidsform for å bedre og utvikle dialog, forståelse og samhandling mellom 

barnevern og eierkommunene.  

 Jevnlig rapportering til kommunene på økonomi.  

 Rapportering pr tertial 

 Dialogmøte med kommuneledelsene og Fylkesmann september 2018, januar og 

november 2019. Har opplevd betydelig bedring av samarbeidet og eierskap i 

løpet av 2019.  

 Opplever et tettere samarbeid med kommunene i enkelt saker og også på 

systemnivå.  

 Fosen barneverntjeneste deltar i tverrfaglig forebyggende samarbeid i 

kommunene på Fosen 

 

  

Organisering og bemanning 

Tjenesten ble evaluert av Trøndelag Forskning og Utvikling i 2018. Det ble i 2019 

utarbeidet og vedtatt en tiltaksplan i rådmannsgruppen. Ett av punktene her innebar en 

styrking av ledelsen i tjenesten. Det ble derfor ansatt en administrativ leder, i tillegg til 

barnevernleder. Høsten 2019 ble barnevernleder ansatt i fast stiling i etterkant av ett års 

sykevikariat.  

  

Tjenesten er fortsatt organisert i 3 team, med leder for hvert team. 

Bemanningssituasjonen oppleves for mange fortsatt som utfordrende da ansatte i 

perioder jobber mye kveld og har liten mulighet for å avspasere i ettertid. Økte krav til 

innhold i arbeidet, samtidig som at antall barn ansatte skal følge opp ikke reduseres 

oppleves for mange som krevende.  Bemanningen oppleves marginal og gjør oss 

sårbare ved sykefravær, noe som førte til nødvendig innleie av konsulent også i 2019. 

Dette kostet tjenesten kr 970 000,- I mars 2019 ansatte vi vår første familieveileder. Vi 

ser helt tydelig at dette er en riktig vei å gå fremfor å leie inn eksterne. Det er klart ett 

behov for flere veiledere i tjenesten. 

 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Sykefraværet i 2018 var 5, 34 %. Sykefraværet i 2019 var 10,88%. Et betydelig sykefravær 



 

 

 

 

8 

gjennom hele 2019 har påvirket kostnadene i stor grad. Tre langtidsfravær påvirker 

prosenten, og hvor det var lite vi i ledelsen kunne gjort for å redusere på dette.  

 

Det er et viktig mål for tjenesten å forebygge turnover, noe det jobbes aktivt med på 

ledernivå, i samarbeidsmøte og også i tjenesten som helhet. Tjenesten opplever en god 

støtte fra kommuneledelsen i vertskommune og øvrige eierkommuner. Det beskrives 

fortsatt å være et godt arbeidsmiljø i tjenesten. Samlokalisering av ansatte i Bjugn/ 

Ørland samt Leksvik/Rissa er et viktig vedtak for tjenesten i så måte. Ansattes sikkerhet 

er fortsatt et aktuelt og viktig tema, og utformingen i nye lokaler vil bidra i dette. 

 

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Ansattes kompetanse skal økes og det kommer trolig krav om videreutdanning og/eller 

Masterutdanning for barnevernansatte i ny barnevernlov.  

Flere ansatte har de siste tre årene gjennomført videreutdanning (30 stp). Dette er 

utdanninger BUFDIR anser nødvendige for økt kompetanse i det kommunale 

barnevernet. Tilskuddsordninger dekker noe av kostnaden (reise, pensumlitteratur), 

mens barneverntjenesten bidrar realt i forhold til å skape tid og rom for studiet. 

Tilbudene vil bli opprettholdt i ytterligere et par år. 

 

Internt opprettholdes fokus på veiledning. Årlig gjennomfører minimum 3 ansatte 

Barnesamtalen. Ansatte i mottak/ undersøkelse har opplæring i Kvello. 

I løpet av 2019 er det gjennomført en rekke fagdager internt i tjenesten, og vi har invitert 

flere samarbeidspartnere til å foredra / lære oss mere om fagområder relevante for 

barneverntjenesten. Vi har fått god tjenestestøtte fra Bufetat på Familieråd. Tjenesten 

gjennomfører nå flere nettverks og familieråd enn noen gang, noe som medfører en god 

involvering av familie og nettverk i ulike faser av barnevernssaken. Barneverntjenesten 

fortsetter også samarbeidet/ fagdager med Forandringsfabrikken og tilpasning av 

tjenesten med henvisning til «Mitt Liv». 

 

Det gjenstår noe til vi opplever å ha tilstrekkelig veiledningskompetanse i hjem og i 

fosterhjemmene. Ansettelse av veileder hjelper mye, men her er behovet stort, 

Kystregionen mottok prosjektmidler fra Fylkesmannen for å ansette felles 

fosterhjemsveileder. Prosessen ble påstartet i 2019, og veilederen er ansatt og på plass 

april 2020. Tjenesten har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å 

gjennomføre alle nødvendige tiltak selv, og for fosterhjemmenes del tilbyr som kjent 

ikke Bufetat nødvendig veiledning lengre. Unntak er hvis fosterhjemmet står i fare for 

brudd, da kan man søke om insentivpakke forebyggende. 

 

Barneverntjenesten anser det nødvendig å ansette/ utdanne familieterapeuter, for å 

nevne et større tiltak i anledning å rigge tjenesten for fremtiden. Alternativet til nå, er å 
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kjøpe inn eksterne tjenester/ kompetanse som jo både er kostbart og lite fruktbart for 

tjenesten på sikt. 

  

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2019 

Økt kompetanse gir forbedring og effektivisering. Se punkt 6. 

(Herunder opplæring i Familieråd og «Mitt Liv», med barnet og familie/ nettverk i 

høysete.) Nesten alle ansatte har nå en bærbar PC som har tilgang til fagprogram. 

Svar Ut/Inn løsning i fagprogrammet vårt effektiviserer arbeidshverdagen for ansatte 

Teams har gitt en effektiv løsning for intern veiledning og møtevirksomhet. Fokus på 

digitale løsninger for å redusere papirflyt gjennom blant annet digitalisering av timelister 

til oppdragstagere, løsning for å levere bekymringsmelding digitalt, digital 

innsendingsportal for rapporter fra oppdragstagere osv. Digitaliserings rådgiver på 

Fosen har bistått veldig nyttig på dette.    

 

Utfordringer i 2019 og framover 

Barnevernreformen som trer i kraft fra 2022 er en økonomi, kvalitets og strukturreform 

som fortsatt vil kreve et tett samarbeid med Fosen kommunene fremover. Dialogmøte 

med kommuneledelsene og Fylkesmann oppleves svært nyttig i denne sammenhengen. 

Når oppgavene i så stor grad overføres fra stat til kommune, innebærer det at egne 

tiltak må bygges. Videre skal tiltakene driftes uten at det går ut over øvrige oppgaver. 

Kompetanseheving for ansatte er som en forutsetning i barnevernreformen, uten at vi 

tilføres store ressurser for å frigjøre tid for ansatte. 

 
  

FOSEN IKT 
Et vertskommunesamarbeid hvor Indre Fosen kommune har vertskommuneansvaret. 

Kommuneandeler: 

Fordelingsprinsipp:  

(vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2010). 

Tjenestekatalogen legges til grunn for prising pr. kunde. Det bygges på to 

hovedprinsipper: 

a) Selvkost.  

Dette betyr en lav timepris, samt at det er innberegnet svært lite tid til annet enn 

drift. Dette fordi Fosen IKT vil være en tilnærmet ASP-leverandør. 

b) Prisstruktur er ut fra grunnkost, driftstid, antall applikasjoner og det antall 

brukere/klienter den enkelte kommune har mot den enkelte applikasjon. Dette gir et 
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reelt kostnadsbilde for enkelte kommune sett ut ifra hva den enkelte kommune har 

bestilt av tjenester. 

