ÅRSRAPPORT
FOSENREGIONEN IKPR
2020

1

Innhold
UTVIKLINGSLEDERS OPPSUMMERING AV 2020 ..................................................... 3
INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN ......................................................................... 4
FOSENREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD ....................................... 4
ORDFØRERFORUM .............................................................................................................. 5
RÅDET ......................................................................................................................................... 5
Saker til behandling i 2020................................................................................................ 5
Orienteringssaker .............................................................................................................. 7
Høringer og uttalelser ....................................................................................................... 8
RÅDMANNSFORUM ............................................................................................................. 9
Saker til behandling i 2020................................................................................................ 9
Tema: ................................................................................................................................ 10
ADMINISTRASJONEN .........................................................................................................10
FAGGRUPE NÆRING............................................................................................................ 11
UTVIKLINGSPRISEN 2020 .................................................................................................. 11
TILTAKSMIDLER ..................................................................................................................... 11
NÆRINGSFONDET ............................................................................................................... 12
DYRK FOSEN – DYKTIGHET, YRKESSTOLTHET, REALISME,
KREATIVITET ........................................................................................................................... 13
STYRK FOSEN - klimasats ................................................................................................. 15
OPPLEV FOSENREGIONEN ............................................................................................. 16
INTERNSHIP ............................................................................................................................ 18
UTVIKLINGSVEILEDER OPPVEKST.............................................................................. 20
VURDERING AV FRAMTIDSUTSIKTER ....................................................................... 22

2

UTVIKLINGSLEDERS OPPSUMMERING AV 2020
Året startet med Trøndelagsmøte og mange sentrale møtepunkter i sikte, jeg så
frem mot et spennende år hvor min misjon var å fremme Fosenregionen sine
interesser. Brått kom Covid19-pandemien til oss i mars måned og hos oss som
alle andre ble hverdagen lagt totalt om. Vi fikk en bratt læringskurve til en digital
samhandling- Fosenregionen var raskt opp med dette fordi vi har jobbet
målrettet og strategisk med digitalisering i flere år så var organisasjonen med de
fire kommunene i Fosenregionen godt stilt for å møte den nye hverdagen som
skulle vise seg å være langvarig. Vi har på veldig mange vis fått jobbet godt
gjennom driftsåret 2020. Karoline kom som et friskt pust inn i «Team Fosen» i
starten av juni- hun skulle gjennom et internship lære om kommunene og
offentlig forvaltning. Vi måtte finne gode prosjekter å jobbe med for å gjøre
internshipet nyttig for oss begge. Les mer om dette under Karoline sin
redegjørelse for det halvåret hun var hos oss i 2020.
Det som står sterkest igjen etter driftsåret 2020 er sommerkampanjen som etter
hvert utviklet seg til å bli starten på «opplev Fosenregionen» Denne gløden skal vi
ta med oss inn i årene som kommer og forhåpentligvis gjennom dette bidra til å
styrke attraktiviteten til Fosenregionen.
Det er kjedelig med digitale møter- men det er effektivt! Rådet har vært effektive
og til og med fått til noen fysiske møter i løpet av året. Vi jobber med å vitalisere
det interkommunale rådet, bli kjent og finne arbeidsformen i ny struktur og ikke
minst å operasjonalisere den nye Fosenstrategien.
Jeg ser fram til å jobbe for og med Fosenregionen også i 2021! «SÅ MANGE
MULIGHETER OG SÅ UENDELIG MYE Å BY PÅ»
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INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN
Fosenregionen interkommunalt råd (IKPR) er samarbeidsorganet for
kommunene i Fosenregionen, samarbeidet ble etablert i 1988 med ni
deltakerkommuner.
I 2020 er det fire kommuner Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.
Rådet ledes av styret som er sammensatt av ordførerne i regionen. Alle vedtak
som har budsjettmessige konsekvenser for kommunene vedtas av kommunene
enkeltvis. Administrasjonen har i 2020 bestått av utviklingsleder,
utviklingsveileder og utviklingskoordinator. Deltakerkommunene beslutter
ambisjonsnivået for regionsamarbeidet ved å vedta årlige driftsbudsjetter.1
Hovedområdene for virksomheten er samarbeidstjenester som skal gi
Fosningene bedre levevilkår. Fra helse, oppvekst, næring, samferdsel, reiseliv,
kultur og infrastruktur. Alle områder som kommunene leverer tjenester
innenfor, men også det som regionen ønsker å samhandle om for å legge til
rette for folk og næringsliv på Fosen. Satsingsområdene i 2020 har hovedsakelig
vært;
SAMFUNNSUTVIKLING- NÆRINGSUTVIKLING- TJENESTESAMARBEID

FOSENREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Etter kommune og fylkestingsvalget den 9.september 2019 organiserte Fosen
Regionråd seg som Fosenregionen interkommunalt politisk råd, med følgende
sammensetning av Rådet;
Vibeke Stjern, Åfjord kommune, rådsleder
Tom Myrvold, Ørland kommune
Ogne Undertun, Ørland kommune
Finn Olav Odde, Ørland kommune
Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune
Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune
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Ivar Rostad, Indre Fosen kommune
John Einar Høvik, Osen kommune
Egil A. Johannessen, Osen kommune
Line Stein, Osen kommune
Einar Eian, Åfjord kommune
Tone Bårdli, Åfjord kommune

Rådet har i 2020 hatt 6 styremøter og behandlet 45 saker.

ORDFØRERFORUM
Ordførerforum har i 2020 hatt 6 møter.
Ordførerforum er saksforberedende for behandling.

RÅDET
Saker til behandling i 2020
PS 01/20

Gjennomgang og godkjenning av referat 13.12.19

PS 02/20

Profil og ny logo Fosenregionen IKPR

PS 03/20

Sak/Arkiv for Fosenregionen IKPR

PS 04/20

Valg av representant til styringsgruppen marint/avfall ytre kyst
Trøndelag

PS 05/20

Valg av representant fra Fosenregionen til Fosenbrua AS

PS 06/20

Valg av representant til skoleutvalg VGS, Fosen og Åfjord

PS 07/20

Årsrapport 2019 næringsfondet

PS 08/20

«Fosenstrategien» med handlingsplan 2020

PS 09/20

Forsvarskoordinator- videreføring av avtale
5

PS 10/20

Stillingsbeskrivelse og utlysning prosjektleder samferdsel og
infrastruktur

PS 11/20

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 28.02.20

PS 12/20

Utsettelse av registrering av Fosenregionen IKPR i enhetsregisteret

PS 13/20

Revidering av vedtekter regionalt næringsfond

PS 14/20

Søknadsbehandling regionalt næringsfond

PS 15/20

Delstrategi Fosenstrategien samferdsel og infrastruktur

PS 16/20

Søknad om internship

PS 17/20

Gjennomgang og godkjenning av referat 24.04.20

PS 18/20

Årsregnskap og årsmelding 2019 Fosen Regionråd

PS 19/20

Årsregnskap og årsrapport samarbeidsordningene 2019

PS 20/21

Organisering av stillingen, regionkonsulent oppvekst

PS 21/20

Kompetansenettverk Fosenregionen

PS 22/20

FV 715 Ila – Flakk – Klett – videre prosess

PS 23/20

Drømmeferien i Fosenregionen – Regionalt næringsfond

PS 24/20

Fordelingsnøkler samarbeidsordningene Fosenregionen

PS 25/20

Gjennomgang og godkjenning av referat 12.06.2020

PS 26/20

Oppsummering av sommerkampanjen 2020

PS 27/20

Opplev Fosenregionen- felles nettside

PS 28/20

Redesign av informasjonsskilt «Fantastiske Fosen»

PS 29/20

Søknad om offentlig Phd. autonome shipping-løsninger i
kystsamfunn

PS 30/20

Prosjektplan og søknad om prosjektleder for matregion Fosen

PS 31/20

Prosjektplan kompetansepilot Fosen og søknad om deltakelse i
kompetansepilot Trøndelag
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PS 32/20

Støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen

PS 33/20

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 18.09.2020

PS 34/20

Driftsbudsjett 2021 Fosenregionen IKPR

PS 35/20

Møteplan 2021 Fosenregionen IKPR

PS 36/20

Driftsbudsjett 2021 Samarbeidsordningene (til orientering)

PS 37/20

Utviklingsprisen Fosenregionen 2020 (til orientering)

