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Rådsleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til rådsmøtet.
Utviklingsleder Torun Bakken viste innledningsvis til Fosenstrategien og orienterte
videre om hva Fosenregionen IKPR jobber med akkurat nå.
Presentasjonen viser sammenhengen mellom saker til behandling i dagens rådsmøte
og innsatsområdene i handlingsplanen.
Sommerkampanjen- oppsummering

I forrige rådsmøte vedtok Rådet et rammetilsagn for sommerkampanjen 2020 ved
bruk av det regionale næringsfondet.
Håper alle har sett kampanjefilmene på sosiale medier og blitt «utsatt» for dem
jevnlig i løpet av sommeren, og at de har bidratt til å skape stolthet over egen region.
Kampanjen har ikke vært kommune/stedsbasert, men er laget for vise frem
komparative fortrinn i Fosenregionen.
Bildematerialet som ble laget har en gjenbruksverdi, ved å endre tekst og innhold i
kampanjen kan den brukes flere ganger. Underveis i kampanjen har man forandret på
innhold og budskap, og flyttet kommunikasjonen over i de kanalene som har levert
best. Altså flest klikk inn til nettsiden «Opplev Fosenregionen» Under kampanjen har
man hatt tett samhandling med Faggruppe næring, som videre har hatt direkte
kontakt med næringsaktørene innenfor opplevelsesnæring. Dermed har
samhandlingen blitt veldig god i dette prosjektet. Som resultat har veldig mange sett
noen av Fosenregionen sine fortrinn som ferie og fritidssted, og forhåpentligvis
gagner det bedriftene som driver i opplevelsesnæringen. Fosenregionen
gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan denne kampanjen
har blitt mottatt og hvordan aktørene innenfor opplevelsesnæringen har hatt nytte av
den. I tillegg spør vi om hvordan de ønsker bistand fra næringsapparatet fremover i
den kommende høst- og vintersesongen.

Kommentarer:

Hallgeir Grøntvedt: «DEN BLE HELT FANTASTISK !».
Tone Bårdli: Hvor kan vi se alle kampanjefilmene, er de samlet ett sted?
Torun: Alle filmene våre ligger samlet på Youtube, søk på Fosenregionen. Her ligger
alle filmene fra sommerkampanjen pluss de filmene som ble laget i 2017, med
næringsperspektiv.

Innledningsvis til saksbehandlingen
Matregionen Fosen:

Det er et moment i Trøndelag akkurat nå, fordi Trøndelag jobber for å bli European
Region of Gastronomy i 2022. Her skal Fosenregionen med alle produsentene her
ta en tydelig rolle, og derfor må vi ha noen til å arbeide med dette. Den første
samlingen for fagnettverket for institusjonskokkene på Fosen har allerede vært,
nettverket vil jobbe for å ta inn mer lokalmat i institusjonskjøkkenene. Dette vil videre
bidra til at flere tar produksjonen av lokalmat helt ut og produserer på heltid. Dette er
bare et av flere fagnettverk som jobber med lokalmat i regionen. Slike nettverk trengs
og lokalmataktører har etterspurt dette. Det trengs at noen jobber med dette og som
hjelper til med å legge rette for at matregionen Fosen skal videreutvikles, blomstre og
gi frukter.
Kompetanseforum Fosen og Kompetansepilot Trøndelag:

Kompetanse er et viktig innsatsområde for hele Trøndelag. 1. september hadde
Kompetanseforum Fosen sitt første møte med 17 deltakere fra ulike instanser. Dette
regionale kompetanseforumet fungerer som et innspills forum til Kompetanseforum
Trøndelag, for å gi bedre innsikt i hvilken kompetanse hele Trøndelag trenger.
Deltakerne i Kompetanseforum Fosen utgjør et stort potensial for godt arbeid
fremover. Utviklingsleder vil i forumet være et mellomledd mellom deltakerne og det
politiske, men inviterer også politikerne til å møte opp på de åpne møtene i
Kompetanseforum Fosen.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utlyser midler til
kompetanseutviklende prosjekt i distriktet, gjennom tilskuddsordningen
«Kompetansepiloter». Trøndelag fylkeskommune har pekt ut Fosenregionen som én
av tre aktuelle regioner for utvikling av prosjekt som kan delfinansieres gjennom
tilskuddsordningen. Fosenregionen har laget en prosjektskisse for delprosjekt Fosen.
Fosenregionen IKPR har foretatt en avgrenset kompetansekartlegging ut ifra
strategisk næringsplan, som dere vil motta.

