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Rådsleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til møte.
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Orientering om to søknader som har kommet inn til Fosenregionen, om
medfinansiering av forsvarskoordinator og matfestival- Oi! Trøndersk Mat.

PS 33 / 20 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat
18.09.2020
Det ble åpnet for spørsmål eller kommentarer til møtereferatet. Ingen innspill
eller kommentarer.

Rådets vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 18. september 2020.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 34 / 20 Driftsbudsjett 2021 Fosenregionen IKPR
Utviklingsleder Torun innledet til saken om driftsbudsjettet 2021 Fosenregionen
IKPR.
Samme nivå på budsjett for 2021 som i fjor og foregående år

Prosjektet Dyrk Fosen avvikles og sluttrapport leveres før jul i år
Styrk Fosen er et aktivt prosjekt. Jobbes blant annet med felles klimaplan
for Fosenregionen.
Doktorgradsstipendiat, matregion Fosen og kompetansepilot Fosen er nye
prosjekter med oppstart i 2021. Bruker eksterne midler samt fondsmidler
for disse prosjektene.
Saksbehandling
John Einar: Hvilken sum drift er riktig for budsjett for rådet? Det står 2 058 000,på en plass og 2 050 000,- på en annen plass i saken. Litt avvikende på hva som
er det rette.
Torun: Rådmannsforum sin innstilling på side 1 viser de rette tallene.
Rådmannsforum la budsjettkriterier for alle samarbeid på deflator, 2,7 %. Endret
i budsjettmøtet til 2,0. Dette er innarbeidet i saken som fremlegges til møtet i
dag. Du har trolig feil versjon av saksdokumentet.
Oppdaterte møtedokumenter finnes under møter på nettsiden;
https://fosenregionen.no/innsyn/
Tom: Takker leder for konstruktiv tilnærming for vedtaket som har blitt gjort i
Ørland kommune. Men jeg deler tilnærmingen. Angående forsvarskoordinator så
må saksdokumentene til Rådets behandling også inneholde årsrapport og andre
dokumenter fra Forsvarsforum.

Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar fremlagte forslag for driftsbudsjett Fosenregionen IKPR 2021
2. Kommunene anmodes om å bevilge sine andeler i henhold til vedlagte
oppsett.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 35 / 20 Møteplan 2021 Fosenregionen IKPR
Saksbehandling
Vibeke: Innspill til møtedatoene ønskes.
Torun: Vi har hatt den til behandling og revidert den flere ganger.
Rådmannsgruppen har sett over den og hatt den som arbeidsgrunnlag for
kommunene sine møter. Hvis det skal vise seg at det kolliderer med møter i

kommunene, får vi rettet opp dette siden.
Faggruppe næring er blitt tatt med inn i møteplanene, og ambisjonen er å
fortsette med denne driften i 2021. Men faggruppe næring er under evaluering
og det er litt ulik organisering i kommunene, så det er ikke sikkert datoene blir
som forslaget i møteplanene.
Per: Rådmannsforum er på langfredag.
Vibeke: Dette tas med og endres.
Bjørnar: Datoene 9. april og 17. desember kolliderer med Trondheimsregionen.
Denne planen er vedtatt, så det har kommet inn ønske om å endre disse
datoene. Det passer litt dårlig for flere av oss, da Tom også sitter som observatør
der.
Torun: Vi fikser forslag og kommer tilbake til dette. Kommer tilbake med et
forslag 18. Dersom det er noe annet som kolliderer, så send gjerne en e-post på
dette, så blir det tatt med.
Vibeke: Møteplanen 2021 for Åfjord er lagt og blir vedtatt den 10. desember.
Dersom Torun kan finne noen andre datoer og få ut dette ganske raskt. Da kan vi
vedta dette nå med de endringene, også kommer det til orientering den 18.
desember. Da får vi lagt inn dette når vi har behandling av egen møteplan. Dere
må derfor melde fra i dag om dere har noen andre innvendinger.
Torun får til mandag med å sende ut forslaget.

Rådets vedtak:
Møteplanen for Fosenregionen IKPR vedtas som framlagt og kunngjøres på
nettsidene, www.fosenregionen.no. Utviklingsleder legger inn
kalenderinnkallinger for møtedeltakere til de ulike utvalgene.

Vedtaket med enstemmig vedtak.

