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Velkommen ved rådsleder Vibeke.
Ingen opprop- registrering via innlogging på Microsoft Teams møtet.

Tilleggssak fremmet ved rådsleder Vibeke:

Næringssamarbeid og strategisk næringsplan.
Foreslår å gå videre med saken om evaluering og videre arbeide med felles
strategisk næringsplan- bruke midler fra felles regionalt næringsfond på
evaluering og ny plan.
Fått signaler om det de siste måneder om at vi må booste næringsutviklingen i
Fosenregionen. Vi trenger å få opp samarbeidet om næringsutvikling, arbeidet
med batterifabrikken er et godt eksempel på det.
Det bør ligge en strategisk næringsplan i til grunn for det regionale arbeidet, som
viser retning.
Ønsker å få et mandat til å sette sammen en gruppe som jobber dedikert med
dette. Bestående av ordførere og varaordførere med utviklingsleder Torun som
pådriver.
Steinar: Støtter forslaget 100 %.
Finn Olav: Ønsker å få en sak fremlagt på neste møtet.
Ogne: Blir useriøst å komme 9 minutter med en innklemt sak som dette. Du ber
om mandat og økonomi på sparket. Støtter innholdet, men det må komme med
en sak. Vi tar det med inn i formannskap i Ørland neste gang, så om vi mister
noen uker må det gå bra.
Finn Olav: Skal vi få det forankret, må vi ta det videre med inn til
formannskapene.
Tom, Steinar og Ivar opp med hånden, men Vibeke trekker forslaget og avslutter
muligheten for flere innlegg i denne saken.

PS 01 / 21 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat
18.12.2020
Det ble åpnet for spørsmål eller kommentarer til møtereferatet.
Tilbakemelding fra Vibeke Stjern og Tone Bårdli:
Det er ikke nødvendig med ordrette og detaljerte referater fra rådsmøtene.

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

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 02 / 21 Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Presentasjon om regionale utviklingsprosjekter

Rådets vedtak:
1. Rådet tar orienteringen fra utviklingsleder til etterretning.
2. Rådet støtter initiativet om å etablere Fosenregionen Friluftsråd og ber
utviklingsleder om å arbeide videre med utredningen.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 03 / 21 Presentasjon av NIVI- rapport om samarbeidsordninger
i Trøndelag
DIALOG:
Statsforvalter Frank Jenssen innledet om ny NIVI rapport om
samarbeidsordninger for kommunene i Trøndelag, se vedlagte presentasjon.
Rådet ble oppfordret til å drøfte følgende i møtet;
1.På hvilket område ser dere behov for styrket samarbeid framover?
2.Er det behov for å se på organiseringen og innholdet i dagens samarbeid?
3.Hvordan bør en eventuell prosess på dette legges opp?

Rådets vedtak:
Rådet tar presentasjonen fra Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 04 / 21 Dialogmøte med TENSIO om strømforsyningen i
Fosenregionen
Saksbehandling
Fra nettselskapet Tensio deltok:
Trygve Kvernland, konsernsjef
Bjørn Rune Stubbe, nettsjef
Bengt Eidem, kommunikasjonssjef
DIALOG:

Innledning fra konsernsjef Trygve Kvernland og Bjørn Rune Stubbe, deretter
dialog og spørsmål.
Nasjonal strategi for elektrifisering
Fragmentert og ukoordinert
Etablere slike forumer for å finne felles muligheter kommuner og
næringsinteresser.
Felles målsetting om et grønt og utslippsfritt Norge
Gjennomgang av nytt kart og planlagte strukturer
Potensial for næringsutvikling nærmest kysten
Ønsker dialog omkring satsingene med kommunene og aktørene direkte
Nærhet til sentralnetts punkter i forbindelse med næringsutvikling
Det oppleves som et direkte hinder for industriutvikling i distriktene- at vi
ikke får mulighet til å bruke den kraften som skapes og produseres lokalt.
Forslag fra John Einar;

Opprette felles arbeidsgruppe for Fosenregionen som kan kartlegge behov og
jobbe sammen med nettselskapet Tensio og Trøndelag fylkeskommune.

Hvem bør delta i planarbeidet?
Om Tensio er verktøyet så er det kommunene som kjenner næringsstrukturen
lokalt og mulighetene, kommunene må selv eie prosessen.

Rådets vedtak:
Rådet tar presentasjonen og dialogen med nettselskapet Tensio til orientering.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 05 / 21 Eventuelt
Ingen saker til behandling under eventuelt.
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