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Saksnummer:
Utvalg:

PS 40/20
RÅDET

Møtedato 18.12.2020

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.12.2020
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Møtereferat rådsmøte 04.12.2020

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 4. desember 2020.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 41/20
RÅDET

Møtedato 18.12.2020

Ekstern evaluering av SNP Fosen 2016 - 2020
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg:
Tilbud fra PricewaterhouseCoopers (PWC)
Strategisk næringsplan for Fosen 2016-2020

Forslag til vedtak:
1. Rådet tilslutter skissert prosess for evaluering av SNP Fosen 2016-2020.
2. Ekstern evaluering utføres, inkludert kunnskapsgrunnlaget som tilbys fra PWC
i henhold til skissert tilbud, vedlagt saken.
3. Ekstern evalueringsrapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond for
regional utvikling.

Saksfremstilling:
Intensjonen har vært at strategisk næringsplan skulle rulleres årlig, dette arbeidet
har ikke vært gjennomført i perioden 2016-2020.
Faggruppe næring har ved flere anledninger jobbet med å utforme prosess for en
intern evaluering uten å ha kommet i mål med dette arbeidet. Det har vært et ønske
om å foreta en ekstern evaluering både fra faggruppe næring og av
rådmannsforumet.
Utviklingsleder har med bakgrunn i dette kontaktet eksterne rådgivere for å få
utarbeidet et prosessforslag med pristilbud for en ekstern evaluering av strategisk
næringsplan for Fosen 2016-2020.
PWC har levert en prosjektskisse med pristilbud som presenteres i rådmannsforum
den fjerde desember 2020. (dette møtet ble utsatt til 16.desember)
Saken fremlegges deretter for behandling i Rådsmøtet den attende desember.
Se skissert prosess i vedlagte tilbudsdokument fra PWC.
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Bakgrunn
Felles mål og strategier for næringsutvikling er et godt grunnlag for å skape en mer
dynamisk region. En felles regional Strategisk Næringsplan (SNP) er derfor et godt
utgangspunkt for felles handling.
Regionalt samarbeid har lang tradisjon på Fosen. Fosen Regionråd ble etablert så
tidlig som i 1989. Siden har en rekke avtaler om deling av stabsfunksjoner og
samarbeid om offentlige tjenester blitt iverksatt – til sammen ca. 35 ordninger.
Næringsalliansen (NA) ble etablert i 2013 og besto av 7 næringsforum/foreninger og
7 utviklingsselskap/kommunal næringsfunksjon fra kommunene Osen, Roan, Åfjord,
Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Formålet med NA var å være et felles organ for
helhetlig næringsutvikling på Fosen, og målsettingen er å løfte
næringsutviklingsarbeidet fra et kommunalt til et regionalt perspektiv.
Som en del av Byregionprogrammet utarbeidet og vedtok kommunene i
Fosenregionen felles strategisk næringsplan for perioden 2016-2020. (SNP)
I perioden høsten 2016 til våren 2018 deltok Fosenregionen i et nasjonalt
pilotprosjekt i regi av Innovasjon Norge; Næringsvennlig region.
Hovedanbefalingen i sluttrapporten;
Hovedanbefalingen i sluttrapporten er at det etableres én organisasjon for
næringsutvikling på Fosen, som samler og samordner næringsutviklerne i ett
fagmiljø. Fosen Regionråd utformer mandat og en stabil grunnfinansiering, som gjør
det mulig å utvikle organisasjonen over tid. Det anbefales at det jobbes videre med
innholdet i tjenesten og rammene for organisering, med iverksettelse senest den 1.
januar 2019. Strategisk Næringsplan for Fosen 2016 – 2020 har definert fire
satsningsområder for næringsutvikling, forsvar, energi, havrom og eksisterende
næringsliv. Den viktigste oppgaven for den nye organisasjonen blir å
operasjonalisere satsningene på vegne av regionen. For å lykkes med dette, er det
viktig med et klart mandat fra eierne og «en dør inn». Næringsutvikling på Fosen bør
etableres som en egen selvstendig organisasjon underlagt kommunene som eiere.
For å lykkes med oppdraget er det viktig at organisasjonen blir dyktiggjort til å
håndtere godt nettverksarbeid og styrke den regionale kompetansebasen.
Nettverket bør utvikles med partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Å
posisjonere regionen opp mot sentrale nasjonale kompetansemiljø slik som
NTNU/SINTEF vil være viktig for næringslivets måloppnåelse.
Fosen Innovasjon er en lokal operatør av næringshage i SIVA-programmet, og
deltaker i flere klyngesamarbeid. Det vil være viktig å utvikle et godt samarbeid, og
en avklart arbeidsfordeling med dette selskapet. Det bør utvikles et næringsteam
med differensierende kompetanse, nettverk og evne til gjennomføring. Teamet må
ha nødvendig tillit i næringslivet, og evne å øve innflytelse overfor nøkkelaktører i
nettverket. Tilstedeværelse hos næringslivet i alle kommunene bør være en høyt
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prioritert oppgave. Organisasjonen bør ledes av en person med engasjement for
utvikling av regionen, og evne til å bygge tillit på tvers av kommunene. Teamet bør
organiseres i en organisasjon som er dynamisk, fleksibel og samarbeidsorientert, og
der man nyttiggjør seg av teknologi til å koordinere og kommunisere. Vår anbefaling
er at det ansettes en daglig leder som får ansvar for å bygge organisasjonen på
bakgrunn av den grunnfinansiering kommunene legger inn i arbeidet. Daglig leder er
ansvarlig for måloppnåelse og mandat, og det må bevilges økonomiske midler
tilpasset ambisjonsnivået. Ordførerne har gitt et tydelig signal om at sterk politisk
styring er viktig, og kunnskapsgrunnlaget anbefaler langsiktighet, fleksibilitet og
handlingsfrihet til å respondere på næringslivets behov. Fosen regionråd må i et
hovedprosjekt ta stilling til valg av organisasjonsmodell. Det bør uavhengig av valgt
organisasjonsmodell, etableres gode systemer for eierskapsmeldinger med tydelige
krav til rapportering på resultat.