PS 36 / 20 Driftsbudsjett 2021 Samarbeidsordningene (til
orientering)
Saksbehandling
Torun: Emil, som leder for rådsmannsforum, hadde ikke mulighet til å møte, men
vi har nestlederen Per med som kanskje ønsker å si noe.
Per: Helt prinsipielt har vi nå prøvd og startet et økonomiplanfokus. Vi prøver å
følge et 4-årig løp for å se det litt i sammenheng. Vi har en vekt på det å være
nytenkende med hensyn til å spare penger for kommunene våre. Tanken er a vi

skal levere tjenester som er bedre og billigere, enn dersom vi skulle satt de bort
til noen andre. Samtidig ved å bruke egne folk på Fosen så opprettholder vi
fagmiljø, og vi får tjenester som er skreddersydd for de behovene kommunene
har. Vi har avkrevd et 4-årig løp med måleskjemaet som går igjen for de ulike
tjenestene. I måleskjemaet er det fokus på tjenesteproduksjon, opprettholdelse
av kompetanse, utvikling, arbeidsmiljø, sykefravær, økonomistyring, klima og
miljøfokus.
Vi har deflator neste år på 2,7%, men vi har påtvunget enhetene en
effektivisering på flatt 2 %. Dette er selvfølgelig krevende, men vi håper dette er
et godt grunnlag for å gå inn i det nye året.

Rådets vedtak:
1. Rådet tar driftsbudsjett for samarbeidsordningene til orientering.
2. Kommunene anmodes om å bevilge sine andeler i henhold til vedlagte
oppsett.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 37 / 20 Utviklingsprisen Fosenregionen 2020 (til orientering)
Saksbehandling
Vibeke: Prisen ble delt ut i går til bedriften SMIR AS. I forhold til reviderte
statutter er det bare endringer i navn som er lagt inn.
Torun: Det var nødvendig å ta en revidering da det var vist til feil antall
kommuner og feil navn. Min anbefaling er at vi tar det som en ny sak på nyåret,
og ser litt mer helhetlig på det. Både på sum, kriterier osv.
Prisen ble som sagt delt ut i går, men den skulle egentlig deles ut på Fosentinget.
Jeg inviterte de til å holde en orientering ved neste rådsmøte den 18. desember.
Det er veldig interessant og forbilledlig måten bedriften har jobbet på. Dette er
en veldig spennende bedrift som er her i Fosenregionen. Veldig entusiastisk
gjeng, og det er helt imponerende hvordan de har jobbet seg opp siden de
startet i 2014. Bedriften mottok 25 000kr til fri anvendelse og den siste av vår
statuett, så vi er nødt til å utvikle en ny statuett til overrekkelse. Så dette vil også
bli tatt opp i saken neste år.

Vibeke: En annen imponerende ting var at den eldste ansatte var 33 år. Det var
en fantastisk gjeng som nå har et konsern som både eier båter og hele tiden
utvikler produkter. Noe annet spesielt var at alle ansatte skulle bo og gjerne
komme fra Fosen, at skulle være Fosen-relatert. Et veldig flott perspektiv, og de
mente at det bare var politikerne som var opptatt kommunegrensene, for de
tenkte Fosen som helhet.

Rådets vedtak:
1. Utviklingsprisen for Fosen 2020 tildeles selskapet SMIR AS
2. Reviderte statutter for «Utviklingsprisen på Fosen» vedtas som framlagt

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 38 / 20 Veikart for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen
Saksbehandling
Vibeke: Vi har allerede bestemt oss for å lage et felles veikart for dette. Sist gang
ble det veldig tydelig sagt at veikartet må på plass. Vi må være tydelig i vår
bestilling fra Fosen, til den personen som skal jobbe samferdsel og infrastruktur
for oss. For å få til dette veikartet best mulig så må kommunene må gjøre en
jobb på forhånd som er beskrevet i forslag til vedtak under.
Innspill fra Ivar Rostad: Har et ønske om at det settes en tidsfrist for kommunene
å komme med innspill.
Vibeke: Vi kan gjerne sette en frist for oss selv. Tenker fra min egen kommunes
perspektiv, at vi ikke kan ha det så travelt at det må komme før jul. Åfjord
kommunestyre har møte 10. desember, og er veldig fullpakket fra før. Jeg mener
dette er en viktig sak som trenger en bred forankring, hvor man kan bruke
utvalgene i komiteene man har for å få frem svarene på det man trenger for å
begynne å lage dette veikartet. Forslaget mitt er derfor at vi setter en frist 1.
mars, slik at vi får jobbet med dette godt nok.
Tom: Enig i at vi må ha en tidsfrist, men desember blir sjanseløst. Vi rekker ikke å
gjøre noen velfungerende prosess på dette før jul. Tror det viktig at vi gjør en
utredning for å få synliggjort alle behovene godt nok, men det er interessant å få
dem med. Ikke minst når man skal prioritere!
Jeg vil også bruke anledningen til å nevne gladnyheten for Fosenvegene, at vi får
nedbetalt over 400 millioner. Dette har selvfølgelig ikke konsekvens i at vi kan
skru om å begynne å lansere nye prosjekter som utgangspunkt. Men synes det