PS 38/20

Veikart for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen

PS 39/20

Økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene 2021-2024

PS 40/20

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.12.2020

PS 41/20

Ekstern evaluering av SNP Fosen 2016-2020

PS 42/20

Medfinansiering av forsvarskoordinator

PS 43/20

Søknad om medfinansiering av matfestivalen 2021

PS 44/20

Støtteerklæring til Pilotprosjekt Hysnes ung

PS 45/20

Eventuelt

Orienteringssaker
Fosenstrategien/handlingsplan 2020
Dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune 13.mars
Deltakelse på Arena Trøndelag- felles arena for rådet
Rådmannsgruppens info ved Emil
DIGI Fosen
Orientering om pågående prosjekter: Norfishing2020/ Fosenmøtet2020/
jobb for 2/kompetanse- OI! Trøndersk matfestival2020/ DYRK- og STYRK
Fosen
Representantskapsmøte Fosenregionen IKPR
Internasjonal strategi for Fosenkommuene- prosjektgruppe – 3. samling
18.mars 2020
Fosen folkehøgskole - info fra styrearbeidet
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Internship
Europadagene - møte med Trøndelags Europakontor
Prognosesamling Fosenbrua AS 18. mars 2020
Felles uttalelse til mandat for hurtigbåt
Innlegg om Trøndelags Europakontor ved Heidi Fossland
Politiråd Fosenregionen ved lensmann Rune Halvorsen og
politikontaktene.
Presentasjon av forstudie FV 715 Klett- Flakk- Ila, Fosenvegene ved Olaf
Rovik og Knut Sundet
Presentasjon drømmeferien 2020, BERRE kommunikasjon ved Lasse Berre
Økonomi og handlingsplan samarbeidsordningene, Emil Raaen
leder rådmannsforum
Status Fosenregionen IKPR ved utviklingsleder
Status prosjekter og beholdning regionalt næringsfond ved
utviklingsleder
Driftsbudsjett 2021 Samarbeidsordningene
Utviklingsprisen Fosenregionen 2020
Presentasjon av Kim Alexander Christensen, doktorgradsstipendiat
Innledning evalueringsprosess av SNP 2016-2020 Geir Are Nyeng, PWC
Orientering forsvarskoordinator, Erling Eriksen
Orientering om pilotprosjekt «Hysnes ung», Vidar Johansen
Politiråd, presentasjon av Per Ivar Olsen ny lensmann i Fosen
Bedriftspresentasjon av Smir as- årets utviklingsbedrift i Fosenregionen
Faste orienteringer på hvert rådsmøte:
Orientering fra utviklingsleder om daglig utviklingsfokus i Fosenregionen
Orientering fra leder rådmannsgruppen

Høringer og uttalelser
Alle uttalelser kan leses på: www.fosenregionen.no/innsyn
Uttak av jerv
Avgift på produksjonsfisk
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Støtteerklæring til Hysnes Ung

RÅDMANNSFORUM
I året 2020 besto rådmannsforum av følgende medlemmer fra
deltakerkommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord:
Emil Raaen, kommunedirektør Ørland kommune
Vigdis Bolås, kommunedirektør Indre Fosen kommune
Roar Leirset, rådmann Osen kommune
Per Ola Johansen, rådmann Åfjord kommune
Torun Bakken, utviklingsleder i Fosenregionen interkommunalt politisk råd,
deltar fast i møtene for rådmannsforum.
Rådmannsforum hadde 9 møter i driftsåret 2020. Hovedfokus er utvikling og
optimalisering av tjenestesamarbeidene i Fosenregionen.

Saker til behandling i 2020
Anskaffelse av nytt sak/arkivsystem
Organisering av samarbeidet i oppvekstsektoren
Årsregnskap Fosen Regionråd 2019
Årsrapport samarbeidsordningene Fosen Regionråd 2019
Orientering om digitaliseringsarbeidet i Indre Fosen kommune
Samarbeidsavtale Fosen barneverntjeneste
Videreutvikling av digitaliseringsstrategi – med tiltak
Kvalitetsmelding med økonomi og handlingsplan for
samarbeidsordningene
Rapport sommerkampanjen 2020
Driftsbudsjett 2021 Samarbeidsordningene
Driftsbudsjett 2021 Fosenregionen IKPR
Veikart for samferdsel og infrastruktur
Grunnstein: Kunstig Intelligensstøtte for å gi innbyggerne tilpassede
tjenester gjennom alle livshendelser
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Tema:
Økonomi og handlingsplaner med kvalitetsmelding 2020-2023 for alle
samarbeidsordningene i Fosenregionen.