Orientering fra Rådmannsforum

Emil Raaen, leder rådmannsforum, orienterte om økonomi og handlingsplan for
samarbeidsordningene: Rådmannsgruppen har vært på utkikk etter et verktøy for
økonomi og handlingsplanen, det å diskutere de ulike samarbeidsordningene, på en
systematisk måte. Vi har jobbet ut et enkelt, rullende styringsverktøy for
fellesområdene våre.
Ambisjonen er å styrke og systematisere dialogen kommunen imellom, men også
mellom de andre kommunene og den ansvarlige vertskommunen. Samt mellom
kommunedirektørene, administrasjonsnivå og fagområdene. Vi må finne en annen
plattform hvor det snakkes sammen om hvor vi vil, og i hvilken retning. Admisjonen
er også at dette skal styrke kunnskapsnivået om de ulike ordningene ut i
organisasjonene våre og at det styrker dialogen mellom det som foregår i
fagretningene og det politiske nivået. Samarbeidsordningene det er snakk om er
Fosen barnevern, Fosen IKT, Fosen inkasso, Fosen lønn og Fosen regnskap. Det vi har
gjort er å ha utfordret de ulike ordningene til å foreta en gjennomgang av det vi
mener er viktige organisatoriske trekk. Vi har bedt samarbeidsordningene om å
redegjøre for overordnede føringer, lover og regler for gjelder for fagområdet og hva
som er aktuelt nytt styringssignal fra sentralt hold. Vi har også utfordret dem på å si
noe om ressurser situasjonen, både på det økonomiske og menneskelige. Videre har
vi bedt de sagt noe om struktur, vurdering av sin egen organisering. I tillegg spurt om
organisasjonskultur, hvordan de jobber med å skape et godt arbeidsmiljø og hvordan
man sikrer et arbeidsmiljø som er opptatt av kunnskapsutvikling. Vi etterspør også
faglige resultater om hva de har fått til og hvordan de ligger an, og der det er mulig
er det interessant med benchmarking til andre kommuner/ordninger som driver med
det samme.
Når man har foretatt disse vurderingene av disse elementene i egen organisasjon, så
bør de komme med overordnede anbefalinger til veien videre. I tillegg til
overordnede anbefalinger, er det ønskelig at man setter seg noen mål langs noen
ulike akser for året som kommer.
Rådmannsforum har hatt en første diskusjon og gitt noen tilbakemeldinger til de
ulike fagretningene. Vi tror det er viktig at man eier ambisjonene og «driven»
fremover selv, har eierskap til målene, samtidig som man får en styringsdialog rundt
de overordnede ambisjonene og målene.
Vi tror nå vi får til gode verktøy for disse fem ordningene og vår ambisjon tillegg til
kvalitetsbetraktningene, også får med en oversikt over den økonomiske utviklingen.
Dette legges frem som et vedlegg til budsjettbetraktningene i de ulike kommunene.
Slik ønsker vi å synliggjøre også de fagendringene i det årlige arbeidet vi har med
økonomi og handlingsplan for øvrig.

Dette er et førsteutkast, og tar gjerne imot tilbakemeldinger når dere har mottatt det
i kommunene, metodikken og opplevd nytte. Det er helt klart at dette er et nyttig
arbeid for oss på kommunedirektørnivået i samtale med de ulike fagretningene. Men
vi ønsker også tilbakemeldinger fra dere politikere.
Kommentarer

Steinar: Samarbeidsordninger er kjempeviktig for alle. Vi står ovenfor utfordringer
når det gjelder økonomi her også. Hvordan ser rådmannsgruppen på å gjøre ting
enda rimeligere fremover, eller må vi forvente at kostnadene øker fremover?
Emil: Ja, flere av ordningene hadde ambisjoner om å øke budsjettene sine. Når det er
sagt så er det et veldig fokus på innsparing og verktøy på alle tjenestene, og det er
også tatt innsparing på flere av dem.
Torun: Veldig fint å se hvor entusiastisk lederne for de ulike ordningene er og hvor
fremoverlent der er for å drive med utvikling. Det at de blir sett på under et likt
system det skaper samhold og anerkjennelse for den viktige jobben de er. Det skaper
motivasjon at rådmannsforum går inn, stiller noen krav og lager noen systemer.
Tom: Runden vi hadde på Ørlandet når vi samlet tjenestene og formannskapene fikk
gå rundt å snakke med samarbeidsordningene var en øyeåpner for både hva de ulike
interkommunale ordningene arbeidet med og hva de representerte av kompetanse.
Dette bør vi fortsette med. Jeg synes rådmannsforum har riktig fokus når de drar
rundt og stiller krav til styringssystem, og jeg synes også at vi må utfordre dem til
innovasjon, forskning og utvikling. Vi må bidra til at ordningene våre er fremoverlent,
og la også dem komme med forslag på områder/tiltak vi bør se på.
Vibeke: Dette må vi også ha en tanke på at det gjelder for IKS og de andre
samarbeidsordningene, ikke bare vertskommunesamarbeidene.

