INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

MØTEINNKALLING
RÅDSMØTE
Tid: Fredag 17.09.2021 kl 09:00- 15:00
Sted: Storsalen, rådhuset Indre Fosen, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Innkalling er sendt til:

Rådsmedlemmer/observatører
Bjørnar Buhaug

Ordfører

Indre Fosen kommune

Knut Ola Vang

Varaordfører

Indre Fosen kommune

Ivar Rostad

Opposisjonsleder

Indre Fosen kommune

John Einar Høvik

Ordfører

Osen kommune

Egil A. Johannessen

Varaordfører

Osen kommune

Line Stein

Opposisjonsleder

Osen kommune

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland Kommune

Ogne Undertun

Varaordfører

Ørland kommune

Finn Olav Odde

Opposisjonsleder

Ørland kommune

Vibeke Stjern

Ordfører (L)

Åfjord kommune

Einar Eian

Varaordfører

Åfjord kommune

Tone Bårdli

Opposisjonsleder

Åfjord kommune

Ann- Berit Nervik

Tillitsvalgt

Ørland kommune

Hallgeir Grøntvedt

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Harald Fagervold

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Ole Hermann Sveian

Politisk observatør

KS

Kjersti Tommelstad

Politisk observatør

KS

Erik Eide

Adm. Observatør

KS

www.fosenregionen.no

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Frode Rabben

Adm. observatør

Fylkesmannen i Trøndelag

Leif Harald Hanssen

Adm. observatør

Trøndelag fylkeskommune

Kjetil Mjøsund

Kommunedirektør

Indre Fosen kommune

Roar Leirset

Rådmann

Osen kommune

Emil Raaen

Kommunedirektør

Ørland kommune

Per Ola Johansen

Rådmann

Åfjord kommune

Saksliste
Saksnr.

Saksnavn

PS 16/21

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.06.2021

PS 17/21

Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder

PS 18/21

Fosenteltet- deltakelse på Trøndersk matfestival 2021

PS 19/21

Høringsuttalelse til Regional plan for arealbruk 2021-2030

PS 20/21

Høringsuttalelse til Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag
2022-2025

PS 21/21

Attraktivitet – Høstkampanje for opplev Fosen

PS 22/21

Orientering fra prosjektgruppen for strømforsyning i Fosenregionen

PS 23/21

Eventuelt

•
•

Politiråd- kl 09:00- 09:45
Arbeidsmøte om ny strategisk næringsplan ved PwC - kl 12:15-15:00

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 16/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.06.2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Møtereferat 040621

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 4.juni 2021.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 17/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

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.

Matregion Fosen
Kompetansepilot Fosen
Autoship Fosen
Fosenfrukt
Dyrk og beitebruk
Kompetanseforum
Samferdsel og infrastruktur
Næring og innovasjon
Fosenmøtet
Opplev Fosen
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 18/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

«Fosenteltet»- deltakelse på Trøndersk matfestival
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
1. Rådet tar presentert rapport til orientering.
2. Rådet vedtar å disponere kr 200.000, - til inndekning av felles kostnader
for Fosenteltet på Trøndersk matfestival 2021. Finansieres ved bruk av
regionalt næringsfond, prosjekt 4904

Saksfremstilling:
Fosenregionens oppgave har vært å være en tilrettelegger for produsentene,
denne jobben har også vært opp mot Oi! Trøndersk Mat og Drikke som arrangør
av matfestivalen. Vi har bidratt med å bygge felleskap og god stemning i felles
Fosen-telt. Dette har fungert veldig bra og vi har tatt med oss mye lærdom for
videre utvikling.
Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg i 2021 ble over 300 ulike aktiviteter i hele
Trøndelag med gårdsbesøk, grønnsakssafari, gourmetaften og grillaften, marked
og kurs. Mange gode møter mellom mat- og drikkeprodusenter og forbrukere! Et
solid samarbeid mellom Trøndersk Matfestival og samarbeidspartnerne, mat- og
drikkeprodusenter, destinasjonsselskap, lokalt næringsliv, næringsforeninger og
næringshager, og ikke minst ordførerne i 34 av 38 kommuner som meldte seg på
festen for å støtte sine mat- og drikkeprodusenter og reiseliv. Bare her på Fosen
hadde vi 18forskjellige arrangementer gjennom helgen 5.-7.august. Også i år
deltok sykehjemmene på Fosen.