Det ble av ulike årsaker, med hovedvekt på kommunereformen, ikke
gjennomført hovedprosjekt for NVR Fosen.

Faggruppe næring1 har i samhandling med utviklingsleder i Fosenregionen vært
operativt ledd for operasjonalisering av handlingsplaner og tiltak fra SNP siden 2018.
Flere av tiltakene har vært operasjonalisert gjennom klyngeprogrammene som
driftes av Fremtidens Industri (FI)2 og Proneo. I tillegg har Fosenregionen
operasjonalisert noen tiltak i egenregi, hovedsakelig innenfor reiseliv, lokalmat og
kompetanse. I tillegg tilrettelagt for nettverk og regionale møtearena.

1
2

Næringssjef eller tilsvarende i kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord
Tidligere Fosen Innovasjon AS
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 42/20
RÅDET

Møtedato 18.12.2020

Medfinansiering av forsvarskoordinator
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg:
Forsvarskoordinator årsrapport 2019
Rapport økonomisk effekt av forsvarssektorens tilstedeværelse i
Trøndelag

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar at Fosenregionen bidrar med kr 100.000, - i medfinansiering av
forsvarskoordinatorrollen.
2. Finansieres ved bruk av regionalt næringsfond, prosjektnummer 4904

Saksfremstilling:
Ørland kommune har vedtatt å videreføre medfinansieringen av
forsvarskoordinatorfunksjonen og det anbefales at Fosenregionen også viderefører
sin andel av finansieringen av til sammen 70 % stillingsressurs for driftsåret 2021.
Videre at Fosenregionen tiltrer intensjonen, beskrivelsen og leveransen for
funksjonen som ligger i avtalen med Ørland kommune.
FINANSIERING

Ørland kommune Kr 350.000
Ørland kommune: Kr 50.000 kontorfasiliteter
Fosenregionen: Kr 100.000
Trøndelag Fylkeskommune: Kr 500.000
Utbetalt Kr 950.000 + mva per år