PS 25 / 2020 Gjennomgang og godkjenning av referat 12.06.2020
Det ble åpnet for spørsmål eller kommentarer til møtereferatet. Ingen innspill eller
kommentarer.

Rådets vedtak:
Referatet fra rådsmøtet den 12. juni 2020 godkjennes og tas til orientering.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 26 / 2020 Oppsummering av sommerkampanjen 2020
Utviklingsveileder orienterte innledningsvis om sommerkampanjen 2020.

Rådets vedtak:
1. Rådet tar orienteringen til etterretning og støtter det videre arbeidet med å
øke attraktiviteten av Fosenregionen som ferie og fritidsdestinasjon.
2. Totalkostnaden for sommerkampanjen ble ca. kr 850.000, - Restbeløpet, kr
150.000, - av tilsagnet på kr 1.000.000, -, i PS 23/2020, avsettes på bundet fond
merket opplevelsesnæring i Fosenregionen.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SAK 27 / 2020 Opplev Fosenregionen- felles nettside
Rådets vedtak:
1. Rådet tilslutter saksfremlegget og ber om at utviklingsleder i samarbeid med
faggruppe næring arbeider videre med en felles løsning for å fremme
opplevelser i Fosenregionen.
2. Utviklingskostnader for oppgradering av nettsiden fosenregionen.no/opplevfosen finansieres ved bruk av regionalt næringsfond med totalt inntil kr
100.000.

Saksbehandling

Tone: Har sett på landingssiden og synes det er veldig stor forskjell på hvordan de
ulike kommunene har lagt frem innholdet. «Perler på en Snor» i Indre Fosen er godt
gjennomført, mens Osen har et mer beskjedent innhold. Ser derfor viktigheten av å få
innholdet likt og samle alle aktører. Det er jo ikke sikkert at man bare skal oppholde
seg i en kommune når man reiser til Fosen.
Torun: Akkurat dette vi vil gjøre noe med! På grunn av den korte tiden man hadde
på å lage denne nettsiden i vår, så ble dette gjort fordi man ikke hadde tid til noe
annet. Det er derfor et stort behov for å kategorisere alle opplevelsene på Fosen.
Ogne: Er enig i det som er sagt og synes det blir feil å inndele i kommuner, dersom
målet er å profilere Fosenregionen. Bidrar til flere klikk hvis man skal få et helhetlig
bilde av tilbudene, ettersom man må tilbake å se om man finner et tilsvarende tilbud i
de andre kommunene.
Tom: Det er laget mye bra grunnlagsmateriale her, som lett lar seg gjenbruke. Det
jeg lurer på er hvordan man skal linke dette opp mot alt det andre som man kanskje
ikke har samme plattform på? Som f.eks. Ørland som er medlem av Visit Trondheim.
Vi er nødt til å forholde oss til også disse aktørene. Eller er ambisjonen at
Fosenregionen selv skal sørge for all markedsføring og kommunikasjon? Det er noen
internasjonale markeder her, som vi kan tjene på å samarbeide med andre på, i stedet
for å forsøke å gjøre dette selv. Har vi noen formelt samarbeid med slike aktører?
Torun: Vi har jobbet sammen med Trøndelag reiseliv og Visit Trondheim, og
kommunene har ulike samhandling med disse. Dermed er jobben med faggruppe
næring viktig, for å få disse på å spille på lag. Man har nå landet på å gjøre
opplevelsestilbudene godt salgbar i egne kommuner, og neste steg er en slik
landingsside å samle det som allerede er der, optimalisere dette og gjøre det mer
tilgjengelig. Med å gjøre dette felles på Fosen, legger vi til rette for at alle har
mulighet til å være med, uavhengig om de har mulighet til å kjøpe seg inn i en slik
markedsføringspakke som tilbys av andre aktører.
Finn Olav: Det som ble gjort med sommerkampanjen ble en suksess! Man kan se på
statistikken fra kampanjen, og bygge videre på det som slår best an. Støtter derfor at
dette bygges videre på!