Regnskap:
Teltleie kr 124.740, Fellesutgifter kr 85.240, - utstillere betaler selv påmeldingen og noe fellesutgifter
SUM kr 209.980, -
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Fosenregionens deltagere tok hjem 4 av 7mulige priser!!
Normeland Gårdsmat med spekepølse av elg med fennikel
Ankeret Mat med ankersild
Stokkøy Bakeri med landbrød

I tillegg ble Gårdsbutikken Romstad gård tildelt «Tenke stort- prisen 2021»

FOSENREGIONEN GRATULERER MED JEVE UTMERKELSER!
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Oppsummert:
Prosjektleder for matregion Fosen anbefaler en videreføring av fellesstand for
Fosenregionens produsenter med de ønsker og endringer som er nevnt i denne
rapporten. At både årets og tidligere års erfaringer tas med i videre planlegging.
Som region må vi også drøfte hva vi ønsker å bruke neste års markering av
European Region of Gastronomy på Trøndersk matfestival.
Samhandlingen med Oi! Trøndersk mat og drikke har fungert godt med
markedsføring og kommunikasjon for både matfestivalen i Trondheim og et sted
nær deg.
Fremover vil vi fortsette å jobbe med å bygge opp nettverket for
lokalmatprodusenter i Fosenregionen og deltakelsen på Trøndersk matfestival er
en viktig del av dette arbeidet.
Oi! Trøndersk mat og drikke har gjennomført en evaluering hvor deltakerne i
Fosenteltet svarer følgende:
«Det koster mye å delta på Trøndersk matfestival i Trondheim»
«Det er avgjørende å få støtte til deltakelsen i Trondheim regionalt»
«Gjennom deltakelse i Trondheim med regionvis organisering bygges det lokalt nettverk og
samarbeid som gjør det enklere å skape noe sammen lokalt.»
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 19/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

Høringsuttalelse til «Regional plan for arealbruk 20212030»
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Høringsuttalelsen
Referanse; https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-ogareal/regional-planlegging/horing-arealplan/

Forslag til vedtak:
1. Rådet er enig i høringsuttalelsen, og ber om at den sendes til Trøndelag
fylkeskommune som en regional uttalelse fra Fosenregionen IKPR.

Saksfremstilling:
Regional plan for arealbruk i Trøndelag er sendt på høring til alle fylkets
kommuner, berørte statlige og regionale myndigheter og en rekke andre
offentlige organer, interesseorganisasjoner mv.
Fosenregionen har etter søknad fått utsatt frist til 17.september for å kunne
behandle høringsuttalelsen i rådet.
Trøndelag fylkeskommune lister opp seks punkter de spesielt ønsker
tilbakemelding på:
Vil planen bli et nyttig verktøy for kommunene sin arealplanlegging og forvaltning?
Vil planen bli et nyttig verktøy for andre myndigheter for oppfølging mot
kommunene, og ivaretar retningslinjene nasjonale krav, retningslinjer og
forventinger til arealplanlegging og - forvaltning innenfor egen sektor?
RPA gjelder hele Trøndelag. Arealutfordringene og mulighetene er ulike
både mellom kommuner og internt i kommunene i Trøndelag. Ivaretar
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innholdet i planen og retningslinjene både hele Trøndelag og disse
ulikhetene?
Det er knyttet både krav, retningslinjer og forventninger fra nasjonale og
regionale myndigheter til kommunene sin arealplanlegging og -forvaltning.
Vil retningslinjene i RPA bidra til å gi kommunene forutsigbarhet og lokalt
handlingsrom?
Opplever dere retningslinjene som relevante og forståelige?
Hvilke satsinger med tiltak og aktiviteter mener dere bør inn i
handlingsprogrammet for at vi sammen kan nå mål i planen?
Kommunene i Fosenregionen har hver for seg sendt inn egne høringsuttalelser
og innspill.
Fosenregionen IKPR sender denne høringsuttalelsen med innspill til tiltak for å
forsterke og forankre at disse uttalelsene og innspillene er det regional enighet
om, og at innholdet er av betydning for regionen og kommunene enkeltvis.

