MØTEREFERAT
RÅDSMØTE
Tid: Fredag 17.09.2021, i sammenheng med Fosentinget
Sted: Storsalen, rådhuset Indre Fosen
Møtedeltakere:
Deltaker
kommune

Rådsmedlem

Varamedlem

Indre Fosen Bjørnar Buhaug

Kommunedirektør/rådmann

Tore Solli (ass. k.dir)

Knut Ola Vang
Ivar Rostad
Osen

Egil A. Johannessen

Kristian Momyr

Roar Leirset

Ørland

Tom Myrvold

Laila Veie

Emil Raaen

Håkan Berdahl

Per Ola Johansen

Ogne Undertun

Åfjord

Vibeke Stjern
Tone Bårdli

Forfall:
Line Stein, Osen kommune. Finn Olav Odde, Ørland kommune. Einar Eian, Åfjord
kommune.

Øvrige møtedeltakere:
Deltaker

Rolle

Organisasjon

Hallgeir Grøntvedt

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Harald Fagervold

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Annikken Kjær Haraldsen

Adm. observatør

KS

Kirsti Leirtrø

Politisk observatør

Stortinget

Politiråd Fosen
Møte med politiet på Fosen med tema flyktning og migrasjonsutfordringer ved
Jorunn Leksås og lensmann Per Ivar Olsen.

PS 16 / 21 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.06.21

Rådets vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 4. juni 2021.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 17 / 21 Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Utviklingsleder orienterte om daglig drift i Fosenregionen med statusrapport fra
regionale utviklingsprosjekter.

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

PS 18 / 21 Fosenteltet- deltakelse på Trøndersk matfestival 2021

Rådets 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
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 19/ 21
2030

Høringsuttalelse til Regional plan for arealbruk 2021-

Forslag fra Ørland kommune PS 19/21 – IKPR Fosenregionen
ERSTATT FØLGENDE TEKST:

«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:
Rapporten «Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag», utarbeidet av Norsk
institutt for by- og regionforskning (NIBR), presenterer et bredt tematisk og
empirisk materiale over alle kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner i
gamle Sør-Trøndelag, og peker også ut enkelte potensielle regionale
tyngdepunkter og beskriver noen av deres egenskaper. Den empiriske
oversikten dekker en lang rekke temaer der hvert tema både inneholder en
beskrivelse av dagens situasjon og eventuelle relevante utviklingstrekk. Etter den
tematiske gjennomgangen og ved å sammenstille en del av hoved indikatorene
for hver kommune og region, er det tre regioner NIBR mener har potensial for å
utvikle seg til regionale tyngdepunkt i tillegg til to regioner med et mer begrenset
potensial.
Alle forslagene til regionsenter i Regional plan for arealbruk i gamle SørTrøndelag er i henhold til analysen fra NIBR. Dette er altså basert på en
omfattende analyse, men dette kunnskapsgrunnlaget er ikke beskrevet i
Regional plan for arealbruk på samme nivå som for regionsenter på «aksen». Det
faglige grunnlaget for forslag til regionale tyngdepunkt utenfor aksen må
beskrives bedre.
Forslaget fra Ørland kommune fikk delvis støtte fra rådet, etter forslag fra
Indre Fosen kommune ble dette omforent og vedtatt nytt avsnitt i
høringsuttalelsen;
Fosenregionen har særlige betenkeligheter over at fylkeskommunen definerer
regionsenter og lokalsenter. Det faglige grunnlaget til regionale tyngdepunkt må
beskrives bedre og begrunnes i et bredt tematisk og empirisk materiale før dette
navngis, herunder hvilke avgrensninger og muligheter ligger det i dette. 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».
Oppsummert

Rådet drøftet innholdet i forslaget til høringsuttalelse og ga innspill fra
kommunenes behandlinger. Alle fire kommunene i Fosenregionen har sendt inn
egne uttalelser til høringen. Region- og lokalsentre ble særlig drøftet og rådet
ønsker en ytterligere beskrivelse på hva disse betegnelsene i planene innebærer,
og hvile konsekvenser det gir. Rådet legger derfor med et følgebrev ved
høringsinnspillet hvor det bes om et møte med fylkeskommunen.

Rådets vedtak:
1. Rådet vedtar høringsuttalelsen med endringene og nytt avsnitt. Ber om at
den sendes til Trøndelag fylkeskommune som en regional uttalelse fra
Fosenregionen IKPR innen utsatt frist 17.september.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 20/ 21 Høringsuttalelse til Regional strategi for verdiskaping i
Trøndelag 2022-2025

Rådets vedtak:
1. Rådet er enig i den vedlagte uttalelsen, og ber om at den sendes til
Trøndelag fylkeskommune innen høringsfristen den 22. september 2021
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 21/ 21

Attraktivitet – Høstkampanje for opplev Fosen

Rådets 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

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 22/ 21 Orientering fra prosjektgruppen for strømforsyning i
Fosenregionen

Rådets vedtak:
Rådet tar orienteringen til etterretning.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 23/ 21 Eventuelt
Det ble fremmet et forslag om å gi en støtteerklæring til opplevelses prosjektet
Eventyrskogene på Camp Elveng.
Støtteerklæringen:
STØTTEÆRKLÆRING TIL PROSJEKTET «EVENTYRSKOGENE»
«Camp Elveng er et unikt prosjekt som omfatter: sport, hest & helse samt opplevelsesproduksjon gjennom prosjektet
EVENTYRSKOGENE.
Prosjekt-teamet ønsker å bidra til bygdeutvikling ved å skape gode opplevelser for små og store i samspill med dyr, natur,
inkludering, godt vertskap, og formidling av de gode historiene.
Fosenregionen interkommunalt politisk råd støtter prosjektet, som kan bidra til å styrke bolyst og opplevelsesmangfoldet
i regionen.
Det er positivt at det vokser frem nye opplevelsestilbud i Fosenregionen. «Camp Elveng» med «Eventyrskogene» bidrar
med et godt produkt som er helt i tråd med Fosenregionen sin strategi for opplevelser, «Opplev Fosen»
Om prosjektet «Eventyrskogene» https://www.eventyrskogene.no/
Kommunene i Fosenregionen støtter arbeidet med «Camp Elveng» som et opplevelsessenter og stiller seg
bak initiativet til å etablere og opprette dette tilbudet.

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

Rådets vedtak:
1. Rådet mener prosjektet Eventyrskogene er et flott tilskudd til «opplev
Fosen», og sender en støtteerklæring til prosjektet og ønsker
initiativtakerne lykke til med realiseringen.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Referent

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

Tusen takk til Fru Nelik for god lunsjservering og utsøkt dessert.
https://frunelik.no/