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SAK 28 / 2020 Redesign av informasjonsskilt «Fantastiske Fosen»
Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar at skiltene får en oppdatering og redesign i henhold til nye
kommunegrenser og nytt domene for nettsidene www.fosenregionen.no
2. Ny folie og montering av denne finansieres ved bruk av regionalt næringsfond
med inntil kr 100.000, - se vedlagt totaloversikt for bruk av næringsfond.
Saksbehandling

De eksisterende skiltene er kartlagt og alle trenger en oppdatering grunnet nye
kommunegrenser og nytt domene. Det er innhentet forslag til redesign fra Punch
Reklame.
Torun: Noen skilt er felles for hele Fosen, mens 2 skilt på Ørland har eget design. Skal
man endre alle skiltene til Fosen, eller opprettholde eksisterende for Ørland.
Tom: Jeg synes at dersom vi først skal profilere oss enhetlig, må vi gjøre dette
gjennomgående ved å ikke ha egne varianter. Så det håper jeg vi får ordnet
Et annet aspekt er at man ser på plasseringen. En ting er å ha informasjon når man
har kommet dit, men det burde også vært noen skilt som rutet folk hit før man
kommer hit. Da bør skiltingen ikke bare vise vei til f.eks. Rissa eller Brekstad, men til
Fosen.
Hallgeir: De to skiltene som står på Ørlandet, ett på Opphaug og ett på fergeleiet på
Brekstad, ble kjøpt inn av kommunen selv fordi vi ville ha et eget skilt for aktiviteter
og severdigheter på Ørland. Det er grunnen til at de to skiltene står på Ørlandet. Er
også enig i Tom at vi må markedsføre oss lenge før fergeleiene på Flakk og Valset og
jobbe for at Fosen er skiltet ved inn ferdselsvegene.
Leif Harald: Kan det være en ide og legge ut en QR-kode på skiltet som da gir deg
direkte tilgang til nettsiden?
Vibeke: Er også enig i at skiltene bør plasseres utenfor Fosen, og Torun må følge opp
dette, for så å avgjøre hvor eventuelt disse skiltene skal plasseres ut.
John Einar: Håper at utgangspunktet for QR-koden er at man kommer inn til
Fosenregionen sine nettsider, og her finner de ulike attraksjonene. Men det kan også
være annen type informasjon som kan ligge der.
Torun: Gode innspill! Det er også dette som er tenkt med å enten ha en QR-kode
eller nettside som skal være enkel å manøvrere innpå. Men jeg ønsker
tilbakemeldinger på designet om det er noe dere liker?

Ogne: Man må ta stilling til hvem man skal nå ut til. Skal man vise til hvor nære vi er
Trondheim eller synliggjøre kysten?
Vibeke: Kanskje vi trenger en mellomting av de to forslagene som er tatt med, ved å
ta med både Trondheim og kystområdene. Trekk sammen det hvite området for å få
med et bredere kart.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SAK 29 / 2020 Søknad om offentlig Phd. autonome shipping-løsninger i
kystsamfunn
Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar at Fosenregionen IKPR søker om en delfinansiering av en
offentlig phd. stilling over fire år i samhandling med NTNU, under veiledning
av professor Martin Steinert fra TrollLABS.
2. Rådet vedtar en finansieringsgaranti av egenandel for stillingen kr 500.000, årlig i fire år ved bruk av disposisjonsfond nummer 25100010 for regionale
utvikling, forutsatt medfinansiering på 50 % av totalkostnaden fra
forskningsrådet.
3. Prosjektet må kunne gi ny kunnskap og vise frem den nye, fremtidige, digitale
Norskekysten her på Fosen. Prosjektet skal knyttes til den lokale industrien, og
forhåpentligvis frembringe oppfølgende prosjekter som kan gi Fosenregionen
fortrinn, og til slutt gjøre Fosenregionen mer knyttet sammen. Stillingen skal
rapportere til Fosenregionen IKPR 2 ganger i året.
Saksbehandling:

Utviklingsleder informerer om ensides oppsummering av innholdet i den offentlige
doktorgraden på norsk ligger ved saksfremlegget.
Prosjektet handler om å forske på autonome shipping-løsninger. Det skal dekke et
behov innenfor kommunene i Fosenregionen, eller gi økt tjenestegrad. Dette er en
start på at man ønsker å legge til rette for en forskningsbasert virksomhet i vår
region, så blir veien til underveis. Dette er en reell mulighet ved at vi har funnet en
dyktig stipendiat-kandidat, vi har god samhandling med TrollLABS-miljøet og
professor Martin Steinert. Er dette interessant? Det foreslås bruk av fondsmidler for
regional utvikling, det krever ikke nye kommuneandeler.
Professor Steinert og stipendiaten utformer en søknad til Forskningsrådet. Det er en
forutsetning at stipendiaten må være ansatt i Fosenregionen, eller en av kommunene
i perioden, og at han i perioder må bo i regionen. Kompetansen og kunnskapsmiljøet
er i et laboratorium i Trondheim. Men før vi skal bruke mer tid og ressurser på å
skrive søknaden, må vi vite om Rådet vil dette?
Ogne: Kan hende jeg mangler innsikt. Dette blir tilfelle et av de største prosjektene vi
går inn i på lenge, så står det lite i saken om hvorfor vi skal gjennomføre dette. Hvis vi
skal starte dette prosjektet bør det være en strategisk posisjon vi har tatt eller en
posisjon vi ønsker å ta. Dersom vi skal bruke 2 millioner i dette prosjektet så bør det