Fosenregionen IKPR er tvilende til behovet for en regional plan for
arealbruk. Styring av arealbruken i den enkelte kommune er et av de
viktigste elementene i det kommunale selvstyret, og at denne vil kunne
danne grunnlag for flere innsigelser mot kommunens arealforvaltning. En
regional plan bør være strategisk og knyttet til sentrale utviklingstrekk for
et innovativt og bærekraftig Trøndelag.
Fosenregionen har særlige betenkeligheter over at fylkeskommunen
definerer regionsenter og lokalsenter, hvilke avgrensninger og muligheter
ligger det i dette? Fosenregionen er sammensatt, og har en utfordrende
internkommunikasjon mellom de tettest befolkede stedene. Det er en
spredt bosetting og sterk tilknytning til flere deler av Trøndelag. Frem mot
at interkommunikasjonen knytter de tettest befolkede områdende bedre
sammen så vil Fosenregionen har tre sentra i Brekstad, Rissa og Åfjord.
Disse vil i tillegg til Namsos, Steinkjer og Trondheim være viktige senter for
ulike tjenester og tilbud til innbyggerne i Fosenregionen. I planen skrives
det blant annet; «fremtidig vekst bør i all hovedsak styres til regionsenter
og lokalsenter» - dette vil trolig være en stor utfordring, og i noen tilfeller
til ulempe for innbyggere og næringsliv i Fosenregionen.
Med bakgrunn i at kommunene i Fosenregionen har vært gjennom en
omfattende omstrukturering ved å slå sammen kommuner så er det
overordnet at kommunene selv kan bestemme over hvilken tilhørighet
som er best til nytte for innbyggere, eksempelvis helsetjenester og
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kommunikasjonsforbindelser. Fosenregionen har flere
kommunikasjonsforbindelser som har regionale funksjoner, men ikke kan
knyttes til et felles knutepunkt. Fosenregionen forutsetter at
fylkeskommunen sikrer gode kommunikasjonslinjer i hele Trøndelag, ikke
bare i den såkalte «vekstaksen». Fylkeskommunen må være pådriver for
balansert utvikling i Trøndelag.
Trøndelag er et sammensatt fylke med kommuner som forvalter ulike
naturressurser, fortrinn og utfordringer. Det er derfor særlig viktig at
kommunene beholder sin selvstyrerett over arealplanleggingen for å
kunne utvikle og tilrettelegge best mulig innenfor det som ligger innenfor
den juridiske avgrensingen.

Innspill til plantiltak
Båt, ferje, ferjeavløsning og bruer over fjorder er ikke nevnt. Fylket har et
vesentlig ansvar for transport på kysten og må ta en tydeligere rolle i et
samarbeid i forhold til areal og transportplanlegging her.
Rådet i Fosenregionen mener at kysten sine muligheter og utfordringer i
forhold til transport burde komme bedre frem i Regional plan for
arealbruk, slik det er gjort med den såkalte "aksen". På kysten har fylket et
spesielt ansvar for de viktigste transportløsningene og det er viktig at dette
sees i sammenheng med arealbruk for å legge til rette for vekst i
overenstemmelse med krav til samordnet areal og transportplanlegging.
Kommunene i Fosenregionen har en rekke ganger tatt opp
problemstillinger rundt at staten setter mange restriksjoner for videre
arealbruk.
Regional plan for arealbruk setter mange krav til kommunene, det bør
også settes krav til samordning av statlige og regionale interesser inn mot
kommunene. Å unngå lag på lag vern og å sikre sektorinteresser gjennom
samordnet kommunal planlegging burde vært et tema for å sikre en
bærekraftig og stedstilpasset arealutvikling i hele Trøndelag.
Regional strategi for utnyttelse av kraft der kraften produseres for å bidra
til lokal verdiskaping og redusert energitap
Regional strategi for tilrettelegging av det grønne skiftet, eksempelvis med
for ladepunkter for elbil
Regional tilrettelegging for deponi av overskuddsmasser som ikke kan
benyttes.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 20/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