Tjenestekatalogen beskriver: 

a) Hvilke tjenester som skal leveres den enkelte kommune til hvilken kostnad. 

b) Ressursbehov for administrasjon og tjenesteleveranser. 

c) Et konsept som bygger på at jo flere som benytter applikasjonene desto billigere 

blir det for den enkelte kommune. 

I ekstraordinært rådmannsmøte 27.06.2014 ble blant annet følgende vedtatt som 

omhandler Fosen IKT’s økonomi: 

Fosen IKT utarbeider en ny tjenestekatalog/økonomimodell innen utgangen av 2014. 

Følgende grunnleggende prinsipp legges til grunn:  

a) Alle kommuner må bidra med en grunnkostnad for å delta i samarbeidet.  

b) Alle tjenester, fagprogram, applikasjoner, brukere osv. prises pr 

bruker/enhet/kommune.  

c) Den enkelte kommunes IKT-kostnader vil utvikle seg i takt med mengden tjenester 

som kjøpes av Fosen IKT. 

Ovennevnte punkter skal være utredet/gjennomført innen utgangen av 2014.  

Momentene over ble implementer ifbm budsjett 2016. 

Kommunevis fordeling av driftsregnskapet: 

Fordeling drift og 
tilleggstjenester: 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring 
Microsoft 
lisenser 

Prosjekter, 
mm 

Bjugn Kommune   kr   1 549 037   kr   1 461 903   kr     -87 134   kr           713 273   kr    1 313 173  

 Indre Fosen Kommune   kr   5 050 263   kr   4 564 137   kr   -486 126   kr    1 377 822  
 kr        223 
201  

 Osen Kommune   kr       558 894   kr       440 237   kr   -118 658   kr        155 167   kr          32 267  

 Roan Kommune   kr       396 659   kr       330 795   kr     -65 864   kr        233 870   kr          58 567  

 Ørland Kommune   kr         35 575   kr         32 327   kr        -3 248   kr    1 537 580  
 kr        114 
355  

 Åfjord Kommune   kr   1 208 896   kr   1 162 196   kr     -46 699   kr        545 956  
 kr        256 
952  

 Fosen Brann og Redning   kr         20 510   kr         42 372   kr       21 862   kr                     -   kr                     -  

 Fosen Helse   kr         59 490   kr         48 212   kr     -11 278   kr                     -   kr          10 369  

 Fosen 
Kommunerevisjon   kr         51 149   kr         56 086   kr         4 937   kr                     -   kr                     -  
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 Fosen Regionråd   kr         49 383   kr         46 517   kr        -2 866   kr            6 884   kr                     -  

 Fosen Renovasjon   kr       120 858   kr       102 823   kr     -18 035   kr          29 829   kr          14 405  

 Indre Fosen Kirkelige 
Fellesråd   kr       131 359   kr         70 824   kr     -60 535   kr                     -   kr                     -  

 Kontrollutvalget   kr         26 163   kr         27 102   kr             939   kr            2 295   kr                     -  

 Kultur Compagniet   kr         24 000   kr         24 000   kr                  -   kr                     -   kr                     -  

 Osen Kirke   kr         43 171   kr         41 298   kr        -1 872   kr                     -   kr                     -  

 Sum   kr   9 325 408   kr   8 450 830   kr   -874 578   kr    4 602 675   kr    2 023 290  

 

Microsoft lisensene (Office365 for skole og administrasjon) i tabellen over er knyttet til 

brukere hos den enkelte kunde. Disse lisensene er på felles avtale med Microsoft. 

Kommunevis fordeling av investeringsbudsjett: 

Fordeling investering 

2019 
Regnskap 2018 Regnskap 2019 Endring 

 Bjugn Kommune   kr                     300 399   kr              488 299   kr       187 900  

 Indre Fosen Kommune   kr                     806 853   kr           1 154 240   kr       347 387  

 Osen Kommune   kr                     105 797   kr              199 434   kr         93 637  

 Roan Kommune   kr                       76 431   kr              177 886   kr       101 455  

 Ørland Kommune   kr                         2 356   kr              212 014   kr       209 657  

 Åfjord Kommune   kr                     240 677   kr              395 845   kr       155 169  

 Fosen Brann og 

Redning   kr                         4 175   kr                  6 945   kr            2 770  

 Fosen Helse   kr                         6 035   kr                  7 778   kr            1 743  

 Fosen 

Kommunerevisjon   kr                         5 309   kr                  9 666   kr            4 357  

 Fosen Regionråd   kr                         3 732   kr                  7 387   kr            3 655  

 Fosen Renovasjon   kr                       14 831   kr                17 138   kr            2 306  

 Indre Fosen Kirkelige 

Fellesråd   kr                       16 969   kr                12 595   kr          -4 373  

 Kontrollutvalget   kr                             440   kr                  3 844   kr            3 404  
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 Kultur Compagniet   kr                                  -   kr                  3 214   kr            3 214  

 Osen Kirke   kr                         3 902   kr                  6 727   kr            2 824  

 Sum   kr                  1 587 907   kr           2 703 014   kr    1 115 107  

 

DRIFTSREGNSKAP 2019 

Konto Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

010-050 Lønnsutgifter 8 151 702 7 743 589 7 169 593 

090-099 Sosiale utgifter 2 576 962 2 613 407 2 068 073 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 8 657 086 2 667 532 5 295 906 

200 Investering/utstyr 1 580 835 2 704 740 1 699 487 

240 Serviceavtaler 330 324 1 261 000 539 951 

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 1 368 745 450 000 286 947 

429 Moms - kompensasjonsordning 1 215 810 0 1 058 561 

540-550 Avsetning til fond *)    

  SUM DRIFTSUTGIFTER 23 881 464 17 440 268 18 118 518 

     

700 Sykepenger, fødselspenger 73 631  103 069 

710 Lærlingtilskudd 88 725  152 695 

729 Ref av moms 1 215 810 0 1 058 561 

650/690 Betaling fra kommuner/firma drift 11 529 196 11 485 528 9 395 324 

 
Kommuner/kunder 

tilleggstjenester 2 557 955 
1 000 000 

1 863 276 

 Ref. fra kommuner, MS-lisenser 5 514 386  2 477 923 

 Ref. fra staten/NAV 141 423  216 350 

940-950 Bruk av fond til drift 1 179 503 2 250 000 1 151 833 

940-950 
Bruk av fond 

investering/investering 1 580 835 
2 704 740 

1 699 487 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER 23 881 464 17 440 268 18 118 518 
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  RESULTAT: 0 0 0 

*) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for 2010 

Bundet fond - investering Regnskap 2019 Regnskap 2018 

Inngående balanse 01.01 738 574 842 480 

Bruk av fond   104 094 

Avsatt til fond 1 086 380   

Utgående balanse 31.12 1 824 954 738 574 

Det ble investert for kr. 683.243,34 i ny backup-programvare og sentral infrastruktur. 

Det ble investert for kr 987.592,11 i utviklingsprosjekter ifbm effektivisering av klientdrift 

og digitaliseringsprosjekter. Dette er etter fratrekk av kr 165.850, - i ekstern finansiering 

fra Fylket.  

Totalt ble det brukt kr. 1.580.835, - til investeringer i 2019. 

Investeringsregnskap: 

Konto Tekst Regnskap 

2019 

Budsjett 2019 Regnskap 

2018 

  Investeringer 1 580 835 2 704 740 1 699 487 

950 
Bruk av bundne 

driftsfond/investeringsfond 0 
0 

104 095 

   

Bundet fond – drift   Regnskap 2019 Regnskap 2018 

Inngående balanse 01.01 1 672 209 2 824 042 

Bruk av fond  1 179 503 1 151 833 

Avsatt overskudd drift  0 

Utgående balanse 31.12 492 706 1 672 209 

Netto driftsunderskudd var kr 1.179.503, - som dekkes inn fra tidligere avsatte midler i 

driftsfond. 