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i Fosenregionen interkommunalt politisk råd har i 2020 vært
sammensatt av:
Utviklingsleder, Torun Bakken
Utviklingsveileder, Gøril Dønheim-Nilsen
Prosjektleder, Ketil Kvam
Utviklingskoordinator, Karoline Larsen
Fosenregionen IKPR kjøper kontortjenester som lønn, regnskap og revisjon av
vertskommunen Åfjord, og har i tillegg en god administrativ støttefunksjon fra
rådmannskontoret ved Ingunn Aasan.
Utviklingsleder representerer Fosenregionen i ulike arena. På grunn av den
pågående korona-pandemien har det blitt minimalt med deltakelse på ulike
arenaer, sammenlignet med tidligere år. I 2020 kan følgende eksempler på
deltakelse nevnes:
Arena Trøndelag
Regional samarbeidsgruppe daglig ledere regionråd i Trøndelag
Frokostmøter
Regelmessig samhandling med Trøndelag fylkeskommune og
fylkesmannen i Trøndelag
Det ble iverksatt et rekrutteringsarbeid høsten 2020for å komplettere «Team
Fosen». Vi utlyste tre prosjektlederstillinger, samferdsel og infrastruktur,
matregion og kompetansepilot Fosen. Rekruttering er arbeidsomt, tidkrevende,
og det koster penger. Vi brukte både sosiale media, rekrutteringsselskap og
annonser i utlysningene. Det ble etablert et ansettelsesutvalg bestående av
rådsleder, leder rådmannsforum, utviklingsleder og tillitsvalgte. Det ble brukt
omtrent 120.000, - i 2020 på direkte kostnader knyttet til dette arbeidet. Denne
kostnaden var ikke budsjettert og ble belastet budsjettposten tiltaksmidler under
drift av rådet.
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FAGGRUPE NÆRING
Faggruppen består av næringssjef eller tilsvarende i deltakerkommunene som i
2020 var Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.
•
•
•
•

Tore Solli, næringssjef Indre Fosen kommune
Sandra Gausen, Osen kommune
Arne Martin Solli, næringssjef Ørland kommune
Rolf Øia, daglig leder Åfjord Utvikling AS

Faggruppen hadde fire møter i 2020 hvor det ble behandlet søknader til
næringsfondet og jobbet med strategiske samhandlingssaker. Utviklingsleder i
Fosenregionen IKPR deltar i alle møtene, utarbeider saksfremlegg og
møtereferater. Ingen kostnader utover timer og egeninnsats knyttet til driften av
faggruppe næring i 2020.

Prosjektvise regnskapskommentarer

UTVIKLINGSPRISEN 2020
Årlig utmerkelse av en Fosenbedrift som har utmerket seg særlig innenfor vekst
og utvikling og bidrar positivt til Fosenregionens omdømme. Formannskapene i
Fosenregionen innstiller bedrifter og rådet beslutter hvilken bedrift som når opp
til utmerkelsen. Utviklingsprisen i 2020 ble tildelt havbruk og teknologibedriften
«Smir as» fra Ørland kommune. Bedriften får tildelt en sjekk på kr 25.000, -

