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Saksliste
Saksnr.

Saksnavn

PS 06/21

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 19.02.2021

PS 07/21

Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder

PS 08/21

Matregion Fosen- Handlingsplan 2021

PS 09/21

Veikart Fosen- sammenstilling av kommunenes innspill

PS 10/21

Mandat for ny strategisk næringsplan for Fosenregionen

PS 11/21

Eventuelt

Møtet starter med Politiråd fra kl 09:00- 09:30,tema: Samordning av russetiden 2021
•
•
•

Presentasjon av ny prosjektleder for matregion Fosen og presentasjon av handlingsplanen
for 2021, ved Bjørn Erik Vangen, prosjektleder matregion Fosen
Landbruket i Fosen og Trøndelag ved Kari Åker, leder Trøndelag bondelag Investeringsmidler
i landbruket – drøfting med innlegg fra Hege Amundal Hopen, landbrukssjef Indre Fosen
Bredbåndsutbygging i Trøndelag, innlegg ved Erlend Solem, samferdselsdirektør Trøndelag
fylkeskommune

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

www.fosenregionen.no

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 06/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 19.02.2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Møtereferat fra Rådsmøtet den 19. februar 2021

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 19.februar 2021.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 07/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: https://fosenregionen.no/

Forslag til vedtak:
Rådet tar orienteringen fra utviklingsleder til etterretning.

Saksfremstilling:
Utviklingsleder orienterer i møtet om daglig drift i Fosenregionen med
statusrapport fra regionale utviklingsprosjekter.
Løpende prosjekter i egenregi av team Fosen:
•
•
•
•
•

MATREGION
KOMPETANSEPILOT
AUTOSHIP
OPPLEV
STYRK

Løpende prosjekter i regi næringshagen og andre eksterne samarbeidspartnere;
•
•
•
•

Verdi i vind
Nye ideer havbasert næring
Forsvarskoordinator Trøndelag
Rassikring FV715 Flakk- Ila
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 08/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Handlingsplan matregion Fosen 2021
Saksbehandler: Prosjektleder matregion Fosen
Vedlegg: https://fosenregionen.no/prosjekter/matregion-fosen/
•

Handlingsplan 2021

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar handlingsplanen for matregion Fosen 2021 som fremlagt.

Saksfremstilling:
Viser til prosjektplanens punkt 6.0 Gjennomføring, for den treårige satsingen
matregion Fosen.
Prosjektleder Bjørn Erik Vangen ble ansatt 15. februar og er i ferd med å utforme
prosjektet sammen med alle aktuelle samhandlingspartnere. Som en del av
dette er det viktig at rådet i Fosenregionen tar tak og bidrar inn i prosjektet og er
pådrivere for prosessarbeidet ved blant annet å framsnakke matregion Fosen.
Prosjektleder har utarbeidet en handlingsplan for 2021 som presenteres for
behandling av rådet.
Aktiviteter
• Pådriver for mere produktutvikling, foredle råvarer og selge dem.
• Kartlegge behov og ønske om økt satsning og vekst blant aktørene.
• Kompetanseheving gjennom nettverksarbeid
• Felles møtepunkter for lokalmatprodusenter, konsumprodusenter og
distribusjonsleverandører
• Oppdatere listen med kontaktinformasjon over mat og drikkeprodusenter
i Fosenregionen
• Finne felles kommunikasjonsplattform
• Operasjonalisere strategiene og målsettingene i Trøndersk matmanifest
• Fosenmøtet 2022 - et møte for og med næringsaktørene i Fosenregionen
denne gang med mat og måltidsopplevelser som hovedtema.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 09/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Veikart samferdsel og infrastruktur Fosen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg:
•
•
•
•
•

Indre Fosen, PS 09/2021 Strategi for samferdsel og infrastruktur i
Indre Fosen
Osen, PS 08/21 Veikart Fosen- innspill til prioriteringer
Ørland, PS 21/24 Strategi for samferdsel og infrastruktur
Åfjord, PS 88/20 Veikart for samferdsel og infrastruktur i
Fosenregionen
Liste over prioriterte fylkesveier i Fosenregionen

Forslag til vedtak:
1. Rådet utarbeider, med bakgrunn i kommunenes behandling, felles
prioritering for nye prosjekter innenfor samferdsel og infrastruktur i
Fosenregionen.