Høringsuttalelse til «Regional strategi for verdiskaping i
Trøndelag 2022-2025»
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Høringsuttalelsen
Referanse; https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-oginnovasjon/planer-og-strategier/horing-regional-strategi-forverdiskaping-i-trondelag-2022-2025/

Forslag til vedtak:
1. Rådet er enig i den vedlagte uttalelsen, og ber om at den sendes til
Trøndelag fylkeskommune innen høringsfristen den 22. september 2021
Innspill
Det bør konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en
hovedrolle.
Interkommunale samarbeid i Trøndelag kan bidra operativt med
gjennomføringen av strategiens handlingsplan forutsatt forutsigbar
medfinansiering.

Saksfremstilling:
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for verdiskaping i
Trøndelag 2022-2025 på høring, med høringsfrist 22. september. Strategiens
hovedmål er «økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i
Trøndelag». Utkastet til Verdiskapingsstrategien erstatter Strategi for innovasjon
og verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016–2020.
Strategien skal følges opp gjennom toårige handlingsplaner.
Fosenregionen har vært representert inn i arbeidet med verdiskapingsstrategien
gjennom at utviklingsleder Torun Bakken er medlem i Næringspartenerskapet
som representant for regionene i Trøndelag.
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Hovedmålet Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i
Trøndelag videreføres.
Prioriterte strategiske områder

Kompetanse
Forskning utvikling og innovasjon
Omstilling til bærekraft
Attraktivitet
Samhandling
Spissede satsingsområder

Bioøkonomi
Opplevelser
Teknologi
Offentlig sektor
Den er retningsgivende for alle offentlige aktører i Trøndelag og legger føringer
for bruken av flere ulike regionale virkemidler fra 2022.Derfor ble det lagt stor
vekt på at prosessen måtte ivareta bred medvirkning og åpenhet. Det har bidratt
til at strategien er godt forankret. Samtidig har vi fått benyttet Trøndelags
samlede kompetanse inn i det strategiske arbeidet.