TILTAKSMIDLER
Budsjettpost som skal benyttes til tiltak innenfor ordinær drift av Fosenregionen.
I 2019 ble dette driftsbudsjettet blant annet benyttet til å bygge opp ny nettside
og utarbeide ny profil for Fosenregionen IKPR. I 2020 er denne budsjettposten
ubenyttet grunnet det spesielle driftsåret med koronasituasjonen. Overføres til
disposisjonsfond.
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NÆRINGSFONDET
Regionalt næringsfond Fosenregionen er sammensatt av regionale
utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune pluss andeler fra kommunene i
Fosenregionen. Det ble ikke utbetalt andel fra Trøndelag fylkeskommune i 2020.
Næringsfondet ble i sin helhet forvaltet til opplev Fosenregionen i driftsåret
2020. Til prosjektet «Sommerkampanjen», utarbeidelse av tilhørende nettside og
markedsføringstiltak. Les mer under opplev Fosenregionen.
Utover dette ble det brukt midler til felles markedsføring i magasinet «Opplev
Midt-Norge».
Årlig brukes det en andel av næringsfondet til å medfinansiere
forsvarskoordinator i Trøndelag. Kr 100.000, Det ble satt av midler til å finansiere felles deltakelse på Oi! Trøndersk
matfestival- det ble grunnet koronasituasjonen ikke koordinert felles deltakelse
fra Fosenregionen i 2020. Det ble allikevel brukt kr 80.000, - til
markedsføringsstøtte til Oi! Trøndersk matfestival.
Det ble i septembermøtet for rådet besluttet nokså store satsinger fremover
hvor næringsfondet ble tømt og det ble disponert store deler av det regionale
utviklingsfondet til Fosenregionen. Satsingene gjelder innenfor teknologi,
matregion og kompetanse. Alle tre prosjektene har eksterne medfinansieringer
fra henholdsvis forskningsrådet og fylkeskommunen. Det er med dette 0,- igjen
på næringsfondet ved årets slutt.
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DYRK FOSEN – DYKTIGHET, YRKESSTOLTHET, REALISME, KREATIVITET
DYRK Fosen, et regionalt landbruks- og bygdeutviklingsarbeid, ble startet i 2017.
Prosjektet ble ledet av Ketil Kvam og ble sluttført i løpet av 2020.
Sammendrag fra sluttrapporten
DYRK Fosen ble initiert av Fylkesmannens landbruksavdeling og bygd opp
sammen med landbruksnæringen, regionale og lokale myndigheter og instanser
og landbruksforvaltninga. Det er samarbeidet tett for å realisere muligheter og
møte utfordringer som regionlandbruket står oppe i. Fokus i arbeidet har vært å
koordinere og forsterke pågående utviklingsarbeid i regionen. De fire
landbrukskontorene på Fosen har vært navet i dette, i et koordinert samarbeid
med landbrukets øvrige «gode hjelpere» lokalt og regionalt.
Etter løpende innspill fra brukere og fag- og forvaltningsmiljøer er det i
prosjektet fokusert på samfunnsutvikling innenfor interkommunalt samarbeid,
produsentmiljø, kompetanse og omdømme, i tillegg til næringsutvikling som har
omhandlet 4 satsings-områder; hvert med sine dedikerte pådrivere:
Lokalmat/reiseliv, grønnsaker/bær, storfe og småfe.
Hovedmålsettinga har vært å bidra til å øke verdiskapinga i Fosenlandbruket
med 2 %. Fravær av oppdatert, offentlig statistikk har gjort det vanskelig å
dokumentere utviklingens gang. Nibios utmerkede oppsett over kommunevis
verdiskaping fra 2015 burde så absolutt vært ajourført!
Måloppnåelsen innen de ulike satsingsområdene er utførlig behandlet i
sluttrapporten og kommentert i brukerevalueringen. Der er det oppsummert
erfaringer, trukket konklusjoner og skissert veien videre innen hvert område. Her
er det mye interessant lesing og mangt å ta fatt i på veien videre.
Fra gårdbrukerhold har vi fått løpende tilbakemeldinger om at det er viktig og
ønskelig å fortsette samarbeidet. Denne regionale samarbeidsformen må ikke
stoppe opp ved prosjektperiodens utløp, men følges opp og finslipes ytterligere.