være en dypere analyse av hva vi som region forventer eller håper å oppnå med
dette.
Tom: Først når jeg leste dette saksfremlegget tenkte jeg om dette var riktig
prioritering for oss med tanke på ressurser? Etter å ha vært i kontakt med
industrimiljøet i Leksvik, og fikk tilbakemeldinger på at de er veldig positive til dette
så er jeg positiv til at vi søker. Stipendiaten skal blant annet samarbeide tett med
klyngen Ocean Autonomic Cluster, som har en reell status regionalt og nasjonalt. Så
jeg ser at det er noe som vi som region åpenbart kan få nytte av. Etter
næringskonferansen i Bjugn, kommer det frem at kompetansearbeidsplasser er noe
som savnes i regionen vår. Vi må dermed også da se på områder som kan
representere fremtidige kompetansearbeidsplasser som vi faktisk etterspør. For dette
er en av de store utfordringene vi har som region, at vi har for lite forskning, utvikling
og kompetansearbeidsplasser. Dette prosjektet vil være et bidrag i denne
dimensjonen for meg.
Det kan også sikkert være andre stillinger og områder vi kan se på, men hvis dette
prosjektet skal gjennomføres må vi bestemme oss for å ta en rolle om at vi ønsker å
satse på det. Hvis vi er enige om dette, så synes jeg dette prosjektet er helt riktig.
Men vi må være enig om det som utgangspunkt, hvis ikke kan det fremstå lite
forankret i forhold til langsiktig tenkning.
Ogne: Hvis vi diskuterer oss frem til at vi ønsker å ta en posisjon i dette, så holder det
ikke at et visst næringsmiljø er positive. Da må de nesten komme og beskrive hva det
vil føre til av kompetanseheving til oss eller muligheter det kan åpne. Jeg synes det er
et for stort beløp, at det krever et tyngre beslutningsgrunnlag. Men jeg ser for meg at
dette er mulig å få til.
Vibeke: Man må få på plass kompetansen om hva dette dreier seg om, og så kan
man ta en beslutning på det. La oss få frem alle tanker rundt dette.
Ogne: Hvis industrimiljøet i Leksvik kommer med refleksjoner, og dersom f.eks. vi
snakker med havbruksnæringen og at de kommer med tanker om at selvkjørende
båter kan bli viktig for vår næring i fremtiden. Hvis vi samler et slikt grunnlag, for å si
at dette er relevant for vår region. Da snakker man.
Vibeke: I omstillingsprogrammet til Åfjord og forhåpentligvis Osen har vi tett kontakt
med Sintef, så det trenger ikke bare å være vårt eget industrimiljø som kommer med
tanker om prosjektet.
Torun: Grunnen til at det står så lite i saksfremlegget er at det er tidlig fase for
søknaden. Årsaken til at det fremmes her i dag, er at det i vår felles strategiske
næringsplan står at vi skal jobbe med å få tettere deltakelse i forskningsmiljøene i
Trondheim. Det står spesifikt at vi skal jobbe med å tilrettelegge for phd-kandidater.