Dette skal utgjøre en 70% stillingsandel

Det overordnede målet med forsvarskoordinator er å bidra til nærings- og
samfunnsutvikling med basis i utviklingen i Forsvaret. Forsvarskoordinatoren skal
koordinere og samarbeide med administrasjonen og kommunens politiske ledelse
for best mulig ressursutnyttelse. Sensitivity: Internal 2 Trøndelag fylkeskommune
vurderer nå en videreføring av støtte til de to forsvarskoordinatorrollene (Ørland og
Stjørdal/Trondheim). Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan
mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og
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Trondheim. FFT skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til Forsvarets
aktivitet i Midt-Norge. I dette forumet var saken om videreføring oppe til behandling
den 16. september 2020. Her ble det vedtatt å anbefale et opplegg hvor de to
forsvarskoordinatorstillingene fortsetter noenlunde som i dag («en tilpasset
videreføring»), men at de begge blir delprosjekter under ett hovedprosjekt og ett
budsjett.
Slik ser man for seg bedre koordinering og effektiv bruk av ressursene ved at man:
Innfører et likt styringssystem der koordinatorene rapporterer til FFT
Oppdaterer og samkjører mandat og oppgaver til koordinatorene med
regionale tilpasninger
Ukentlige møter inngår som del av sekretariatarbeidet
Vedtaket i FFT lyder som følger: Forsvarsforum Trøndelag (FFT) anbefaler
eierkommunene i FFT å forankre en videreføring av forsvarskoordinatorfunksjonene
i egne politiske organ, slik som skissert i saken og beskrevet i følgenotat (Vedlegg 3).
På bakgrunn av tidligere avtale og vedtak i Forsvarsforum Trøndelag (FFT) har
administrasjonen utarbeidet vedlagte forslag til avtale som gjelder for
forsvarskoordinatorfunksjonen 2021-22.

Bakgrunn
Ørland kommune har siden 2016 hatt en avtale med Fosen Innovasjon om
forsvarskoordinatorfunksjonen. Målsettingen med stillingen var å få lokalsamfunnet
og regionen rundt kampflybasen i Ørland til å framstå som et attraktivt sted å bo,
jobbe, lokalisere næringsvirksomhet og å besøke i næringsøyemed. Avtalen ble
opprinnelig finansiert med kr 700.000 fra Ørland kommune, kr 400.000 fra SørTrøndelag fylkeskommune, kr 50.000 fra Fosen Regionråd, kr 50.000 fra
Næringsalliansen i Fosen, og kr 50.000 fra Bjugn kommune. Avtalen, ble i likhet med
alle andre avtaler, sagt opp i forbindelse med kommune-sammenslåingen.
Funksjonen ble videreført i 2020 gjennom en avtale hvor Ørland kommune halverte
sitt bidrag til kr 350.000 (pluss tilgang på kontorlokaler i Næringens Hus verdt kr
50.000) og funksjonen ble satt ned til 60%. Trøndelag fylkeskommune bidrar fortsatt
med kr 400.000 og Fosen Regionråd med kr 100.000.
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Avtalen mellom FI og Ørland kommune beskriver følgende om
forsvarskoordinatorens rolle; - vedtatt av Ørland kommune 10.12.2020
Forsvarskoordinatorrollen er tredelt innenfor følgende hovedområder:
1. Vertskap
2. Kommunikasjonsbindeledd
3. Næringsutvikling