Brukerevalueringen peker også i samme retning.
Behovet for å stimulere aktive produsentmiljøer er et felt i stadig utvikling. Til
tross for nye teknologiske plattformer, er det fremdeles et sterkt «sug i
markedet» etter gode fagmiljøer og -arenaer der brukerne treffes fysisk. Godt
fag, god prat og god mat er nøkkelfaktorer! De geografiske grensene og skillet
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mellom de ulike produksjonene viskes gradvis ut i takt med reduksjonen i antall
aktive produsenter. Dette må vi foredle videre.
Landbrukskontorene støtter brukernes ønske om at kontorene må innta en aktiv
rolle som nav i et regionalt koordinert utviklingsarbeid. Dette krever tilgang på
friske, eksterne midler for å beholde nødvendig kapasitet og kompetanse i tider
med hardt pressa kommuneøkonomi, økende antall forvaltningsoppgaver og
fokus på marginal bemanning.
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, TINE, NLR, Nortura og
andre tunge regionale aktører og faginstanser utgjør, sammen med lokale org og
rådgivere bondens mulige nettverk og samarbeidsinstanser i slike prosjekter.
Friksjonsfritt samarbeid med disse har vært en ubetinget glede og er en
grunnleggende nøkkelfaktor for å lykkes i et videre løp.
Landbrukspolitikk og politiske prioriteringer er og blir avgjørende for muligheter
og handlingsrom i tida framover. Eksempelvis rammer og prioriteringer i
Innovasjon Norge. Det oppleves som håpløst å bli møtt av «tomme krybber» her
allerede på vårparten, og vi har mange brukere som står klare med ferdige
utbyggingsplaner og gode prosjekter som forutsetter offentlig støtte for å kunne
realiseres! Ca 40.000, - igjen av prosjektmidlene som skal brukes til regionale
tiltak innen landbruk i 2021. Les hele til sluttrapporten under:
https://fosenregionen.no/wp-content/uploads/2021/01/Sluttrapport-DyrkFosen.pdf
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STYRK FOSEN - klimasats
I samarbeidet Styrk Fosen er det nå etablert en teamskanal for «Fosens
klimagruppe». Her ligger alle referat, slik at man kan få innsikt i hva som er
fremdriften i samarbeidet.
Det har vært møter om en interkommunal klimaprosess. Her kom kommunene
med status på hva som har skjedd på klimafeltet siden forrige møte.
Miljørådgiverne i kommunene beskrev sin klimarelaterte
tilnærming/kompetanse og arbeid, og det ble redegjort for veien videre.
Arbeidsgruppen på klima består av representanter fra alle kommunene. De skal
møtes også i 2021 og finne en hensiktsmessig tilnærming, som særlig berører
næringsliv med industri. Kanskje kan det velges 1-2 bedrifter fra viktige bransjer,
som cases for å belyse utfordringer og muligheter. I 2020 ble det ikke brukt noe
av budsjettet og det er 200.000,- igjen fra prosjektmidlene til disposisjon for
samarbeidet.
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OPPLEV FOSENREGIONEN
Gjennom 2020 ble det jobbet med flere prosjekter for å øke attraktiviteten til
Fosenregionen for ferie- og fritidsreisende. Da koronaen slo til, og
utenlandsreiser ikke ble et alternativ, ble det satt i gang et prosjekt for å få flest
mulig til å benytte ferie og fritid i Fosenregionen i 2020. Resultatet ble en
sommerkampanje filmet av Berre Kommunikasjonsbyrå, som viste frem flere av
fortrinnene Fosenregionen har å by på. Det ble totalt lagd 5 filmer som viste
frem ulike opplevelser man kunne oppleve i Fosenregionen. Kampanjen ble en
stor suksess og vi nådde nesten 3 millioner visninger til sammen på alle
videoene!!
Tilbakemeldingene fra flere av aktørene i regionen var, til tross for korona, at de
hadde like mange om ikke flere besøkende i løpet av sesongen 2020!
Kampanjen gav oss også videomateriale og en bildebank som kan benyttes i den
fremtidige markedsføringen av Fosenregionen.