Det var budsjettert med bruk av kr 2.250.000, - fra tidligere avsatte midler samt 

forventete ekstrainntekter.  
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Årsak til bedre resultat enn budsjettert er i hovedsak salg av fakturerbare timer fra store 

og små prosjekter i kommunene. 

 

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Forklaring på driftsregnskap: 

Netto driftsunderskudd var kr 1.179.503 som dekkes inn fra tidligere avsatte midler i 

driftsfond. 

Det var budsjettert med bruk av kr 2.250.000, - fra tidligere avsatte midler samt 

forventete ekstrainntekter. 

Det ble investert for kr. 683.243,34 i ny backup-programvare og hardware i sentral 

infrastruktur. 

Det ble investert for kr 987.592,11 i utviklingsprosjekter ifb. effektivisering av klientdrift 

og digitaliseringsprosjekter. Dette er etter fratrekk av kr 165.850, - i ekstern finansiering 

fra Fylket. Totalt ble det brukt kr. 1.580.835,45 til investeringer i 2019. 

Det ble avsatt kr 1.086.380, - til investeringsfond. 

Saldo investeringsfond pr 31.12.19 var kr 1.824.954, - 

Økningen på varer og tjenester skyldes at stadig mer lisenser og utstyr anskaffes felles 

og faktureres ut i etterkant.  
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Deltakere pr. 31.12.2019 

Fosen IKT sine kunder i 2019 var de 6 samarbeidende kommune på Fosen samt Fosen 

Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen Helse, Fosen Brann Redning, Kultur 

Compagniet, Indre Fosen Kirkelige Fellesråd og Osen Sokn. Nye Ørland kommune ble 

faset inn som kunde gjennom høsten 2019. 

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

Fosen IKT’s er representert i digitaliseringsrådet. Dette er nå den viktigste arenaen for IT-

strategi, prioriteringer og videre utvikling. Rådet består av representanter fra hver enkelt 

kommune samt enkelte fagpersoner. 

Prosjektene nye Ørland og nye Åfjord kommune har gjort at samarbeidet med Åfjord, 

Roan, Bjugn og Ørland kommune har vært tett gjennom 2019.  

Vår digitaliseringsrådgiver har gjennom driftsåret i tett kontakt med kommunene og 

tjenestesentrene for regnskap, lønn, innfordring og skatt.  

Vår innkjøpsrådgiver har vært tett på alle leverandørene av fagsystemene, 

linjeleverandører og støttet enkelt kommuner i anbudsarbeid. 

Organisering og bemanning 

Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-2010. Fosen IKT er 

en avdeling i Indre Fosen Kommune (vertskommune) underlagt kommunedirektøren. 

Kommunene ved sin kommunedirektør har delegert til Indre Fosen Kommune å få 

utført sine IKT-driftstjenester.  

Fosen IKT består av 10 fast ansatte og 3 lærlinger. I tillegg har vi en IT-konsulent lønnet 

av Indre Fosen Kommune og en stilling i samarbeid med NAV der vi betaler 20%. I i 

perioder er utplassert elever fra ungdomsskoler og videregående skoler utplassert hos 

Fosen IKT. 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Fosen IKT hadde et lavere nærvær i 2019 enn vanlig. Dette skyldtes et langtidsfravær og 

større fravær blant lærlingene. 

Medarbeidersamtaler ble gjennomført spredt gjennom året 2019. 

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Fosen IKT brukte også i 2019 mye tid og ressurser på kursing da vi er i omstilling mot 

vesentlig flere skybaserte løsninger. Videre deltar de ansatte på en rekke faglige 

seminarer samt bruker egen tid på kompetanseheving. En ansatt tar mastergrad i 

teknisk informasjonssikkerhet ved siden av jobben. 
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Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2019 

Digitaliseringsrådgiveren jobber kun med forbedring, digitalisering og robotisering av 

arbeidsprosesser for kommunene og de felles tjenestesentrene. De første 

robotprosessene ble satt i drift allerede i september 2018. I tillegg til økonomiske 

besparelser gjennom spart arbeidstid ser vi også vesentlig økt kvalitetsforbedring på 

enkelte områder. Dette er et arbeid som allerede er og blir særdeles interessant 

framover.   

De største prosjektene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2019 er: 

1. Sammenslåing av Bjugn og Ørland til nye Ørland Kommune 

2. Sammenslåing av Roan og Åfjord til nye Åfjord Kommune. 

3. Innfasing av Office365 for alle våre brukere/kunder. 

4. Oppgradering av nettverk (svitsjer og trådløspunkter) ved flere lokasjoner i 

Fosen. 

5. Ny backup-programvare for backup av skydata i sentral infrastruktur. 

6. Nytt felles Intranet for Fosen Kommunene. 

7. Nytt felles kvalitetssystem, settes i drift i april 2020. 

8. Robotisert prosess rundt opprettelse, utsendelse og arkivering av arbeidsavtaler. 

9. Diverse digitaliseringsprosjekter for kommunene og felles tjenestesentre. 

 

Utfordringer i 2019 og framover 

Fosen IKT ansatte innkjøpsrådgiver våren 2019 som jobber med felles innkjøp og 

avtaleforvaltning innenfor vårt område for alle kommunene. Digitaliseringsrådgiveren 

ble ansatt våren 2018 og de første robotprosessene ble satt i drift allerede i september 

samme år. I tillegg til økonomiske besparelser gjennom spart arbeidstid ser vi også 

vesentlig økt kvalitetsforbedring på stadig flere områder. Digitaliseringsarbeidet kan 

allerede vise til ca 1,3 mill i årlige besparelser samt engangsbesparelser på ca 1,3 mill. 

To lærlinger ble ansatt høsten 2019. Fosen IKT består av 10 fast ansatte og tre lærlinger. 

En person lønnes av Indre Fosen Kommune. En stilling er i samarbeid med NAV der vi 

betaler 20% og NAV resterende 80%. 
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Prosjektene med sammenslåing av Ørland og Bjugn til nye Ørland kommune har vært 

krevende, men vi er relativt godt fornøyde med vår leveranse i prosjektet. Dette var 

ekstra krevende da Ørland hadde helt egne løsninger og var ikke en del av noen av de 

felles løsningene i Fosen samarbeidet. 

Prosjektene med sammenslåing av Roan og Åfjord til nye Åfjord Kommune gikk relativt 

greit. Vi hadde erfaringen fra sammenslåing av Rissa og Leksvik samt at Roan og Åfjord 

hadde allerede noen løsninger som var helt felles. At legesystemet med sine tilknyttete 

systemer var felles for disse 2 kommunene, samt at resterende fagsystemer var like, 

gjorde at den IT-tekniske sammenslåing gikk særdeles bra slik vi har oppfattet dette. De 

hadde internt hos seg selv svært god ledelse av disse prosjektene. 

Fra januar 2020 er alle kommunene på Fosen samlet på felles IT-teknisk plattform. 

FOSEN KEMNERKONTOR 
Et vertskommunesamarbeid hvor Indre Fosen kommune har vertskommuneansvaret. 

KOMMUNEANDELER:  
Fordelingsprinsipp for samarbeidsordningen: 

10 % av den totale kostnad deles likt mellom kommunene. Den resterende andelen (90 

% av den totale kostnaden) fordeles med 80 % etter folketall og den resterende 20 % 

etter antall arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver. 