For øvrig setter jeg stor pris på drøftingen her som etterspør kunnskap. Jeg vil vite
om vi ønsker å følge planverket vårt eller om vi skal se bort fra det? Nå er det et
konkret forslag til operasjonalisering av det vi vedtok strategiske næringsplan i 2016.
Ivar: Jeg skjønner innsigelsene som har kommet. Men samtidig er det
kjempeinteressant å være med på ny banebrytende industriutvikling. En stipendiat er
ofte spisset på sin kompetanse, men mangler bredden. Han er avhengig av å sitte i et
fagmiljø for å få gjort dette. Vi har et veldig sterkt fagmiljø innen skipsbygging med
Fosen Design. Der sitter det en bra stab med sivilingeniører innenfor skipsdesign,
marint maskineri, elektro og innovasjon. Det er ikke mer enn to år siden de fikk prisen
for «Ship of the Year». Det kan være en god ide å plassere stipendiaten i
kontorfellesskap med dette fagmiljøet. Da er man på en plass man kan oppnå en
vinn-vinn-situasjon.
Steinar: Jeg synes dette er et kjempeinteressant prosjekt. Men er enig i at man må
forankre dette sterkere inn mot det miljøet som jobber innenfor dette.
Bjørnar: Jeg var veldig i tvil i saken. Men er enig med alle, både de kritiske
spørsmålene og de andre innvendingene. Kan dette være en mulighet for å tenke
felles næring for hele Fosen? Altså knytte sammen miljøet på tvers av
kommunegrensene. Prosjektet er midt i blinken til å koble oss tettere på
kompetansemiljøene i Trondheim. Opplever derfor at dette prosjektet har et stort
potensial, men det er også en fare for alle usikkerhetsmomenter som er nevnt. Derfor
viktig med forankring, at vi er involvert i hvordan dette skal fungere. Jeg trenger et
skikkelig innsalg av noen som vet enda mer om prosjektet.
Vibeke: Overordnet handler dette om at uansett hvor man er, så hører man om
autonome fartøy. Vi har derfor en gylden mulighet til å innta førersetet, ved å
gjennomføre prosjektet.
Gjennom omstillingsprogrammet og partnerskapsavtalen som Åfjord kommune har
med SINTEF, så handler den ene delen om autonome fartøy i havet. SINTEF sier at
kommunen må være klar over hva dere trenger i fremtiden, og behovet for å øke
kommunikasjonen og transport i havet, i større grad enn nå. Så det kan være at Sintef
også kan komme å forankre dette enda mer. Spørsmålet er om vi i dag skal si ok, og
sende søknad til Forskningsrådet om dette prosjektet.
Ogne: Jeg tror at veldig mange phd-er kunne hørtes interessante ut, på mange
områder. Hvis vi her i dag skal si ja, til å støtte en søknad, så synes jeg det er å gå for
fort frem. Det blir å holde stipendiaten for narr, dersom vi i dag sier ja til å sende inn
søknad, men ombestemmer oss ved en senere anledning. Jeg vil vite at prosjektet gir
en potensiell avkastning til lokalt næringsliv. Jeg ønsker ikke å være med å finansiere
en generell grunnforskning, men heller noe som gir oss et konkurransefortrinn. Ville
gjerne ha sett dette før jeg sier ja.

Tom: Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap og vise frem den nye, fremtidige, digitale
Norskekysten her på Fosen. Prosjektet skal knyttes til den lokale industrien, og
forhåpentligvis frembringe oppfølgende prosjekter som kan gi Fosenregionen
fortrinn, og til slutt gjøre Fosenregionen mer knyttet sammen. Jeg mener at man ikke
kunne sagt det enklere på hva det kan gi av fremtidsmuligheter. Det er illustrerende
for hva vi snakker om, selv om det er vanskelig å forplikte seg nå ut ifra den
informasjonen som er lagt frem.
Torun: I slike forskningsprosjekter så klarer man ikke å være særlig mye mer konkret
enn dette. Så skal man selvfølgelig spesifisere søknaden. Men en slik søknad er så
omfattende og tidkrevende, så man ønsker å ha en vilje for å gjennomføre prosjekter
før det profesjonelle miljøet bruker noen dager på å skrive den. Her handler det om
en kandidat som er utpekt som spesiell talentfull, som har sett at Fosen har noen
komparative fortrinn, som gjør at det er interessant å gjennomføre dette prosjektet
her. Vi har blitt kontaktet av dette miljøet, som gir oss en direkte mulighet til å koble
oss på. Er vi klar for å gripe denne muligheten nå?
Finn Olav: Jeg synes vi bør ta imot dette med åpne armer. Vi har alle kommunene
sagt at vi ønsker vekst og utvikling i blå sektor. Her er det et prosjekt som kommer til
vår region, som ønsker å hjelpe oss med å utvikle et komparativt fortrinn. Jeg synes
dette er kjempespennende! Det er snakk om mye midler, men samtidig har vi fond
som vi har å ta av, uten behov for å skyte inn nye midler.
Harald: Veldig positiv sak, som vi for all del må «hive oss på!» Samtidig er det viktig å
presisere at vi bruker penger på noe som gjerne ønsker å få utbytte av selv. Slik at
dette ikke blir en generell doktoravhandling om autonome fartøy over hele landet, og
kanskje over hele verden. Vi må derfor ha noe åpenbart drar nytte av. Viktig at det
derfor blir tilpasset særpreget som Fosen har. Både ytre Fosen og indre Fosen har.
Ogne: Jeg tenker at det må være en forpliktelse overfor lokalt næringsliv. Vi kan
sørge for at våre miljø får tilgang på stipendiaten og de miljøene som han
representere, og videre skape en møtearena for kunnskapsoverføring. Hvis dette er
med i vedtaket, så blir dette et positivt for meg. Dette må gi oss en direkte
avkastning, gjerne i kunnskap tenker jeg.
Hallgeir: Det som er inn i vinden i fylkeskommunen nå er autonomi og autonome
ferger. Det hadde vært fantastisk dersom de nye, lavt bemannede fergene kan
produseres på Fosen.
Vibeke: Skal vi i så fall ha med mer i vedtaket som synliggjør hvor viktig det er for oss
å knytte det opp mot næringslivet på Fosen?
Forslag til vedtak fra Tom: Nytt punkt;