Noen øyeblikk som ble fanget sommeren 2020.

Det ble også opprettet en gruppe på Facebook «Opplev Fosenregionen» som i
løpet av få uker nådde over 1200 medlemmer. Gruppen ble startet med
bakgrunn med å vise frem alt det fantastiske Fosenregionen har å by på, ved at
privatpersoner deler opplevelser man kan oppleve rundt om på Fosen. Det var
mange som delte sine opplevelser, til andres glede. Dette synliggjør og gjorde
opplevelser tilgjengelige for alle som er medlemmer i gruppen.
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Det ble også jobbet med å gi informasjonsskiltene rundt om på Fosen, en ny
drakt. Punch Reklame har utformet designet på nye, oppdaterte
informasjonsskilt som står ved alle innfartsveier til Fosen. Helge Bueng går i gang
med montering av ny folie så raskt været og forholdene utover våren 2021
tillater det. Hvordan skiltene blir seende ut ser du til høyre. Her er de nye
kommunene oppdatert, og 5 ulike steder som ansees som fyrtårn for
opplevelser i Fosenregionen er trukket frem. Disse fyrtårnene er Halvikhula,
Stokkøya, Austrått, Reins Kloster og Kystens Arv.
Det er også limt inn en QR-kode på skiltene. Denne koden veileder deg inn på
den nye nettsiden www.fosenregionen.no/opplev-fosen
Denne nettsiden er under utvikling, og Fosenregionen jobber for å gjøre
bookbare opplevelser rundt om i hele regionen, tilgjengelig på en felles
plattform. Denne nettsiden vil vise et utvalg av opplevelser hver kommune har å
tilby, men uten å inndele opplevelsene etter kommuner.
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INTERNSHIP
I juni 2020 startet jeg mitt internship til Fosenregionen interkommunalt politisk
råd. Uten helt å vite hva jeg bega meg selv ut på, gikk jeg likevel inn i arbeidet
med åpent sinn, stor nysgjerrighet og høy motivasjon til å komme i gang. Jeg
hadde hørt om Fosen regionråd, men hadde liten innsikt i hva de jobbet med.
Derfor var jeg spent på hva dette internshipet ville gå ut på, og hvilke
arbeidsoppgaver jeg skulle få!
Internshipet mitt fikk en utrolig spennende start, da jeg på første dag fikk være
med å åpne den nye terminalen på Ørland flyplass. Her ble vi vist frem på hele
terminalen, to statsråd var på besøk og vi fikk sitte i cockpiten på det nye flyet til
AirLeap.
For å nevne noe, så har jeg også vært med på:
å planlegge og spille inn en enorm vellykket sommerkampanje i 2020
å etablere Kompetanseforum Fosen og oppstarten av et 3-årig
kompetanseprosjekt
å legge til rette for en annen utførelse av Trøndersk Matfestival 2020– et
sted nær deg. Det ble en stor suksess, som har ført til at denne delen av
festivalen skal videreføres sammen med den tradisjonelle brygge- og
matfestivalen i Trondheim.
oppstarten av et forskningsprosjekt på autonome shipping-løsninger, hvor
Fosenregionen fikk tilsagn av Forskningsrådet og samarbeider med svært
interessante aktører som NTNU Trollabs og Maritime Robotics. Utrolig gøy
at Fosenregionen går i bresjen og satser høyt på forskning for fremtiden.
å opprette et fagnettverk for institusjonskokker. Fosenregionen ansatte
også en prosjektleder for «Matregion Fosen», som skal jobbe for å gjøre
lokalmat fra Fosen mer tilgjengelig, i og utad Fosenregionen.
Året 2020 var preget av mye avlysninger av planlagte arrangementer og
aktiviteter. I stedet ble det mange digitale konferanser, telefon- og videomøter.
Selv om det ble mindre av fysiske møter, har jeg likevel fått en god innsikt i
hvordan jobben også ville vært uten korona. Dette takket være utviklingsleder
Torun som har utfordret meg, gitt meg mye ansvar, latt meg ta del i alt arbeid og
vært åpen på å dele sin kompetanse og erfaring.
Internshipet i Fosenregionen har vært fylt med spennende og varierte
arbeidsoppgaver innen nærings- og samfunnsutvikling. Det skjer så
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utroligmyebra her på Fosen, og denne jobben har gitt meg innsikt i, i alle fall en
brøkdel av det! Læringskurven har vært bratt, men jeg kunne ikke tenkt meg og
startet arbeidslivet som ferdigutdannet noe annet sted. Gjennom mitt internship
har jeg blitt kjent med det politiske landskapet rundt om på Fosen. For ei som
aldri har vært særlig interessert i politikk, var det nok å bryne seg på når jeg
skulle sette meg inn i organiseringen av hele 4(!!) kommuner, ikke bare en. I
tillegg til å sette meg inn i hvordan Rådet arbeidet og de andre organene i det
interkommunale samarbeidet. Men etter dette internshipet sitter jeg igjen med
en innsikt, erfaring og kunnskap som har gjort meg samfunnsengasjert og ikke
minst interessert i hva som skjer innen politikk. For med en gang man får innsikt
og kunnskap, ser man også hvilket stort ansvar alle i politikken har. Samtidig ser
man viktigheten av å stille opp, engasjere seg og bidra inn i utviklingen av sin
kommune og region. For hvis du gjør som du alltid har gjort, vil du alltid få det
som du alltid har hatt. Så dersom man ønsker en endring, må man ta del i
utviklingen.
Til slutt vil jeg bare takke for muligheten dere har gitt meg. Det har vært
inspirerende å jobbe sammen med noen som ønsker å utvikle Fosen til et bedre
sted for alle. Dette gir meg håp for fremtiden, og gjør meg enda tryggere på at
valget om å flytte hjem var det riktige!
Jeg vil ta med alle erfaringene, kunnskapen og minnene videre i min nye jobb
hvor jeg vil fortsatt jobbe for å utvikle Fosen for fremtiden. Ikke minst har det
vært veldig hyggelig å bli kjent med alle dere som daglig jobber for at
innbyggerne våre skal ha det best mulig, og at Fosen skal være et godt sted å bo!
Jeg håper dere fortsetter alt det gode arbeidet som er lagt ned i regionarbeidet,
og samarbeider enda hardere fremover for å posisjonere Fosenregionen på
Norgeskartet. Sammen blir vi en attraktiv region å jobbe, feriere og bo i