Utklipp fra saksfremlegget til Trøndelag fylkeskommune
Strategiens virkning
Verdiskapingsstrategien er en regional strategi som gir virkning gjennom at den
er retningsgivende for alle offentlige aktører i Trøndelag. Den skal medvirke til å
peke ut felles retning i verdiskapingsarbeidet og være et grunnlag for
samhandling og samordning i offentlig sektor og bidra i kommunens strategiske
planarbeid. Den legger føringer for bruken av flere ulike regionale virkemidler;
forskningsvirkemidler, regionale utviklingsmidler og BIO-midler. Videre gir den
retning gjennom at den legges til grunn for oppdragene som gis til Innovasjon
Norge og til SIVA. Fylkeskommunen gir også tilleggsoppdrag til næringshagene
og inkubatorene i fylket. Strategien ligger også til grunn for tilleggsoppdragene.
Satsingsområdene
Gjeldende verdiskapingsstrategi har fem satsingsområder, mens den rullerte
strategien legger opp til fire satsingsområder. Til forskjell fra nåværende
strategier brukes betegnelsen retningsmål for satsingsområdene. Det indikerer
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at målene skal oppfattes som en villet utviklingsretning og det vektlegger
bevegelsen, både kvaliteten og hastigheten, som viktig for måloppnåelse.
Bioøkonomi og opplevelser videreføres som satsinger, mens Teknologi og
Offentlig sektor er nye satsingsområder. De nåværende satsingsområdene,
Havrommet, Smarte samfunn og Sirkulærøkonomi inngår i de nye
satsingsområdene.
Under innspillsrundene fikk vi tilbakemelding på at smarte samfunn som begrep
ble oppfattet som svært samfunnsrettet og ikke «traff» næringslivet sterkt nok.
Teknologi som nytt satsingsområde er tydeligere og retter seg sterkere mot
næringslivet og forskningsmiljøene. Kunnskapsmiljøene i Trøndelag er sterke på
teknologi og er ett av våre to fortrinn. Smarte samfunn inngår også i
satsingsområdet Offentlig sektor. Satsingsområdet Teknologi tar også opp i seg
og viderefører deler av det som i dag er satsinger i Havrommet. Den «biologiske
delen» av havrommet er lagt til bioøkonomi.
Satsingsområdet Bioøkonomi omfatter verdikjedene innenfor jord, skog, reindrift
og havbruk. Strategien tydeliggjør med dette de sterke naturressursbaserte
næringen, poengterer slektskapet og peker på mulighetene som ligger i
samspillet mellom bionæringene.
Nåværende satsingsområdet Opplevelsesnæringer foreslås endret til
Opplevelser. Det er ikke bare opplevelsesnæringen som må utvikles for å skape
attraksjonskraft i Trøndelag. Gode opplevelser skapes i fellesskap, er et felles
ansvar og er like viktig for trønderne som for besøkende. Endringen tar inn over
seg sammenhengene og synliggjør denne dimensjonen.
Offentlig sektor er nytt som satsingsområde. Fylkesplanen er tydelig på at hele
Trøndelag skal tas i bruk. Innspillene som har kommet understreker dette og
særlig kommunenes betydning. Sammenhengene mellom næringsutvikling,
demografi, attraktivitet og bosetting understreker viktigheten av også å utvikle
offentlig sektor, igjen nevnes kommunene spesielt. Nasjonalt har det i de siste
par årene vært en særlig stor oppmerksomhet rettet mot distriktene. Valget av
offentlig sektor som satsingsområdet har sin begrunnelse i disse betraktningene
og forslaget har blitt godt mottatt. Offentlig sektor har ansvar for mange viktige
oppgaver, og denne strategien avgrenser seg til oppgaver av betydning for
næringsutvikling og forskning og innovasjon i kommunal sektor.
Sirkulærøkonomi er et satsingsområde i dagens strategi. Det gjort et kraftfullt
løft og sirkulærøkonomi har fortsatt fokus og er essensielt for en bærekraftig
omstilling av trøndersk næringsliv. Derfor legges sirkulærøkonomi nå som et
prioritert tema under strategiområdet Omstilling til bærekraft.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 21/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

Attraktivitet – Høstkampanje for opplev Fosen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar å gjennomføre en høstkampanje for attraktivitet som
beskrevet til en kostnad på kr 50.000, - Finansieres av regionalt
næringsfond, prosjekt 4904

Saksfremstilling:
Utviklingsleder foreslår å forlenge sommerkampanjen for opplev Fosen med en
høstkampanje. Hovedformålet er å bidra til at tilbydere innenfor reiseliv og
matopplevelser skal få flere bookinger og salg. I tillegg er dette også et viktig
tilskudd til å promotere Fosenregionen som en attraktiv opplevelsesregion. Både
for fritidsinnbyggere, helårsinnbyggere og turister.
Sommerkampanjen 2021 ble en knaksuksess og det meldes om økt trafikk hos
tilbyderne. Det er også merket en forsterket interesse for å bli promotert
gjennom nettsiden til Opplev Fosen
Det foreslås gjenbruk at materialet som vi fikk laget i 2020 med nye tekster og litt
endret grafikk. Kostnaden dekker grafisk arbeid og selve
markedsføringskampanjen som hovedsakelig legges til sosiale medier.
Alle filmer kan sees og deles gjennom Youtube-kanalen til Fosenregionen,
https://www.youtube.com/channel/UC8UyTmNBWHggAF9XIAIjojg/videos
Referanse:
PS 15/21 Markedsføring av opplev Fosen 2021
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 22/21
RÅDET

Møtedato 17.09.2021

Orientering fra prosjektgruppen for strømforsyning i
Fosenregionen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Prosjektplan kartlegging av strømforsyning i Fosenregionen

Forslag til vedtak:
1. Rådet tar orienteringen til etterretning.

Saksfremstilling:
John Einar Høvik orienterer fra arbeidet i prosjektgruppen direkte i møtet.
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Saksnummer:
Utvalg:

Eventuelt
Saksbehandler: Alle

Vedlegg: Ingen
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