er viktig at vi allerede nå begynner å tenke på neste store samferdselsprosjekt vi
har lyst å løfte. Vi må prøve å ligge 8 til 10 år frem år tid, å ha gryteklare
prosjekter som er viktige for regionen på kartet. Så får vi se hvor mye av det
regionale og kommunale som kan være med å enten støtte eller bidra på andre
måter. Synes derfor det er veldig fornuftig at vi får på plass en slik oversikt nå, og
kan se dette i sammenheng med den stillingen vi sliter med å tilpasse. For jeg
tror dette blir en veldig viktig person og funksjon å få inn for å få noe substans i
dette arbeidet.
Derfor er det viktig at vi diskuterer dette, og at vi kommer oss enten et skritt
videre eller får tatt noen retningsvalg knyttet til denne stillingen dersom vi setter
frist 1. mars.
Vibeke: Takk Tom! Flere som ønsker ordet?
Ann Nervik: Jeg synes også det er greit at det kommer en dato på dette. Fordi nå
har vi utlyst prosjektleder mat og prosjektleder kompetanse, og når jeg ser
tilbake har det hatt en tendens til å stå vakante stillinger og penger på bok hos
Fosenregionen. Derfor synes jeg at det blir fint å sette en dato for å komme noen
vei videre, slik at det ikke blir stående penger på bok. Når den enkelte kommune
skjærer ned til beinet så sitter Fosenregionen på penger, men bruker de ikke.
Derfor viktig med dato slik at dette ikke blir en stilling som står vakant igjen.
Innspill i chat fra John Einar: Støtter 1.mars som frist for innspill fra Osen.
Vibeke: Til orientering så har vi sendt i vei et brev til fylkeskommunen angående
infrastruktur. Det oppleves fra flere at samarbeidet med fylkeskommunen
angående fiber og bredbåndsutbygging er litt frustrerende. Selv om det var litt
ulik holdning i kommunene, så valgte vi å sende fra oss et lite skriv angående
dette. Namdalsregionen har gjort dette. Det er greit å si fra når man ikke får til
den samhandlingen som man ønsker seg, og at dette må tas tak i fra
fylkeskommunen.

Rådets vedtak:
1. Kommunene i Fosenregionen utreder hver for seg behov, og ønskede
prosjekter innenfor samferdsel og infrastruktur.
2. Kommunene lager en prioriteringsliste for de viktigste prosjektene i tre
deler:
• Kommunale prosjekter
• Regionale prosjekter
• Nasjonale prosjekter i et femtiårs perspektiv

3. Rådet sammenstiller kommunenes lister og utarbeider en regional
prioriteringsliste som danner grunnlaget for en planprosess med veikartet
for Fosenregionen innenfor samferdsel og infrastruktur.
4. Fristen for kommunene til å komme med tilbakemelding settes til
1. mars.

Vedtaket enstemmig vedtatt.

PS 39 / 20 Økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene
2021-2024
Saksbehandling
Torun: Kan kort kommentere at dette har vært en politisk interesse for, og krav
til å få på plass. Det har vært jobbet veldig mye med en 4-årig økonomi og
handlingsplan for samarbeidsordningene. Fra mitt ståsted har det vært
imponerende den jobben alle samarbeidsordningene har gjennomført. Dette har
vært en prosess som har vært jobbet bra med i flere omganger, fra alle
samarbeidsområdene. Jeg synes dette er derfor et godt produkt av en innsats fra
mange. Håper derfor dere leser den, og dere kan godt komme med
kommentarer. Det er mye interessant der om mange frempek til den kommende
perioden av viktige tjenesteområder for Fosen-kommunene.

Rådets vedtak:
Rådet tar fremlagte økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene til
orientering.

Vedtaket enstemmig vedtatt.

Andre innspill:
John Einar: Spørsmål i forhold til den 18. desember. Hva er planen? Prøver vi å få
til et fysisk møte?
Torun: Ja, vi satser på fysisk møte i henhold til den møteplanen vi har. Dersom
noen av kommunene ikke vil delta fysisk, må dere si ifra nå. Det er litt krevende å
lage avtaler, for så å avlyse avtalene senere.
Innspill fra Hallgeir Grøntvedt: Vi som er observatører blir med på Teams?