Gleder meg til å følge med på samarbeidet videre fremover.
Takk for meg 😊 -Karoline Larsen
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UTVIKLINGSVEILEDER OPPVEKST
2020 ble et år preget av unntakstilstand på mange måter også i
oppvekstsektoren. Året var så vidt kommet i gang da vi ble rammet av
pandemien som førte med seg en stor omveltning for praksisfeltet i barnehager
og skoler i Fosenregionen. Dette fikk selvsagt også store konsekvenser for
planlagte aktiviteter innenfor de fellesregionale kompetansetiltakene.
Perioden fra mars til august handlet i stor grad om avlysninger, og
kompenserende tiltak, som følge av at det ikke var mulig å gjennomføre
planlagte møter, samlinger og konferanser. Tidlig i høstsemesteret rakk vi å
gjennomføre noen fysiske møter før vi igjen måtte endre på planer som var lagt.
En positiv konsekvens av begrensningene i fysiske møter er at sektoren har lært
mye om hvordan digitale verktøy og plattformer kan være en effektiv måte å
samle mennesker på, på tross av store geografiske avstander. Likevel er det også
slik at ikke alle tiltak egner seg like godt på digitale arenaer. Oppvekstsektoren i
Fosenregionen er opptatt av merverdien som ligger i det fellesskapet som
oppstår når vi møtes i nettverk. Dette har det vært krevende å finne gode,
kompenserende løsninger for i digitale rom. Samtidig har de ansatte i
barnehagene og skolene hatt en mer krevende arbeidshverdag på grunn av til
dels omfattende smitteverntiltak i perioder, noe som har ført til at
kompetanseutviklingstiltak i stor grad har blitt ivaretatt lokalt.
De siste årene er det to omfattende ordninger som legger føringer for
kompetanseutviklingstiltak innenfor oppvekstsektoren. For barnehage gjelder
Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM) og for skole gjelder
tilsvarende Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM).
Utviklingsveilederen har som hovedoppdrag å sette disse ordningene ut i praksis
i Fosenregionen, i tett samarbeid med barnehageeiere, barnehagemyndighet og
skoleeiere i regionen. Tilfeldighetene førte til at vi, både innenfor REKOM og
DEKOM, hadde planlagt for et omfattende arbeid med å analysere
kompetansebehov innenfor begge ordningene i 2020.
Pandemiens innvirkning på mulighetene til å gjennomføre tiltak, fikk derfor ikke
like store konsekvenser for kompetanseutvikling i oppvekstsektoren som det
kunne fått.
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Vi har brukt året godt med å gjennomføre kartleggingsundersøkelse for alle
lærere i regionen innenfor DEKOM, samt at vi har gjennomført digitale
samskapingsprosesser med alle styrerne innenfor REKOM. Begge deler med mål
om å stake ut en videre retning for langsiktige kompetanseplaner innenfor disse
ordningene.
Kort oppsummert har vi i 2020 blant annet klart å gjennomføre:
5 møter for kompetansenettverket (REKOM)
4 møter for kompetansenettverket (DEKOM)
2 møter i OFO
Samlinger for mentorer og nyutdannede i tiltaket NY som lærer i
Fosenregionen i barnehager og skoler
Nettverkssamlinger for styrere og barnehagemyndighetene
Samling for faglærere og sensorer ved muntlig eksamen
Ekstern barnehagevurdering i Maribo barnehage (Åfjord)
Ekstern skolevurdering ved Botngård skole (Ørland) og Stoksund
oppvekstsenter (Åfjord)
Oppstartssamling for skolene i nettverk for begynneropplæring
I tillegg har utviklingsveilederen presentert det regionale samarbeidet innenfor
oppvekst i kommunestyremøter i Osen og Åfjord, og for komité for Oppvekst og
utdanning i Ørland, samt deltatt i lokale ledermøter for barnehage og skole i alle
kommunene.
Regionkonsulenten ble omgjort til utviklingsveileder for oppvekst og utdanning
høsten 2020 og med dette også omgjort til et vertskommunesamarbeid med
Åfjord som vertskommune.

ø
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VURDERING AV FRAMTIDSUTSIKTER

Fosenregionen fortsetter samarbeidet gjennom Fosenregionen
interkommunalt politisk råd i 2021 og har som ambisjon å fremdeles
utvikle og styrke Fosen som en sterk og tydelig region i Trøndelag!

Vibeke – John Einar – Tom - Bjørnar
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Fosen Regionråd som viser et netto negativt driftsresultat på
kr 733 565. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikt drift og,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fosen Regionråd per 31. desember 2020, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske forpliktelser
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i samarbeidets
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse
om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 4

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet.
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Fosen Regionråds
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra
representantskapets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro
at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.
For videre beskrivelse av ledelsens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for
vesentlige budsjettavvik vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 4

Malm, 28. mai 2021

Knut Tanem
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