3. Prosjektet må kunne gi ny kunnskap og vise frem den nye, fremtidige, digitale
Norskekysten her på Fosen. Prosjektet skal knyttes til den lokale industrien, og
forhåpentligvis frembringe oppfølgende prosjekter som kan gi Fosenregionen
fortrinn, og til slutt gjøre Fosenregionen mer knyttet sammen. Stillingen skal
rapportere til Fosenregionen IKPR 2 ganger i året.
John Einar: Støtter den! Vil bare få frem at dette er en viktig del for fylkeskommunen,
i og med at vi har flere ferge og hurtigbåtforbindelser inn til Fosen. Jeg vil derfor
utfordre fylkeskommunen om de vil være med oss inn i dette prosjektet.
Hallgeir: Jeg kan ikke si noe om dette nå. Men det brukes mye midler til dette fra
fylkeskommunen sin side, og det er klart en fordel om Fosenregionen er med og
bidrar. Derfor er det viktig å markedsføre muligheten og ser an muligheten til å
bygge disse fartøyene på Fosen.
Torun: Derfor vil du bli en viktig nøkkel for oss i Fosenregionen, Hallgeir, med å være
med å sette dette på dagsordenen. Om det ikke er åpent for å komme med søknad,
bør dere i alle fall ta det med inn i arbeidet dere gjøre i fylkeskommunen og kanskje
kan vi presentere dette for dere ved en anledning for å rette søkelys på det.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt, med tilleggsforslaget fra Tom Myrvold.

SAK 30 / 2020 Prosjektplan og søknad om prosjektleder for matregion Fosen
Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar å sende søknad til Trøndelag fylkeskommune om
medfinansiering av satsingen «Matregion Fosen»
2. Fosenregionen IKPR bidrar med delfinansiering av et treårig prosjekt, hvor
hoved kostnaden er lønnsmidler for prosjektleder kr 850.000, - pr år
3. Finansiering av egenandel kr 500.000 årlig i tre år, til sammen 1.500.000, dekkes av disposisjonsfond 25100010 regional utvikling.
Saksbehandling;

Torun: Det er tid for å sette fokus på matregion Fosen, en annen viktig del er å ta
videre det arbeidet som er gjort rundt Trøndersk Matfestival. Vi må rigge oss med
noen som kan jobbe med dette lokalt på Fosen, for det må jobbes ut mot lokale
aktører dersom det skal skje noe. Vi må spinne på det som skjer i Trøndelag og som
rører seg rundt oss, og så må vi være med å gi muligheter for våre produsenter og
aktører innenfor denne næringen.
John Einar: Hva er beholdningen på disposisjonsfondet vårt for regional utvikling?
Torun: Til sakene i dag foreslås det totalt bruk av 4,7 millioner fra disposisjonsfondet.
Vi har to ulike fond: bundet fond og disposisjonsfondet.
Tom: Jeg føler vi har diskutert dette i flere andre sammenhenger. Det er opplagt hva
dette betyr både for næringsutvikling, matvareprodusenter og opplevelser. Dette
gjennomsyrer alt vi jobber med. Vi i Rådet har sett at fondene har vokst over flere år,
vi har ikke brukt så mye av dem. Dersom det er et tidspunkt vi som region skal bruke
midler for å hjelpe til å stimulere og skape noe nytt, så er tidspunktet hvert fall nå.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SAK 31 / 2020 Prosjektplan kompetansepilot Fosen og søknad om deltakelse i
kompetansepilot Trøndelag
Rådets vedtak:
1. Rådet gir sin tilslutning til at Fosenregionen deltar med et delprosjekt, i
henhold til vedlagte prosjektplan for kompetansepilot Fosen, inn i Trøndelag

fylkeskommunes sin søknad om kompetansepilot Trøndelag.
2. Fosenregionen sin egenandel på kr 361.500, - som finansieres ved bruk av
Rådets disposisjonsfond nr 25100010 for regional utvikling.
Saksbehandling