Saksfremstilling:
Rådet ba medlemskommunene om å prioritere ulike tiltak innenfor samferdsel og
infrastruktur etter en bestemt modell. Kommunene har valgt ulike tilnærminger til
oppgaven og det er derfor ikke helt enkelt å sammenstille mot et forslag til felles
prioriteringsliste for Fosenregionen.
Se egen liste over fylkesveger, bør denne prioriteres?
Følgende punkter er alle fire kommunene enige om å prioritere:

•
•
•
•
•

Fjordkryssinger
Kollektivtilbud
Vedlikehold og oppgradering av fylkesveger
Fiber og bredbåndsutbygging
Strøm- og vannforsyning
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•
•
•
•
•

Elektrifisering av personbiltrafikk, personbiltrafikk, skipsfart, kollektiv,
flyplass, havbruk og øvrig
Kystriksvei
Flytilbud Ørland – Oslo må bli nasjonal rute
Viktige havner i Trondheimsfjorden som må utvikles som en
regionalt/nasjonalt viktige deler av godstransportinfrastrukturen.
Uthaug havn må prioriteres tilrettelagt og utviklet infrastrukturmessig som
regionalt viktig fiskerihavn for Fosenregionen.

Bakgrunn

PS 38/20 Veikart for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen av 4.desember:
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.

Innspill og vedtak fra kommunene i Fosenregionen;
(se vedlegg for helhetlige vedtak)

Indre Fosen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre eksisterende og velfungerende kollektivsamband og rutetilbud
Sikre gode korrespondanser mellom kollektivtilbud
Justeringer av oppstartstidspunktene av B- og C-ferje i sambandet FlakkRørvik, gjelder spesielt på søndag formiddag.
Sikre videreføring av nattferje
Arbeide for transportstøtte og reduksjon i bom- og ferjesatser
Arbeide for å endre nedbetaling av bompengelån fra 15-/20 år til 40 år
Bidra til å forsterke Fosenbrua AS valgte strategi
Kommunisere finansieringsmodellen bak bruene godt
Sikre tydelig forankring og kunnskap om prosjektet i Fosenregionen og i
Trondheimsregionen
Følgende veistrekninger prioriteres: FV 717/718 Rørvik ferjeleie – Sund –
Fevåg, FV 6838 Leksvik – Kråkmo, FV 718 Fevåg – Haugamyra
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•

Gjennomgå og arbeide for at prioriterte fylkesveiene får mer riktig/høyere
funksjonsklasse

Osen
•

Samferdselsstrategi Fosen
o Lokale tiltak:
▪ Fiber- og mobildekning hele kommunen
▪ Ny vei Osen-Flatanger
▪ Utbedring FV6300, Strand-Vingsand
▪ FV 715 mot kommunegrense Åfjord
▪ FV715, Dettfossen til kommunegrense Namsos
o Regionale Fosen prosjekter:
▪ FV 715, Oppgradering av strekningen Bessakerkrysset til
Fagerdal
▪ Punktvise utbedringer FV715, Osen-Rørvik fergeleie
▪ Helhetlig utbygging av el.forsyning Fosen, tilpasset
næringsutvikling og elektrifisering av personbiltrafikk,
skipsfart, kollektiv, flyplass, havbruk og øvrig
transportnæring.
▪ Ny vei Osen-Flatanger
▪ Bru Stjørnfjorden
▪ Bru Trondheimsfjorden
▪ Helhetlig kystriksveg Ørland-Namsos
▪ Kystekspress Hitra/Frøya til Leka(hurtigbåt)
o Overordna 2050 perspektiv:
▪ Autonome og elektrifiserte kollektivtilbud basert på
tilbringerprinsippet, land og sjø.
▪ Dronelandingsplass i alle kommuner for person og gods.

Åfjord
1.

Prioritert liste over regionale prosjekter for Åfjord kommune

1

Fiber og mobildekning

2

Bru Trondheimsfjorden og
Stjørnfjorden

Samkjøring av fiber og mobilnettutbygging på
Fosen for å sikre alle innbyggere,
fritidsbeboere og næringsliv tilgang til
funksjonelt stabilt og godt mobil og fiber nett
Prosjektene må sees på i sammenheng og
anses som et prosjekt.
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3

Bussforbindelser

4
5

Hurtigbåt (elektrifisert)
Ladestruktur el-biler

Fast bussforbindelse mellom tettsteder på
Fosen som gjør det mulig med kollektiv
transport for arbeidstakere med
normalarbeidstid og skoleelever.
Namsos - Trondheim
Ladepunkter for hurtigladere for el. Biler som
gir turister, besøkende og fastboende
forutsigbarhet i forhold til transport med
el.bil.