 

Kommune: 

Regnskap 

2019 

Budsjett 

2019 

Regnskap 2018 

Osen 261 849 261 849 277 474 

Roan 256 183 256 183 273 910 

Åfjord 676 579 676 579 694 901 

Bjugn 897 118 897 118 917 604 

Ørland 986 393 986 393 1 029 325 

Indre Fosen 1 828 178 1 828 178 1 869 387 

SUM 4 906 300 4 906 300 5 062 601 

 

Driftsregnskap:  

Konto Tekst Regnskap 

2019 

Budsjett 

2019 

Regnskap 2018 

010-050 Lønnsutgifter 2 886 485 3 445 000 3 136 919 

090-099 Sosiale utgifter 781 938 1 040 000 874 501 

100-199 Kjøp av varer og tjenester           258 996 271 300 212 868 



 

 

 

 

18 

 Arbeidsgiverkontroll 1 093 860 1 150 000 1 059 089 

200-240 Inventar/utstyr  119 904 100 000 184 253 

540 - 550 Avsetning til fond 373 575 0 158 253 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 5 514 758 6 006 300 5 625 883 

       

620 - 650 Salg av varer og tjenester -602 140 - 450 000 -560 932 

700 - 710 
Statlige tilskudd og 

refusjoner 
-6 318 0 -2 352 

750 Ref. fra kommuner 1) -4 906 300 -4 906 300 -5 062 601 

770 
Ref. fra Indre Fosen 

kommune  
0  0 

940 - 950 Bruk av fond  0 -650 000 -0 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 514 758 -6 006 300 -5 625 885 

  
Kemnerkontoret for 

Fosen 
0 0 0 

 

 

Bundet fond – drift Regnskap 2018 Regnskap 2019 

Inngående balanse 01.01 1 063 395 0 

Bruk av fond  0 0 

Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett   

Avsatt overskudd drift 2018 0  373 575 

Utgående balanse 31.12 0  1 369 970 

 

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 
 

Forholdet mellom budsjett og regnskap  

 

Utgifter: 
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I budsjettet for 2019 ble det estimert med 6.006.300,- i utgifter, mens regnskapet viste 

totale utgifter på 5.514.758,-. Altså et mindre forbruk på 491.542,-. For 2020 er det 

budsjettert med 5.580.403,- i utgifter. 

Inntekter:  

Inntektene for kemnerkontoret ble for 2019 ble på 5.514.758,-, dette er under de 

budsjetterte tallene som var på 6.006.300,-. For 2020 er det budsjettert med inntekter 

på kr 5.580.403,-. 

 

Skatter og avgifter på Fosen  

 Skatter og 

avgifter 2019 

Arbeidsgiveravgift 

2019 

Skatter og 

avgifter 2018 

Arbeidsgiveravgift 

2018 

Ørland   515 358 721    90 263 563    480 849.056   88 986 568 

Bjugn   398 059 182   40 791 808    382 094 429   38 489 094 

Åfjord   335 052 005    40 577 059    312 476 773   37 393 128 

Roan     79 088 728     6 864 577     70 676 045     6 432 419 

Osen     81 816 639     5 631 516     74 735 575     5 283 671 

Indre Fosen    799 150 091  185 282 013    753 998 229   181 577 171 

 2 208 525 366 369 410 536 2 074 530 107 358 162 051 

 

Økning / reduksjon av skatter og avgifter fra 2019 til 2018:   

 Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift 

2019 2 208 525 366 369 410 536 

2018 2 074 530 107 358 162 051 

Økning / 

reduksjon 

   133 995 259    11 248 485 

 

Restanser – arbeidsgiveravgift: 

 Arbeidsgiveravgift 

pr 31.12.19 

Arbeidsgiveravgift 

pr 31.12.18 

Endring ( ) = reduksjon 
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Ørland   1 925 450    1 867 607      57 843 

Bjugn      190 142       272 670    ( 82 528 )  

Åfjord        22 693        29 897    (  7 204 ) 

Roan          2 549               0         2 549 

Osen        27 533           799      23 734 

Indre Fosen    1 509 409    2 747 431    ( 1 238 022 ) 

       ( 1 243 628 ) 

Restskatter (forfalt, men ikke betalt): 

 Restskatt 

person 31.12.19 

Restskatt person 

31.12.18 

Endring ( ) = reduksjon 

Ørland 4 918 135 4 188 491     729 644 

Bjugn 9 932 450 10 295 274     (362 824) 

Åfjord 2 108 163 1 603 843     504 320 

Roan 1 065 936    773 402     292 534 

Osen    720 880    828 132     (107 252) 

Indre Fosen 9 038 608 10 404 363     (1 365 755) 

          (309 333) 

 

”Kunder” pr. 01.01.2020  

Pr 01.01.20 var det 25 470,- innbyggere som soknet til Kemnerkontoret for Fosen. Ved 

samme dato var det 1.146 ok arbeidsgivere. Det var 22.557,- forskuddspliktige 

skatteytere, samt 1.413,- etterskuddspliktige skatteytere.  

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner  

 

Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer bra. 

Organisering og bemanning-ok 

 

Kontoret har i dag 6 ansatte fordelt på 5,6 årsverk. 

Ansatte: Hovedansvarsområde – arbeidsfordeling. 
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Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, rapportering, 

innfordring. 

Sigrun Nytrø ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Indre Fosen - Åfjord ). 

Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland - Åfjord ). 

Karsten Bergersen ( konsulent ) 

 

Skatteregnskap, innfordring. 

Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, gjeldsordninger, utlegg. 

Kari A. Krabseth ( konsulent 80 

% ) 

Skatteregnskap, innfordring ( Ørland – Osen ). 

Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med 

mer i henhold til” Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen”. 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i 

sykefraværet som er på svært lave 1,12 %.  

 

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig 

oppdatering gjennom kursvirksomhet. 

 

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2019 

Kemnerkontoret har i 2019 ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller 

forbedringstiltak. 

  

Utfordringer i 2020 og framover  

Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har opparbeidet seg 

relativt store restanser. Dette er personer med svært begrensede legale inntekter og 

svært få eiendeler. Det er også svært vanskelig å oppnå kontakt med disse personene. 

 

Andre kommentarer til regnskapet 

Ingen andre kommentarer til regnskapet. 
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FOSEN INKASSO  
Et vertskommunesamarbeid hvor Indre Fosen kommune har vertskommuneansvaret. 

Kommuneandeler: 

Fordelingsprinsipp; Kostnadene med Fosen Inkasso fordeles 30% likt på alle kommuner 

og 70% etter aktivitet. Aktiviteten beregnes ut fra antall utsendte betalingsoppfordringer 

pr år på hver kommune beregnet pr 31.08. året før budsjettåret. Fosen Renovasjon 

beregnes også etter samme prinsipp.  

Ørland Kultursenter som mellomstort foretak deler fastutgifter med «mor»-kommune, 

men får egen faktura på sin andel av aktivitetsbasert beløp.  Små-selskapene faktureres 

etter sak. 

Ved fakturering siste tertial justerer man ihht andre inntekter dersom dette ikke er gjort 

underveis i året. 

DRIFTSREGNSKAP 

 
Konto Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

010-050 Lønnsutgifter 1 795 976 1 475 000 1 675 000 

090-099 Sosiale utgifter 557 540  475 000 536 000 

100-189 Kjøp av varer og tjenester 376 166    260 000 480 000 

190-199 Gebyrer/Lisenser/div. 746 204  630 000 810 000 

200-240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 28 673 20 000 20 000 

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 42 676 40 000 40 000 

290 Internkjøp (fra vertskommune) 0 240 0000 50 000  

429 Moms - kompensasjonsordning 109 629 30 000 150 000 

550  Avsetn. til bundne driftsfond 0 0 0 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 3 656 864 3 170 000 3 761 000 

       

620-650 Salg av varer og tjenester - 3 240 015 -2 930 000 -3 000 000 

690 Fordelte utgifter - 46 920 -105 000 -200 000 

710 Sykepenger/Fødselspenger - 172 700 -5 000 -5 000 

729 Ref. av moms – drift - 109 629 -30 000 -150 000 

770-780 Ref. fra andre - 27 842 -100 000 -100 000 

 Bruk av bundne driftsfond -59 758  -306 000 

260 SUM DRIFTSINNTEKTER - 3 656 864 -3 170 000 -3 761 000 

  RESULTAT:    

 

Bundet fond – drift   Regnskap 2019 

Inngående balanse 01.01 981 989 

Bruk av bundne driftsfond 2019 59 758 

Utgående balanse 31.12 922 231 
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ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Utgifter: 

Vi har hatt et merforbruk på lønn pga at vi har hatt en overgangssituasjon med at en 

ansatt i fødselspermisjon og vikar, og vikaren gikk over i fast stilling da en annen ansatt 

gikk over på prosjekt og etter hvert ansettelse i en annen avdeling.   

