MØTEREFERAT
RÅDSMØTE
Tid: Fredag 16.04.2021, kl. 09.00 – 13.00
Sted: Videomøte, Microsoft Teams
Møtedeltakere:
Deltakerkommune

Indre Fosen kommune

Rådsmedlem

Bjørnar Buhaug

Kommunedirektør/rådmann

Kjetil Mjøsund

Knut Ola Vang
Ivar Rostad
Osen kommune

John Einar Høvik

Roar Leirset

Egil A. Johannessen
Line Stein
Ørland kommune

Tom Myrvold

Emil Raaen

Ogne Undertun
Laila Veie
Åfjord kommune

Vibeke Stjern

Per Ola Johansen

Einar Eian
Tone Bårdli

Forfall:
Finn Olav Odde, Laila Iren Veie møtte som varamedlem.
Ann-Berit Nervik, ingen møtte som varamedlem for tillitsvalgte

Øvrige møtedeltakere:
Deltaker

Rolle

Organisasjon

Hallgeir Grøntvedt

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Harald Fagervold

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Leif Harald Hanssen

Adm. observatør

Trøndelag fylkeskommune

Kjersti Tommelstad

Politisk observatør

KS

Erik Eide

Adm. observatør

KS

Gjester;

Ebbe Carsten Brødreskift, politiet på Fosen
Erlend Solem, samferdselsdirektør Trøndelag fylkeskommune
Kari Åker, leder Trøndelag Bondelag
Hege Hopen Amundal, fagleder landbruk, Indre Fosen

Velkommen ved rådsleder Vibeke Stjern
Ingen opprop av rådsmedlemmene- registrering via innloggingen på Microsoft
Teams-møtet.

Politiråd Fosen
Etter forespørsel fra rådet kom Ebbe Carsten Brødreskift, politikontakt for Indre
Fosen, for å orientere om politiets handlingsplan for russetiden 2021. Det er
laget en felles handlingsplan for Trøndelag politidistrikt som han orientert om.
Videre om hvordan politikontaktene kommunevis samhandler med
smittevernlegene og russen ved de videregående skolene i Fosenregionen.

Utdrag fra dialogen:

•

•

Rådsmedlemmene er godt fornøyd med gjennomføringen i fjor. Hva skal
vi gjøre felles i år? Lignende budskap som ble brukt under kampanjen vi
samhandlet om i 2020?
Positivt samspill i fjor- nå har politiet fått nye og forsterkete ressurser som
også har kampanjer på sosiale medier.

•
•

•
•

•

Rådsmedlemmene signaliserer at de gjerne vil bidra fra politisk hold i
Fosenregionen.
Arrangementer- hvem kan ha arrangementer? Forholder seg til
smittevernlege i hver kommune som til enhver tid beslutter
smittevernregler.
Tydelig budskap om samlinger og hva som er innenfor reglene.
SLT- koordinatorer er viktige samhandlingspartnere for politiet. Kun Osen
kommune har SLT koordinator i Fosenregionen, men det jobbes alikevel
godt forebyggende i mange kommuner. Politiet ønsker klare tydelige
kontaktpunkter hos kommunene med totaloversikt.
Bør det etablere felles SLT ressurs for kommunene i Fosenregionen?

Politiet melder om veldig god dialog med russen i år. D er genuint interessert i å
feire russetiden trygt.
Dialog møter etter 22.april som vil være retningsgivende, men det er behov for
dynamiske råd.

PS 06 / 21 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat
19.02.2021
Det ble åpnet for spørsmål eller kommentarer til møtereferatet.

Rådets vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 19. februar 2021.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 07 / 21 Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Orientering om regionale utviklingsprosjekter, se vedlagte presentasjon.

Rådets vedtak:
1. Rådet tar orienteringen fra utviklingsleder til etterretning.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 08 / 21 Handlingsplan matregion Fosen 2021
Se vedlagte presentasjon og handlingsplan 2021 vedlagt saksfremlegget.

Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar handlingsplanen for matregion Fosen 2021 som fremlagt.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 09/ 21 Veikart samferdsel og infrastruktur Fosen

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

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 10/ 21

Mandat for ny strategisk næringsplan Fosenregionen

Se prosjektmandat vedlagt saksfremlegget.

Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen som fremlagt.
2. Innspill og høringssvar fra kommunene tas med i det videre arbeidet med
ny strategisk næringsplan for Fosenregionen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 11 / 21

Eventuelt

1. Uttalelse fra Fosenregionen IKPR om bortfall av investeringstilskudd for
melk
2. Prosjekt strømforsyning Fosenregionen
John Einar Høvik fremmet søknad om tilskudd til arbeidet med kartlegging av
framtidig energibehov for Fosenregionen. Se vedlagte brev fra prosjektgruppen,
som ledes av John Einar Høvik. Ogne Undertun, Tor Langvold, Ingunn Rokseth,
Ståle Rostad og Torun Bakken er øvrige deltakere i arbeidsgruppen.

Rådets vedtak:
1. Det utarbeides forslag til uttalelse fra Fosenregionen IKPR til bortfall av
investeringstilskudd på melk. Teksten sendes til rådet, innen onsdag
21.april, for kommentarer og innspill med frist for tilbakemelding innen
fredag 23.april.
2. Rådet gir et rammetilskudd på inntil kr 100.000, - til prosjektet
«Kartlegging av energibehovet for bedrifter og næringsliv på Fosen 2021 –
2040» Finansieres ved bruk av regionalt næringsfond prosjekt 4904

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Referent

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