Prioritert liste over nasjonale prosjekter for Åfjord kommune
1
2
3
4

Flyrute Brekstad
Kystriksvei
Anløp Hurtigrute
Elektrifisering Norsk sokkel

Ørland
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Bru over Stjørnfjorden må etableres som forutsetning for et
Trondheimsfjord-bruprosjekt som et langsiktig nasjonalt/regionalt viktig
prosjekt.
Tunnel til Storfosna er et selvfinansierende ferjeavløsningsprosjekt og må
gjennomføres i henhold til denne forutsetningen.
Fv 710 mot Orkanger og nordover på Fosen må utvikles som en del av en
kystveg i den nasjonale veginfrastrukturen.
Busstilbudet mellom Brekstad og Bjugn må utvikles som regionalt viktig
prosjekt.
Dagens flytilbud Ørland – Oslo må videreutvikles som et nasjonalt
prosjekt.
Støtteordninger til etablering av fiber må videreutvikles som regionalt
viktige prosjekt.
Strømforsyningen til Ørland må prioriteres som et meget viktig regionalt
tiltak for næringsutvikling og nasjonalt viktig i sammenheng med
vindkraftutbyggingen og elektrifisering av ferje, hurtigbåter og annen
sjøtrafikk.
Vannforsyningen til Ørland må styrkes for å muliggjøre videreutvikling av
blå næring.
Hurtigbåttilbudet til Trondheim – Brekstad må utvikles som et
intercitytilbud fra Trondheim til kysten av Trøndelag på samme måte som
togforbindelser på aksen Trondheim – Steinkjer
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•

•
•

•

Hurtigbåtforbindelse langs kysten fra Kristiansund til Leka må utvikles i et
nasjonalt perspektiv med sammenhengende tilbud langs norskekysten
med hurtigbåt med flere stopp underveis enn hurtigruten.
Hurtigbåttilbudet til Hitra og Frøya må utvikles som et metro til sjø for å
styrke utvikling av blå næring og øke markedet for flyruta.
Ørland har viktige havner på Uthaug og Valsneset ytterst i
Trondheimsfjorden som må utvikles som en regionalt/nasjonalt viktige
deler av godstransportinfrastrukturen.
Uthaug havn må prioriteres tilrettelagt og utviklet infrastrukturmessig som
regionalt viktig fiskerihavn for Fosenregionen.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 10/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Mandat for ny strategisk næringsplan Fosenregionen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg:
•
•

Prosjektmandat- Ny strategisk næringsplan Fosenregionen
Høringsinnspill fra Indre Fosen kommune

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen som fremlagt.

Saksfremstilling:
Bakgrunn

Kommunene i Fosenregionen har hatt felles strategisk næringsplan i
perioden 2016-2020. Det har over tid vært ønske om å evaluere
næringsplanen og deretter utarbeidet en ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen.
Rådet behandlet en sak i rådsmøtet den 18.desember som ble utsatt i
påventa av behandling hos kommunene.
PS 41/20 Ekstern evaluering av SNP Fosen 2016-2020.
I ettertid ble det arrangert et drøftingsmøte den femte mars i år hvor
rådet kom til at ordførerforum fikk i oppdrag å utforme forslag til
prosjektmandat fra kommunene til Fosenregionen IKPR.
Ordførerforum utformet med bakgrunn i dette et forslag til
prosjektmandat for arbeidet med ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen. Mandatet ble tatt med inn i de respektive kommunene
for behandling med frist for tilbakemelding til Fosenregionen den 7.april
2021.
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Kommunenes behandling

Indre Fosen kommune
Behandlet i formannskapsmøte etter innstilling fra en arbeidsgruppe for
samfunnsutvikling, se vedlagte høringsinnspill.

Osen kommune
Formannskapet har enstemmig vedtatt prosjektmandatet som fremlagt
gjennom epostbehandling.

Ørland kommune
Saken er til behandling i formannskapsmøte den 15.april 2021, vedtaket
ettersendes eller presenteres direkte i rådsmøtet den 16.april.

Åfjord kommune
Kommunestyret behandlet saken i møte den 25.mars 2021 med følgende
vedtak:
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 11/21
RÅDET

Møtedato 16.04.2021

Eventuelt
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Brev fra prosjektgruppen Velg Melk hos Statsforvalteren i
Trøndelag «Mangel på investeringsvirkemidler i landbruket – Mye står på
spill»

Etter innspill og sterk oppfordring fra fylkesdirektøren for landbruk hos
Stasforvalteren i Trøndelag legges det opp til en drøfting om saken under
eventuelt.
Hege H. Amundal, Landbrukssjef Indre Fosen deltar med et innlegg fra
fagenhetene i Fosenregionen.
Kari Åker, leder Trøndelag Bondelag deltar med et overordnet innlegg om
landbrukspolitiske betraktninger.