Torun: Søknaden ligger til politisk behandling i fylkeskommunen, med forbehold om
rådets beslutning her i dag. Vi mener dersom vi som region skal ha full effekt av
denne piloten, så må det være en ressurs til å jobbe med dette her. Får å få til dette
ønsker vi noen med tyngde i næringslivet som må ut å snakke med bedriftene, for å
kartlegge behovene for etter- og videreutdanning ut i bedriftene. Her må noen ut å
gjøre et operativt arbeid, hvis vi skal få til å ta ordentlig del i prosjektet. Det er dette
som er bakgrunnen for pengebruken under.
Erfaringene fra tidligere er at kommunene har liten kapasitet til å jobbe med dette.
Men utviklingsselskapene har ledig kapasitet, f.eks. selskapet Fremtidens Industri,
som allerede har tyngde innenfor næringslivet. Det finnes mange tilbud om etter- og
videreutdanning, men dette må gjøres tilgjengelig for flere på Fosen da de ikke
benyttes. Fordi vi mener at vi ikke har ledig kapasitet ved fagfolkene som jobber i
kommunene, så må det en ekstraressurs til som eksempelvis eventuelt kan kjøpes fra
kunnskapsmiljøene vi allerede har.
Steinar: Jeg synes det er viktig med tett samarbeid med næringsforeningene i denne
sammenhengen, fordi de er ut i bedriftene hver dag og vet litt hvor skoen trykker. Et
samarbeid blir viktig.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

SAK 32 / 2020 Støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen
Rådets vedtak:
1. Utviklingsleder foretar redaksjonelle endringer, får frem det som er vedtatt
tidligere for Matregion Fosen og sender det i fra seg. Gjerne få det på trykk i
Fosna-Folket.
Saksbehandling

Vibeke: Mitt forslag er vi tar det utsendte vedlegget som omhandler Fosen, blir enige
om det og sender det fra oss.
Tom: Det har kommet signaler fra sentralt hold at det vil komme finansiering.
Vibeke: Ting har skjedd i saken, og man kjenner må at det er løst og at det kommer
ekstraordinært finansiering. Det har løst seg før vi har sendt fra oss nå.
Tom: Likevel synes jeg at vi bør komme med en uttalelse slik at rådet har noe å vise
til overfor vårt lokale næringsliv, at vi faktisk har kommet med en uttalelse.
Vibeke: Hvis vi skal vise våre matprodusenter på Fosen at vi virkelig bryr oss, bør vi
gjøre det på en annen måte, siden momentet i vedlegget er bort. Situasjonen har
endret seg.
John Einar: Tror det er viktig at vi sier noen ord uansett, men foreslår at vi tar en
redaksjonell endring. Vi viser dermed våre matprodusenter at vi står bak dem!
Tom: Vi bør også forsterke budskapet med vedtaket vi har foretatt tidligere. Da kan
vi vise at vi har satt av en ekstra ressurs, og tatt dette et steg lengre for å illustrere
viktigheten av dette!

Rådet støtter ordførerne i Trøndelag sin uttalelse om
støtte til Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen.

Orientering om ansettelsesprosessen for prosjektleder samferdsel og infrastruktur ved Vibeke.

Ansettelsesutvalget har kommet frem til å ta en time-out i prosessen for å
tydeliggjøre mer hva man ønsker for denne stillingen videre. Vi må opp i
presisjonsnivå i hva vi ønsker å oppnå med arbeidet i denne stillingen, for så å søke
etter kvalifikasjoner i henhold til dette. Rådet må definere en enda skarpere
bevissthet om hva Fosenregionen ønsker å oppnå med denne stillingen, før vi kan
ansette prosjektleder. Det er ikke til hensikt å trappe ned arbeidet med å finne noen
til stillingen, men man må foreta en nøyere analyse av hva hele Fosenregionen
trenger og få til en beskrivelse på dette før videre arbeid.

•

Leif Harald orienterte om fylkeskommunens arbeid med utarbeidelse for ny
strategi for verdiskapning. Denne skal ta inn strategien for FoU og innovasjon, i
tillegg til verdiskapning. Denne skal gjelde for perioden 2022-2025. Parallelt med
prosessen på strategien, så kjører man en prosess på to årlige handlingsplaner.

•

Hallgeir Grøntvedt orienterte om at fylkeskommunen skal ha hovedutvalgsmøte
og skal ha opp en sak om regional plan for arealbruk. Kommunene/ordførerne
oppfordres til å se på saksfremstillingen og komme med tilbakemeldinger på
hvordan Fosen ser den regionale planen for arealbruk i Trøndelag.

•

Utviklingsleder orienterte kort om Fosentinget som skal arrangeres på Austrått
den 6. november 2020. Alle formannskapsmedlemmer samt gjester inviteres til
dette møtet. Sett av dagen, invitasjon og program kommer!

Karoline Larsen
Utviklingskoordinator
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