Vi har hatt noe mer utgift til gebyr, det er vanskelig å budsjettere helt nøyaktig omfanget 

av rettslige saker.   

Inntekter: 

Vi har hatt en merinntekt på refusjon fødselspenger, og også på salg av varer og 

tjenester; dette også i samband med ovennevnte overgangssituasjon. pga 

fødselspermisjon og vikar som ga litt mer salg av tjenester enn forventet..   

Kunder pr. 31.12.2019 

Våre kunder består i Bjugn, Osen, Roan, Ørland, Åfjord og Indre Fosen kommuner, Fosen 

Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon Næring AS, Ørland Kultursenter, samt noen mindre 

kommunale foretak. 

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

Samhandlingen har vært bra, vi forholder oss til økonomisjef, evt avdelingsledere, samt 

de regnskapsførere disse har på Fosen Regnskap. 

Organisering og bemanning 

5 ansatte, 3 årsverk.  Leder har i tillegg til lederfunksjoner ansvar for saksbehandling av 

de rettslige sakene på avdelingen.  Ellers er saksbehandlingen fordelt ut på de enkelte 

ansatte etter kommune/foretak.   

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Godt arbeidsmiljø de ansatte imellom. Minimalt sykefravær. 

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Kompetansen på innfordring er god og blir fortsatt stadig bedre. Vi har jevnlige 

internmøter og deltar på Evry Først for å være oppdatert på system. Samlet har 

avdelingen høy kompetanse på flere fagfelt, noe som tilbys kundene som tjeneste på 

timesats.  Og nettopp det at ansatte får jobbe litt «vidt», bidrar tilbake med økt 

kompetanse til avdelinga. 

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2019 

Med ansettelse av interkommunal digitaliseringsrådgiver, har vi i 2018 gått gjennom 

våre rutiner og oppgaver og funnet hva som kan forbedres gjennom 

digitalisering/robotisering. Digital innfordring ble innført mars 2019, noe som ble godt 
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mottatt av skyldnerne.  Det er tydelig at innbyggerne er ganske klare for en mer 

digitalisert hverdag.  Foreløpig er det bare de kravene som går ut automatisk som går 

digitalt, men vi jobber for å finne løsning for også de som går ut manuelt.  Vi har også 

fått på plass robot for en del søk i offentlige register som vi tidligere har måttet 

gjennomføre manuelt, og vi har fått på plass en bedre søkefunksjon på tvers av kundene 

i innfordringssystemet via en funksjonalitet som Fosen IKT har utviklet for oss. Vi jobber 

kontinuerlig med å se muligheter, og vi forventer at vi får gjennomført nye tiltak også i 

2020! 

Utfordringer i 2020 og framover 

Det vil nok skape en del utfordringer og litt merarbeid at 4 av våre kommune-kunder er 

slått sammen til 2.  Dette vet vi av erfaring fra sammenslåinga av Rissa og Leksvik i 2018.  

Det vil ta tid å få både regnskapssystem og reskontroer i orden, og konvertering av 

inkassosystemet på plass.  Men på sikt vil det jo fortsatt være samme mengde 

innbyggere, og det blir en besparelse at nye Ørland er med i IKT-samarbeidet fullt ut.  

Verrabotn gir noen nye innbyggere til Indre Fosen, og vi har ikke fått avklart om det 

kommer eksisterende saker over til oss, eller om vi bare begynner med det nye som blir 

fakturert ut i Indre Fosen. 

Vi jobber stadig med effektivisering, det er alltid potensiale i systemet.   

At ansatte fra vår avdeling bidrar inn i andre prosjekt og oppdrag innimellom er 

krevende, men også utviklende for kompetansen vår.  Utfordringen her er 

forutsigbarhet, og det å beregne omfang og varighet.   
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FOSEN LØNN 
Et vertskommunesamarbeid hvor Åfjord kommune har vertskommuneansvaret. 

KOMMUNEANDELER 
   

Kostnadene fastsettes etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap.  

  Kommune 

Regnskap 

2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

  Osen   kr      380 885   kr       355 000   kr       355 005  

  Roan  kr      408 569   kr       368 000   kr       417 312  

  Åfjord  kr      615 000   kr       615 000   kr       668 472  

  Bjugn  kr      679 000   kr       740 000   kr       765 072  

  Ørland  kr      690 000   kr       690 000   kr       907 557  

  Indre Fosen  kr   1 870 000   kr    1 870 000   kr    1 472 667  

  Øvrige firma  kr      130 046   kr         42 000   kr       264 433  

  Sum  kr  4 773 500   kr   4 680 000   kr   4 850 518  

Driftsregnskap:  

Konto Tekst 

Regnskap 

2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

010-

050 Lønnsutgifter  kr   4 071 779   kr    3 750 000   kr    3 803 720  

090-

099 Sosiale utgifter  kr      949 368   kr       850 000   kr       911 335  

100-

199 

Kjøp av varer og 

tjenester  kr      172 625   kr       300 000   kr       234 993  

200-

240 Inventar og utstyr  kr      102 862   kr         80 000   kr         87 565  

270 Konsulenttjenester  kr        93 024   kr         70 000   kr         88 686  

429 Mva-kompensasjon  kr          6 259   kr         10 000   kr                 -    

500 Avsetning til fond  kr                -       

  Sum driftsutgifter  kr  5 395 917   kr   5 060 000   kr   5 126 299  

       

700 

Ref. prosjekt 

kommunstr.  kr     -270 000   kr     -370 000   kr                 -    

710 Sykepenger  kr       -49 157   kr                -     kr        -33 405  

729 Ref. mva.  kr         -6 259   kr       -10 000   kr                 -    

750 Betaling fra kommuner  kr  -4 773 500   kr  -4 680 000   kr   -4 850 518  

950 Bruk av fond  kr     -257 519   kr                -     kr      -242 377  

  Sum driftsinntekter  kr -5 356 435   kr  -5 060 000   kr  -5 126 300  
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  Bundet fond - drift 

Regnskap 

2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 

  

Inngående balanse 

01.01.  kr      420 584   kr       499 896   kr       257 519  

  Bruk av fond    kr     -242 377   kr      -257 519  

  Avsatt overskudd drift  kr        79 312      

  

Utgående balanse 

31.12.  kr     499 896   kr      257 519   kr                -    

     

 

Fosen lønn har de siste årene gjennomgått det vi må kalle en omstilling. Flere av de som 

har vært ansatt siden samarbeidsordningen ble etablert har gått av med pensjon, samt 

at noen har sluttet for å gå over i andre stillinger. Disse har blitt erstattet av godt 

kvalifiserte ansatte som vi forhåpentligvis vil få glede av i mange år framover. Det er 

imidlertid naturlig at det vil ta noe tid å erstatte og bygge opp igjen den kompetansen 

som har forsvunnet ut. Samtidig har det også vært en forventning fra Fosen-

kommunene om at budsjettene til samarbeidsordningene skal reduseres, med den følge 

at totalt antall årsverk for Fosen Lønn er redusert.  