1. Vertskap
Rekruttering
Forsvarets basestruktur er desentralisert noe som medfører en viss grad av pendling.
Samtidig har personellsammensetningen endret seg til en større grad av spesialister med
tidsbegrensede stillinger. Dette påvirker hvor lenge den enkelte forblir i tjeneste (ståtid). I
Forsvaret er det ønskelig med lengre ståtid blant flere personell-kategorier. Dette er spesielt
relevant for Ørland flystasjon. Det bør derfor bla arbeides aktivt med å tilrettelegge for
høyere sivil etter- og videreutdanning.
Tilbudsstrukturen i videregående skoler
Forsvarskoordinator skal bidra med innspill til foreslåtte endringer i tilbudsstrukturen i
regionens videregående skoler. Fokuset er å opprette/opprettholde en tilbudsstruktur basert
på hensynet til Forsvarets og det øvrige næringslivs behov. Luftforsvaret vil ha en langvarig
underdekning på flyteknikere. Ørland flystasjon vil lette sin bemanningssituasjon hvis
teknikere er lokalt rekruttert. Erfaringer viser at det er lettere å beholde personell fra
nærområdet enn fra andre deler av landet. Ørland kommune ønsker å støtte rekrutteringen
gjennom videre arbeid med å få flyfaglinje til Fosen vgs. Forsvarskoordinatoren skal jobbe
aktivt mot dette målet.
Bolyst
Det forenkler Forsvarets rekruttering når personellet trives i lokalsamfunnet og bosetter seg
i basens nærområde. Ørland kommune ønsker å støtte flystasjonen i dette arbeidet.
Forsvarskoordinatoren skal bidra til å fremme kommunens bolyst gjennom tiltak som
JobbFor2-prosjektet, deltakelse på tilflytterdager og andre tiltak som støtter flystasjonens
rekrutteringsbehov og samtidig fremmer Ørland kommune som sted å bosette seg.
Forsvarskonferansen
Forsvarskoordinator deltar i planlegging og gjennomføring av den årlige
forsvarskonferansen i Trondheim. Konferansen vil ha en næringspolitisk hovedvekt rettet
mot Forsvarssektoren og arrangeres i samarbeid med lokale/regionale næringsaktører der
det er naturlig og hensiktsmessig.
Veteranarbeid
Det er en stor kontingent av veteraner i Ørland kommune og kommunen ønsker å legge til
rette for veteranarbeid. Forsvarskoordinatoren skal bidra til gjennomføring av fagdag 8. mai
iht. Veteranplan for Fosen. Forsvarskoordinator vil bistå i arbeidet med revidering av planen.
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Koordinatoren skal også bidra med koordinering, faglig råd og veiledning til veterantreff og
andre veteranaktiviteter i Fosen i samarbeid med lokal NVIO-representant.