Torun: Det er ikke lagt opp til dette foreløpig. Vi jobber ut ifra at det er lov med
under 20. Så slik det er nå er det dermed også plass til de politiske
observatørene. Vi kommer til å sende ut møtepåmelding som vil være bindene
med hensyn til smittevern.
En annen gladnyhet er vi har fått innvilget søknaden vår til Forskningsrådet om
den offentlige ph.d. innen autonome shipping-løsninger. Dette betyr at vi får
støtte til å drive forskning innen dette området, som kan være nyttig for
kystsamfunn i Norge og kanskje utover Norge også. Doktorgradsstipendiaten er
på plass og dette skal foregå over 4 år. I helga kommer det mulig en reportasje i
Fosna-Folket angående dette.
Dette prosjektet gleder jeg meg veldig til å jobbe med og dette kommer til å
synliggjøre at det skjer mye på Fosen. Her har vi både et kunnskapsmiljø og
viktige solide bedrifter som jobber med banebrytende teknologi. Dette er en
kjempespennende utvikling for kystsamfunn, og dette skal skje på Fosen!
Innspill fra Annikken Kjær Haraldssen: Det var gode nyheter, gratulerer med
PhD'en!!!
Tom: Vi bare understreke at når vi begynner å starte å jobbe med den offentlige
Ph.d., så var det flere som rynket på nesen. Hva var noe dette for nå i et
regionsamarbeid? Jeg må bare si at jeg virkelig har fått øynene opp for hva dette
betyr. I forbindelse med møtet vi var på i går med utdelingen av Utviklingsprisen
så fikk vi fikk noen tanker rundt fremtidens lakseoppdrett.
Dette gagner jo også næringslivet vårt, Maritime Robotics i Leksvika blir nevnt
her. Vi har gjort et scoop, for ikke før vi har rukket å signere avtalen så er det
gjerne noen andre som gjerne vil ha tak i den kompetansen også. Vi har allerede
en forståelse for at kampen om kompetanse er kanskje en av de viktigste
utfordringene vi har i fremtiden. Hvis vi klarer å gjøre oss attraktiv som region
ved å være positive til den her type tenkning, så tror jeg dette er et viktig
næringspolitisk virkemiddel og næringspolitisk strategi vi som region bør sette
på kartet, og konkretisere og operasjonalisere gjennom å ha en plan med tiltak.
Jeg vil bare understreke viktigheten av dette og håper jeg at dette kan være et
springbrett for denne typen tenkningen. Jeg håper alle gjør seg sine tanker og
kan bidra inn i forhold til en strategisk tenkning i hvordan vi kan få på plass flere
slike stillinger. Vi har jo også gjennom den ordningen med internship, et
eksempel på et annet nivå, er en type tenkning som bør vare. Så full cred til den
type tenkning, og håper vi får fart på flere lignende prosjekter.

Torun: Veldig godt at dere er med på laget og er pådrivere for dette. I
forlengelsen av dette vil jeg fortelle at rådmannsforum i dag skulle behandle en
sak som faggruppe næring har ivret etter. Det handler om en evaluering av
strategisk næringsplan. Jeg har jobbet frem et forslag til konsept for dette,
sammen med PwC. Vi har jo en felles strategisk næringsplan, vedtatt av alle
kommunene, som gjelder fra 2016-2020 og det er sagt at denne skal rulleres og
evalueres. Men dette er ikke gjort, så nå er det lagt en skisse for en prosess på
dette inn i 2021. Kanskje det aller viktigste er å få definert:
Hva er det vi videre skal samhandle om?
Hva skal gjøres kommunevis?
Dette vil bli viktig i den innsatsen vi gjør sammen med doktorgradsstipendiaten
om shipping-løsninger, matregion og kompetanse. Kompetansepiloten har jeg
også stor forventning om at skal bidra inn til næringslivet vårt.
Uansett hvordan rådmannsforum vil behandle og jobbe med denne, så vil jeg
sende ut denne saken til dere og ha den til behandling den 18. desember.
Vibeke: I besøket til bedriften Smir kom det også frem en tematikk om at FosnaFolket har tatt en kartlegging om at næringslivet på Fosen er dårlig på å knytte
seg sammen og danne selskap sammen. Dersom vi i strategisk næringsplan har
et blikk på hvordan vi kan være pådrivere til at bedriftene vet av hverandre på
tvers av kommunegrenser, gir det en større mulighet til å skape noe sammen.
Torun: De påpekte også hvor viktig Fosenmøtet var for dem ved å være en arena
for å komme i samtale med andre aktører som kan føre til utviklingssamarbeid
mellom flere bedrifter.

Karoline Larsen
Utviklingskoordinator
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