Effektiviseringen av avdelingen har vært mulig gjennom stadig større bruk av digitale 

løsninger. De fleste kommunene tok i bruk elektroniske timelister (GAT) for sine 

barnehager i løpet av 2019. Overgangen til elektroniske timelister er også 

arbeidsbesparende for avdelingen da det gir færre manuelle timelister, og mindre 

manuelt arbeid. Innføring av elektroniske bilag i reiseregningsmodulen betyr også en 

mer effektiv behandling av reiseregninger. I samarbeid med Fosen IKT er det også sett 

på mulighetene for å robotisere enkelte arbeidsoppgaver ved avdelingen. Dette vil på 

sikt forhåpentligvis gi en enda mere effektiv drift. 

Fosen Lønn sin hovedfunksjon er å utbetale lønn og håndtere sykelønnsrefusjon til 

Fosen-kommunene og tilhørende firma. Dette innbefatter lovpålagte beregninger og 

rapporteringer. Lovbestemte datoer for pålagte rapporteringer og oppfølging, samt 

lønningsdato den 12. hver måned, er frister som ikke kan skyves på. Det er dermed ikke 

realistisk å forvente at budsjetter og bemanning skal kunne reduseres ytterligere uten at 

dette går ut over de tjenestene som leveres, og kvaliteten på disse. 

I 2019 har Fosen lønn hatt 6 kommuner og 16 øvrige virksomheter i 

oppdragsporteføljen. I tillegg har avdelingen bistått i de to 

kommunesammenslåingsprosjektene med oppsetting av nye firma for nye Ørland og 

nye Åfjord kommune. Prosjektene har medført en god del ekstra arbeid og i perioder 

stort arbeidspress, også for Fosen Lønn. 
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Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for nesten 1,4 mrd kroner i oppgavepliktige 

ytelser, fordelt på over 6 300 sammenstillinger. Fosen lønn er dermed et av de største 

fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. Regnskapet for 2019 viser et merforbruk 

som er dekket inn ved bruk av fond. Merforbruket skyldes hovedsakelig et stramt 

budsjett for 2019, og var forventet. 

Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene ser ut til å fungere 

godt. Totalt sett utførte Fosen Lønn ca. 7 årsverk i 2019, fordelt på 9 personer, 1 mann 

og 8 kvinner. 

Sykefraværet var i 2019 2,26% %, noe som må anses å være lavt. Fraværet kan heller 

ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen.   

FOSEN REGNSKAP 
Er et vertskommunesamarbeid hvor Bjugn kommune har vertskommuneansvaret. 

KOMMUNEANDELER: 
    

Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr 

kommune/firma  

       

Kommuneandeler - drift:   Regnskap  Budsjett Regnskap  

        2019 2019 2018 

Osen       428 112 456 720 375 128 

Roan       428 970 456 720 383 954 

Åfjord       933 592 871 920 807 628 

Bjugn       1 134 250 1 044 920 970 918 

Ørland       1 270 230 1 169 480 1 247 189 

Indre Fosen       1 944 520 1 944 520 2 063 202 

Betaling fra øvrige selskap - utenom kommuner 1 715 584 975 720 1 071 981 

SUM       7 855 258 6 920 000 6 920 000 

 

Driftsregnskap:      

       

Konto Tekst     Regnskap Budsjett Regnskap 

        2019 2019 2018 

010 - 050 Lønnsutgifter     5 339 045 5 305 000 5 462 086 

090 - 099 Sosiale utgifter   1 211 451 1 455 000 1 180 874 

100 - 199 

Kjøp av varer og 

tjenester   732 094 690 000 844 635 

200 - 240  Inventar/utstyr/serviceavtaler 124 815 80 000 132 858 
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270 Konsulenttjenester   544 801 200 000 4 302 

350 Internkjøp (fra vertskommunen) 113 532 60 000 99 736 

15002 Rentekostnader   0 0 10 860 

  SUM DRIFTSUTGIFTER   8 065 740 7 790 000 7 735 350 

              

650 Utfakturering av porto separat -518 067 -500 000 -595 547 

650 Ref lønn ang prosj kommunesammensl -240 000 -365 000 -137 710 

710 Sykepenger     -165 258 0 -59 754 

650 Ref fra kommuner/firma/utfakturert -7 076 944 -6 920 000 -6 920 000 

650 Sticos kommune - viderefakturert -20 247 0 -12 339 

750 Overført fra Inderøy kommune -5 000 -5 000 -10 000 

940 Bruk av fond     -40 223 0 0 

  

SUM 

DRIFTSINNTEKTER   -8 065 740 -7 790 000 -7 735 350 

  Fosen regnskap   0 0 0 

       

       

Bundet fond - drift     Regnskap  Budsjett Regnskap  

        2019 2019 2018 

Inngående balanse 

01.01     250 000 0 250 000 

Bruk av 

fond       -40 223 0 0 

Avsatt til fond     0 0 0 

Utgående balanse 

31.12     209 777 0 250 000 

       

Investeringsregnskap:     

       

Konto Tekst     Regnskap Budsjett Regnskap 

        2019 2019 2018 

02000 Oppgradering Agresso   0 0 259 525 

  SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0 0 259 525 

              

07500 

Overføring fra 

kommuner   0 0 -259 525 

  SUM INVESTERINGSINNTEKTER 0 0 -259 525 
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ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:   

     

Total utfakturering til kommuner - firma er i henhold til budsjett for 2019 

Kommunevis fordeling:       

Firmaene faktureres etter medgått timeforbruk. Noe som vil avspeile aktiviteten 

innenfor den enkelte kommune. Dette vil medføre at timeforbruket kan være vanskelig 

å stipulere fra år til år. Det må derfor påregnes at reelle timer forbrukt varierer i forhold 

til det som er budsjettert/stipulert. Som sammenstillingen viser - så er det noen 

kommuner som har hatt et forbruk av timer ut over stipulert budsjett, mens noen ligger 

under.  

Ørland kommune har fortsatt egen base når det gjelder IKT. Dette medfører vedlikehold 

av to baser, samt at det i det daglige må påregnes større timeforbruk enn tilsvarende på 

fellesbasen.       

Indre Fosen kommune ligger fortsatt høyt i forbrukte timer i forhold til Rissa kommune 

og Leksvik kommune. Det skyldes hovedsakelig at Fosen regnskap utfører flere tjenester 

enn før sammenslåingen. Det antas at dette tjenestenivået vil være stabilt også 

framover.       

Det måtte gjennomføres en ikke planlagt oppgradering da Agresso ikke vedlikeholdt 

dagens løsning, etter desember 2019.  De vedlikeholder eksisterende samt foregående 

versjon.       

Forholdet mellom budsjett og regnskap      

  

Lønn og pensjon       

Vi har fortsatt ved årsskiftet mange timer som hverken er avspasert eller betalt ut.  Det 

ble både i 2017 og 2018 foretatt en avsetning av påløpt lønn og en del av timene ble 

utbetalt. Det er også for 2019 valgt å foreta en avsetning av påløpt lønn med kr 277.769, 

-pluss arbeidsgiveravgift.       

I forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom Åfjord/Roan, Ørland/Bjugn og 

kultursenteret/Campus er det utfakturert timer brukt på dette.    

Kjøp av varer og tjenester       

I dette beløpet ligger portokostnadene. Disse ble i år på kr 518.067 mot at vi hadde 

budsjettert med kr 500.000, -. Portokostnadene utfaktureres separat. Pga sykmeldinger i 

årsoppgjøret, samt vakante stillinger ble tidligere leder innleid i perioder gjennom året.

       

Kjøp av utstyr, serviceavtaler       
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For bankavstemming benytter vi Adra Match - en årlig kostnad på nær kr 50.000,-. Sticos 

oppslag, Sticos kommune og Finale årsoppgjør er også programvare som vi betaler årlig 

lisens for.       