2. Kommunikasjonsbindeledd
Rapportering til politisk nivå
God informasjonsflyt er viktig for samspillet mellom flystasjonen og kommunen og bidrar til
et godt beslutningsunderlag for politiske og administrative prosesser. Forsvarskoordinatoren
skal bruke sitt nettverk til å tilegne seg informasjon som kommunen bør ha kjennskap til. F-I
skal regelmessig orientere politisk ledelse om planer/hendelser som kan ha betydning for
kommunen. Koordinatoren skal bidra til å legge til rette for at Forsvarets behov blir kjent i
kommunen og slik best mulig kan legges til rette for Forsvarets aktivitet både fra offentlig og
sivil side. Dette skal skje gjennom møter med ordfører og orienteringer for politisk ledelse
når etterspurt, men minst 2 ganger i året, og i kommunestyre i forbindelse med årsrapport.
Koordinatoren skal i tillegg organisere dialogmøter med Forsvaret minst 3 ganger i året.
Koordinatoren inngår som faglig del av sekretariat i Forsvarsforum Trøndelag og deltar på
møtene samt har jevnlige orienteringsmøter mellom forsvarskoordinator på Stjørdal, leder
av MIDSEC og fylkeskommunen.
Forsvaret
Forsvarskoordinatoren skal koordinere arbeid opp mot forsvarssektoren, herunder
avdelinger regionalt og sentralt, samt ledelse i Forsvarsdepartementet. Koordinatoren skal
synliggjøre forsvarsstrategiske fortrinn kommunen og regionen besitter overfor Forsvarets
organer. Dette kan eksempelvis skje gjennom å utarbeide utkast til høringsuttalelse til
stortingsproposisjoner, for eksempel langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Det kan også
skje gjennom deltakelse på ulike fora.
Skape møteplasser
Forsvarskoordinatoren skal bidra til å skape møteplasser der aktørene på militær og sivil
side kan videreutvikle innsikt i muligheter og samarbeid. Koordinatoren skal legge til rette
for nettverk og næringsutvikling mellom Forsvaret og næringslivet. Dette for å styrke og
støtte opp om Forsvarets aktivitet og samtidig bidra til å øke næringslivets relevans som
leverandør til Forsvaret.
Omdømmearbeid
Forsvarskoordinatoren skal bidra til å bygge et godt omdømme av Ørland kommune, og
dens viktige rolle som vertskommune for Luftforsvarets største base. Det kan skje gjennom å
dele de gode historiene som underbygger de positive ringvirkningene av Forsvarets
tilstedeværelse i Trøndelag fylkeskommune og i Ørland kommune.
Kommuneadministrasjonen
Forsvarskoordinatoren skal gjennom ukentlige møter med enhetsleder næring holde
kommuneadministrasjonen informert om saker av betydning for kommunen. Det skal også
være løpende dialog med Kommunedirektør samt kommunalsjefer for Næring, Arbeid &
Kultur og Samfunnsutvikling & Tekniske Tjenester når påkrevd.
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3. Næringsutvikling
Forsvarskoordinatoren skal være en pådriver for å utvikle og posisjonere kommunen og
regionens næringsliv slik at potensialet for lokale leveranser til Forsvaret utnyttes.
Førstelinjeneste/bistå oppstartsbedrifter
Som en del av førstelinjetjenesten i kommunene skal forsvarskoordinatoren være et
bindeledd mellom oppstartsbedrifter/eksisterende bedrifter som søker støtte i kontakt med
Forsvaret. Der det er naturlig kobler forsvarskoordinatoren bedriftene med FI Næringshage
og MIDSEC (Mid-Norway Defence and Security Cluster). Nye ideer og muligheter krever ofte
kunnskap om virkemiddelapparatet. Denne kapitalen høster Forsvarskoordinator av
gjennom samspillet mellom klynger og næringshage internt i Fremtidens Industri AS.
Bistå etablert næringsliv
Forsvarskoordinatoren skal proaktivt bistå kommunens og regionens næringsliv med
kontakt og oppfølging inn mot relevante deler av Forsvaret der det er ønskelig og nødvendig.
Gjennom Stortingsproposisjoner, gjeldende Langtidsplan for forsvarssektoren og nasjonale
strategidokumenter legges det til grunn at det må utvikles økt sivilt-militært samarbeid.
Forsvarskoordinatoren skal synliggjøre kommunens og Midt-Norges muligheter overfor
Forsvaret og slik øke mulighetene for næringslivet samtidig som en legger til rette for effektiv
forsvarsaktivitet. Sentralt i dette arbeidet er forsvarsklyngen MIDSEC. Forsvarskoordinator
har stående invitasjon til alle aktiviteter i regi av MIDSEC, og er tett på utviklingen hos
medlemsbedrifter både på og utenfor Fosen.
FoU
Forsvarskoordinatoren skal aktivt bidra til koblinger mellom Forsvaret og FoU-miljø som
SINTEF, NTNU o.l. som fremmer næringslivets muligheter.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 43/20
RÅDET

Møtedato 18.12.2020

Søknad om medfinansiering av matfestivalen 2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Søknad Fosenregionen Trøndersk matfestival – et sted nær deg

Forslag til vedtak:
1. Rådet gir tilsagn om medfinansiering av Oi! Trøndersk matfestival 2021 på
til sammen kr 80.000, - fra Fosenregionen.
2. Søknaden finansieres ved bruk av regionalt næringsfond prosjektnummer
4904