Det er i året foretatt oppgradering av utstyr i form av fire heve-/senkepulter. Alle ansatte 

som har hatt ønske om dette har nå fått heve-/senkepulter. Dette er delvis finansiert 

ved bruk av fondsmidler.       

Internkjøp fra Bjugn kommune       

Posten gjelder internkjøp fra Bjugn kommune i forbindelse med årsoppgjør 2018. 

          

Kunder pr 31.12.2019       

Pr 31.12.2019 hadde vi 29 firma i basen.       

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner  

Samhandlingen med kommunene anses å være god. Vi tilbyr oss å komme ut på besøk 

for å gi opplæring og støtte. I 2019 har arbeidspresset vært så høyt at vi ikke har fått 

gjort dette i så stor grad som ønskelig.       

Organisering og bemanning       

I løpet av ti måneder har to svært erfarne medarbeidere gått av med pensjon. Nye 

medarbeidere kom først på plass høsten 2019. Pga sykemeldinger i årsoppgjøret, samt 

knapp bemanning for øvrig, har avgått leder vært innleid i perioder av året. Dette har 

vært avgjørende for å kunne yte de tjenestene er satt til. Ved utgangen av 2019 har vi 

igjen 9,8 stillinger.       

Arbeidsmiljø/sykefravær     

Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har stabil bemanning. Sykmeldingene i starten av 

året skyldes ikke forhold på arbeidsplassen, og begge sykmeldte kom tilbake i 100% i 

løpet av våren. Øvrig sykefravær er lavt.        

Kompetanse/kompetanseheving     

Våre autoriserte medarbeidere har deltatt på nødvendige kurs for å holde autorisasjon 

vedlike. I tillegg har vi deltatt på årsoppgjørskurs holdt av Revisjon Midt-Norge. Forøvrig 

har en travel hverdag og knappe ressurser satt en stopper for kompetanseheving. 

  

   

Forbedrings- og effektiviseringstiltak       

Vi mottar stadig flere faktura på EHF og ser at dette er en klar effektiviseringsgevinst. 

Det siste året har fakturamottaket tatt imot nærmere 8.000 flere fakturaer med samme 

bemanning som tidligere. 2019 har vært preget av de forestående 
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kommunesammenslåingene, og dette har gått på bekostning av forbedrings- og 

effektiviseringstiltak.       

Utfordringer       

Det er viktig med tilstrekkelig bemanning for å løse alle oppgaver. Vi er alt for sårbare 

ved langtidsfravær. Tilstrekkelig kompetanse anses å bli mer og mer viktig - nye 

løsninger, oppgaver og digitalisering krever dette. Det bør vurderes om 

programvareløsningene vi bruker er de mest effektive.      

  

FOSEN HELSE IKS 
Dette samarbeidet er organisert som et interkommunalt selskap og leverer egen 

årsmelding og årsregnskap til styret for IKS. Les hele årsmeldingen 

FOSENVEGENE AS 
Dette samarbeidet er et aksjeselskap som utarbeider egen årsmelding og årsregnskap 

som rapporteres til styret. Les selskapets årsmelding her. 

FOSEN GIS/ KART 
Er et vertskommunesamarbeid hvor Åfjord kommune har vertskommuneansvaret. 

Trude Iversen Hårstad har lederoppgaven for arbeidet med Fosen GIS 

KOMMUNEANDELER: 

Fordelingsprinsipp for samarbeidsordningen: 

50 % fordeles likt mellom deltakerkommunene og 50 % etter folketallet pr. 1.1. 

året før budsjettåret.  

 
Kommune: Regnskap 

2018 

Budsjett 

2019 

Regnskap 2019 

Osen 93 836,54  93 814,77 

Roan 93 908,76  93 652,65 

Åfjord 136 497,18  137 083,41 

Bjugn 164 516,35  165 562,89 

Ørland 173 434,82  173 434,83 

Indre Fosen 257 384,02  256 441,45 

SUM 920 000,00 920 000,00 919 990,00 

 

Budsjettert fordeling mellom kommune ble gjort av økonomisjef i Åfjord kommune i 

forbindelse med budsjettarbeidet. 

https://fosen-helse.no/arsmeldinger/
https://www.fosenvegene.no/arsberetninger-og-regnskap/
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Driftsregnskap: 
Konto: Tekst Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Regnskap 2018 

100-199 Kjøp av varer og tjenester 723 702,68 720 000 720 990,00 

270 Utviklingstiltak (jfr. Tiltaksplan) 120 250,00 100 000 134 000,00 

290 Betaling til vertskommune 75 625,00 100 000 65 000,00 

429 Moms    

 SUM DRIFTSUTGIFTER 919 577,68 920 000 919 990,00 

      

729 Ref. av moms    

750 Ref. fra kommuner -919 577,68 -920 000 -919 990,00 

 SUM DRIFTSINNTEKTER -919 577,68 -920 000 -919 990,00 

 Fosen GIS/kart 0 0 0 

 

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 
 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

Drift: 

Ca. 2/3 av budsjettet til FosenGIS, er lisenskostnader for programvaren i ISY WinMap-

familien. Resten går med til utviklingstiltak, konsulenttjenester og oppgradering til nye 

versjoner i løpet året. Aktiviteten tilpasses budsjettet og det er ikke rom for store 

utviklingsprosjekt innenfor denne rammen. 

Investering: Det er ingen investeringer knyttet til denne samarbeidsordningen i 2019 

 

Deltakerkommuner pr. 31.12.2019 
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Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner 

Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert webinnsyn (kartløsning på internett). Åfjord 

kommune har hatt det kartfaglige ansvaret i 2019. 

 

Organisering og bemanning 

Regional fagansvarlig i 2019: Trude Iversen Hårstad, Åfjord kommune. 

Fagansvarlig i kommunene (medlemmer av faggruppen): 

Bjugn kommune: Geir Øyvind Hassel geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no 

Indre Fosen kommune: Geir Løkken  

Indre Fosen kommune: Tove Gravås 

geir.lokken@indrefosen.no 

Tove.gravaas@indrefosen.no 

Osen kommune: Tormod Vik Brede tormod.brede@osen.kommune.no 

Roan kommune: Knut Solstad knut.solstad@roan.kommune.no 

Ørland kommune: Hugo Beer Johansen

  

Hugo.Beer-Johansen@orland.kommune.no 

mailto:geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no
mailto:geir.lokken@indrefosen.no
mailto:Tove.gravaas@indrefosen.no
mailto:tormod.brede@osen.kommune.no
mailto:knut.solstad@roan.kommune.no
mailto:Hugo.Beer-Johansen@orland.kommune.no
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Åfjord kommune: Gisle Kvernland 

Åfjord kommune: Trude Iversen Hårstad 

gisle.kvernland@afjord.kommune.no 

trude.iversen.harstad@afjord.kommune.no 

  

 

I tillegg har vi utvidet gruppen med en person fra hver kommune som har kompetanse 

innenfor arealplanlegging. Det har variert hvem og hvor mange som har vært med. Vi 

ser at det er en stor fordel at det er med personer fra begge fagmiljøene og vil fortsette 

med det. 

 

Arbeidsmiljø / sykefravær 

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen 

Det har ikke vært gjennomført noen kursdager i 2019.  

 

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2019 

I 2019 fikk vi krav om tilpasning til GDPR for kartløsningene våre på nett (GeoInnsyn og 

WebInnsyn). Kravet kom fordi det ligger informasjon om hvem som eier en eiendom i 

kartløsningene våre. Dette medførte at vi måtte kjøpe programmet ISY WinMap 

BrukerAdmin for å administrere brukerne i WebInnsyn og GeoInnsyn. 

I mai 2019 oppgradert Kartverket Sentral Matrikkel til versjon 3.15 for bl.a. å øke 

sikkerheten i matrikkelen. Dette medførte at det ble nødvendig å gjøre 

tilpasninger/oppgradering av vår programvare også. I tillegg ble GeoInnsyn oppgradert 

til ny versjon i 2019.  

I 2019 arbeidet 4 av 6 kommuner med kommunesammenslåing. Dette var også 

medvirkende til at det ikke ble gjort noen store løft verken på system eller på 

kompetanse.  

Utfordringer i 2020 og framover 

Det er en utfordring for kommunene at det kommer pålegg og endringer fra nasjonalt 

hold som vi ikke vet om når vi legger planer for neste års budsjett. Store deler av 

budsjettet er bundet opp i lisenskostnader og når det kommer slike nasjonale pålegg, 

blir det veldig lite rom utvikling.  

Vi ser at kartløsningen vår på internett har noen utfordringer. Saksbehandlerne 

opplever den som treigt og tungvint sammenlignet med kartløsninger til andre etater. Vi 

bør se på om det er mulig å utvikle kartløsningen sammen med leverandøren 

(Norconsult) eller vurdere om det er noen andre som kan levere en bedre tjeneste med 

nødvendig funksjonalitet. Dette er en krevende oppgave. 

mailto:gisle.kvernland@afjord.kommune.no
mailto:trude.iversen.harstad@afjord.kommune.no
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Fra nasjonalt hold er det ønskelig at kommunene synkroniserer arealplanbasene sine 

mot nasjonale baser slik at resten av landet har tilgang til oppdaterte arealplandata til 

enhver tid (såkalt plansynk). Dette vil kreve ekstra investeringer hos kommunene. Pr. i 

dag er det ikke tatt høyde for dette innenfor budsjettet til FosenGIS. 
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Vertskommuneavtale 
 

«Utviklingsveileder for oppvekst og utdanning» i Fosenregionen 
 
 

1. Deltakere  

Deltakerkommuner i samarbeidet om felles utviklingsveileder for oppvekst og utdanning er 

Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner.  

Vertskommune er Åfjord kommune, mens de øvrige er samarbeidskommuner. 

 

2. Forholdet til andre avtaler og kommuneloven 

Samarbeidet reguleres av nærværende rammeavtale.  

 

Vertskommuneavtalen utfylles av kommuneloven §§ 28a, 28b, 28e, 28f, 28h, 28i, 28j og 28k. 

Dersom det er motstrid mellom fravikelig lov og vertskommuneavtalen, går avtalen foran. 

 

Vertskommuneavtalen trer i kraft når avtalen er undertegnet av kommunedirektør/rådmann 

for alle deltakerkommunene som er definert i punkt 1. 

 

3. Hvilke oppgaver som legges til vertkommunen 

 

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, og mandat for utviklingsveilederen for oppvekst og utdanning i 

samarbeidsavtalen for oppvekstforum. 

 

Saker av prinsipiell betydning skal forelegges til politisk behandling i den kommune hvor 

saken hører hjemme. 

 

 

4. Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

Vertskommuneavtalens ikrafttreden reguleres av pkt 2. Oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

overføres fra samme tidspunkt. 

 

5. Kontrollutvalg 

 

Kontrollutvalgene i alle samarbeidskommunene har krav på den informasjon de til enhver tid 

ønsker om de sider av virksomheten som angår vedkommende kommune. 

 

6. Arkiv 

Vertskommunen oppretter felles arkiv for den delen som gjelder innkjøp og administrasjon av 

ovennevnte fagsystemer/programmer.  Dersom samarbeidet oppløses eller en kommune trer 

ut, vil vertskommunen forbli ansvarlig for arkivet som er oppstått i samarbeidsperioden.  

 

7. 1 Det økonomiske oppgjøret  



 2 

Den økonomiske kompensasjon til vertskommunen, fordelingen av utgifter mellom 

deltakerkommunene kommer frem av årlige budsjetter, som vedtas av rådmannsforum. I 

henhold til enhver tid gjeldende kostnadsfordeling for samabeidsordningene. 

 

7.2 Budsjett 

Dersom flertallet godkjenner forslaget til budsjett for neste år ansees det for å være vedtatt. 

Dersom flertallet ikke godkjenner budsjettet, baseres neste års kommuneandeler på siste års 

andeler justert med anslått pris- og lønnsendring i hht.  Regjeringens forslag til Statsbudsjett.   

 

8. Endringer 

Endringer i vertskommuneavtalen må besluttes av rådmannsforum og undertegnes av 

kommunedirektør/rådmann i alle deltakerkommunene for å være gyldig.  

 

9. Varighet, uttreden og avvikling 

Samarbeidet er ikke tidsbegrenset, og løper til det avvikles gjennom avtale om avvikling eller 

ved at vertskommunen trer ut.  

 

En samarbeidskommune kan varsle uttreden av samarbeidet før årsskiftet, med virkning fra 

årsskiftet ett år senere. En samarbeidskommune som trer ut, vil ikke få utbetalt noen andel av 

aktiva og må ikke dekke noen andel av passiva i samarbeidet. En samarbeidskommune som 

trer ut, må i januar det første år etter uttreden: 

 

a) betale 20 % av den økonomiske kompensasjonen etter pkt 7 som samarbeidskommunen 

betalte det siste året den var med i samarbeidet. Beløpet skal dekke vertskommunens og 

evt. de øvrige samarbeidskommunenes arbeid med å fase kommunen ut av ordningen. I 

tillegg må den uttredene kommunen dekke evt. faktiske kostnader ved kjøp av eksterne 

tjenester som påløper ved utfasingen. 

 

b) betale en sluttsum som utgjør 25 % av den økonomiske kompensasjonen etter pkt 7 som 

samarbeidskommunen betalte det siste året den var med i samarbeidet. Beløpet skal 

dekke kostnader knytta til drifts- og vedlikeholdsavtaler og evt. andre avtaler som er 

inngått og som ikke uten videre kan sies opp/reforhandles fordi kommunen trekker seg 

ut.   

 

Dersom vertskommunen varsler uttreden etter denne bestemmelse, avvikles samarbeidet fra 

årsskiftet etter. Dersom en samarbeidskommune varsler uttredene etter avsnittet over, kan 

vertskommunen innen tre måneder etter at erklæringen om uttreden er mottatt, varsle 

uttreden med den virkning at vertskommunessamarbeidet avvikles fra det tidspunkt 

samarbeidskommunen skulle trådt ut. 
 

Dersom vertskommunesamarbeidet avvikles skal deltakerkommunene etter gjeldende 

fordelingsnøkkel for kostnader, fordele aktiva og eventuelt ansvar.  

 

Ansatte som blir overtallige i vertskommunen som følge av uttreden eller avvikling skal gis 

fortrinnsrett til stilling i tilsvarende etat i de tidligere deltakerkommunene. 

 

 

10. Deltakerkommunenes opplysningsplikt 
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Sørge for at kommunen til enhver tid har oppnevnt representant til oppvekstforum 

Fosenregionen og andre tilhørende fagnettverk. 

 

Vertskommunen og Fosenregionen IKPR oppbevarer hver sin original av avtaledokumentet. 

Samarbeidskommunene får tilsendt kopi av den signerte avtalen i PDF-format.  

 

 

 

 

 

 

ÅFJORD 25.MAI 2020 

 

For vertskommunen: 

 

………………………………. 

Per Ola Johansen 

Rådmann  

Åfjord kommune 

 

For samarbeidskommunene: 

 

……………………………. 

Emil Raaen 

Kommunedirektør 

Ørland kommune 

 

……………………………. 

Vigdis Bolås 

Kommunedirektør 

Indre Fosen kommune 

 

 

……………………………. 

Roar Leirset 

Rådmann 

Osen kommune 

 

  

  

 

 

 