Saksfremstilling:
Oi! Trøndersk mat og drikke har sendt en søknad til kommunene i Trøndelag om
medfinansiering av festivalsommeren 2021. Søknaden baseres på en
markedsføringspakke som skissert under.
FESTIVALSOMMEREN 2021 PLANLEGGES DET 3 FESTIVALER:
Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim 29.-31.juli 2021
Videreføre «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug 2021
I søknaden fra Oi! Trøndersk mat beskrives følgende;
Gjennomføringen «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» ga god synlighet og det
ble gjennomført mange aktiviteter og marked lokalt. Dette er av stor verdi når vi nå
planlegger å videreføre Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg i 2021. Neste års
gjennomføring legges til påfølgende helg, etter gjennomføring i Trondheim. Dette vil
skape ytterligere merverdi, mersmak og verdiskaping lokalt. Produsentene og
serveringsteder med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.
«Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» knyttes sterkt til arbeidet og målsettingen i
European Region of Gastronomy. Gjennomføringen 5. – 7. august er med å bygge en
sterk matregion.
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BIDRAG FRA KOMMUNENE
For å kunne gjennomføre Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 5.-7. august 2021,
søker vi om økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag. Grunnbeløpet per
kommune for å delta på «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg», er kr 12.500.
Gir tilgang til å bruke merkevaren Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. -7.
august.
Alle aktiviteter og arrangementer innenfor konseptet lokalmat og -drikke får
tilgang til profilmateriell med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg.
Oi! bistår med koordinering og kvalitetssikring av mat- og drikkeaktiviteter, i
samarbeid med lokal koordinator.
Mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted
i din kommune og region (mat i reiselivet).
Mulighet til å skape en salgsarena og synlighet for de minste
lokalmatprodusentene i din kommune – en startarena hvor de nye og mindre
aktørene kan teste seg – det kan igjen gi rekruttering til nye mat og
drikkeprodusenter.
Gratis deltakelse for produsenten. Oi! krever ikke deltakeravgift.
Oppføring og synlighet på egen regionside på matriketmidt.no
Mulighet til å synliggjøre aktiviteter i aktivitetskalender på matriketmidt.no.
Her kan det filtreres på kommune noe som gir mulighet til en komplett
oversikt over alt som skjer lokalt.
MARKEDSFØRINGSPAKKE
Vi ønsker å vise fram alt som skjer 5. -7. august, og gi den oppmerksomheten
arrangement og aktiviteter fortjener. For å få til dette kan kommunen velge å bli med
på en markedsføringspakke til kr 7.500, - som synliggjør aktivitetene i din kommune
og region.
Pressemeldinger om generell aktivitet og enkelthistorier.
Digital annonsering i nettaviser.
1 helside printannonse i lokalavis, uka før festivalen.
Synlighet i Trøndersk Matfestival sine kanaler gjennom innlegg og annonsering
(Facebook, Instagram og TikTok/ Snapchat). Kanalene har mange følgere og
god rekkevidde i hele regionen.
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Inntektsbudsjett
Bidrag fra alle kommunene
Markedsføringspakker fra kommunene
Samarbeidspartnere
SUM

Kr 460 000
Kr 270 000
Kr 500 000
KR 1 230 000

Spesifisering av budsjettet;
Ledelse, organisering: Mobilisering og møter med alle regionene. Oppfølging av
lokale koordinatorer. Ta imot deltagere i påmeldingssystem. Organisere
helheten og konseptet «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg».
Markedsføring: Helsideannonse i lokalavis. Digital annonsering i nettaviser.
Synlighet i alle kanaler til Trøndersk Matfestival – har mange tusen følgere og
stor rekkevidde. Profilmateriell «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg».
Koordinering av aktivitet: Oppfølging aktivitet i hver kommune/region sammen
med lokal koordinator. Koble og styrke samarbeidet mellom lokale produsenter
og serveringsted. Legge inn all aktivitet i aktivitetskalender på matriketmidt.no
med mulighet for filtrering pr kommune. Oppføring på regionside på
matriketmidt.no.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 44/20
RÅDET

Møtedato 18.12.2020

Støtteerklæring til pilotprosjektet Hysnes ung
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Støtteerklæring til pilotprosjektet Hysnes Ung

Forslag til vedtak:
1. Kommunene i Fosenregionen støtter arbeidet med prosjektet Hysnes ung
og stiller seg bak initiativet til å etablere og opprette dette pilottilbudet.

Saksfremstilling:
«Hysnes Ung - en fyrlykt på ferden ut av utenforskapet»
Det har gjennom flere år vært jobbet med Hysnes Ung, et tilbud for ungdom som
har falt utenfor, eller står i fare for å falle utenfor skole eller jobb. Med midler fra
omstillingsprogrammet har Indre Fosen kommune hatt et forprosjekt som har
konkludert med at dette er noe som det er grunnlag for å igangsette.
Se vedlagte støtteerklæring fra Fosenregionen som er utarbeidet for bruk i det
videre arbeidet med pilotprosjektet.
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