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Saksliste
Saksnr.

Saksnavn

PS 32/21

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 05.11.2021

PS 33/21

Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder

PS 34/21

Statusorientering matregion Fosen ved prosjektleder

PS 35/21

Veikart kommunikasjon og samferdsel Fosenregionen

PS 36/21

Søknad om medfinansiering av prosjektet «Hysnes ung»

PS 37/21

Presentasjon av utkast til Strategisk næringsplan for Fosenregionen

PS 38/21

Eventuelt

•
•

Presentasjon av årets vinner av Utviklingsprisen for Fosen
Orientering fra rådmannsforum ved leder

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

www.fosenregionen.no

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 32/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 05.11.2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Møtereferat 05.11.2021

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 5.november 2021.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 33/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

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 34/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

Statusorientering matregion Fosen
Saksbehandler: Prosjektleder matregion
Vedlegg: Handlingsplan 2021

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

Saksfremstilling:
Rådet vedtok i PS 08/21 Handlingsplan for matregion Fosen 2021.
Følgende hovedpunkter fra handlingsplanen er lagt til grunn for arbeidet;
1)Etablere et samarbeid med ERG
2)Etablere og drifte nettverk institusjonskokker
3)Festival, Trøndersk Matfestival
4)Lokale arrangementer, Trøndersk matfestival “et sted nær deg”
5)Etablere et felles produsentnettverk for Fosenregionen
6) Kompetanse-rekrutering

Les hele handlingsplanen her;
https://fosenregionen.no/wp-content/uploads/2021/04/Vedleggradsmotet-160421.pdf
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 35/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

Veikart/kommunikasjonskart Fosen
Saksbehandler: Utviklingsleder/faggruppe samferdsel og infrastruktur

Forslag til vedtak:
1. Faggruppen for samferdsel og infrastruktur anbefaler å tilsette en
prosjektleder som kan ta ansvar for å koordinere prosjekter i
Fosenregionen.
2. Faggruppe for samferdsel og infrastruktur blir styringsgruppe for
prosjektene, som igjen rapporter til det interkommunale politiske
rådet for Fosenregionen.
3. Prosjektleder rekrutteres i henhold til vedtatte mandat og
stillingsutlysning.

Saksfremstilling:
Det er behov for en strategisk satsing for å sikre midler for utvikling innen
infrastruktur og samferdsel på Fosen. Det er et stort spekter i behov for
utbygging av fylkesveger, digital infrastruktur og strømnett på Fosen. Det er også
et behov for å sikre busstilbud, hurtigbåttilbud, ferjedrift og varetransport på sjø.
Dette er ansvar som i utgangspunktet ansvar som ikke skal belastes de
kommunale budsjettene.
Stillingen vil ha et hovedansvar for å sikre at Fosen får tilstrekkelige muligheter
for utvikling gjennom å få tildelt regionale og til dels nasjonale midler for
samferdsel og infrastruktur.
Fylkesveger
På Fosen er det ikke nasjonale veger, men hovedvegnettet består av fylkesveger.
Utfordringene på Fosen varierer mellom store utbyggingsprosjekt for bruer og
tuneller til behov for utbedringer med asfaltering, rassikring, bæreevne og
etablering av gang- og sykkelveger.
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Digital infrastruktur
Den digitale infrastrukturen på Fosen bør styrkes og tilrettelegges i større grad
regionalt. Vi ser at høyhastighetsnett har blitt en veldig viktig faktor i
samfunnsutviklingen.
De siste årene er det vært stort fokus på fiber som leveranse for
høyhastighetsnett til innbyggerne.
Lønnsomheten er nok kommet til et punkt hvor man også bør se nærmere på
mobile alternativer.
Fosen-kommunen ønsker å styrke den digitale infrastrukturen for fremtidens
løsninger.
Oppgavene blir å:
Koordinere tilskudd som kan være med å drive utbyggingen/utbedre
høyhastighetsnett.
Kartlegge og utarbeide planer for utbygging og utbedringer for
Fosenregionen.
Følge opp avtaler og holde kontakten med leverandører og fylket
Sikre beredskaps-kommunikasjon
Sikrer innbyggernes tilgang til internett når kobbernettet blir slått av
Strømnett
Det er et stort behov for å styrke transmisjonsnettet og regionalnett for strøm på
Fosen. Det pågår arbeid i kommuner og i næringssammenheng. Det pågår
mange tilsvarende utbyggingsprosjekt i Norge og søknader om konsesjon. Det
må gjøres et stort arbeid med dokumentasjon av behov, utarbeiding av
konsesjonssøknader, behandling av søknader, bevilgning av penger og så
utbygging av strømnettet. Slikt arbeid foregår over flere år fra behov er avdekket
til strømnettet er utbedret. Dette arbeidet må koordineres og en må sikre at
dette arbeidet ikke stopper opp på noen av disse punktene.
Samferdsel
Fylkeskommunen er ansvarlig for både busser, hurtigbåt og ferjer. Fosen har ikke
tog som tildeles direkte midler gjennom statsbudsjettet. Det er heller ikke egne
samferdselspakker som tildeles bundne midler via statsbudsjettet til
Fylkeskommunen. Fylkeskommunen får frie midler for å dekke kostnadene for
kystens transportmidler med hurtigbåt og ferje. De kan velge å benytte disse
midlene på andre områder og andre deler av fylket.
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Staten setter de neste årene krav til utslipp fra buss, hurtigbåt og ferje. Det
satses også på reduserte ferjebilletter. Det har nasjonalt blitt tatt opp prisene på
hurtigbåtbilletter som ligger langt over andre billettpriser. Tilskudd og videre
bruk av disse midlene vil ha en stor betydning for Fosen de neste årene.
For å sikre utviklingen av busstilbud, hurtigbåt og ferje må det både jobbes
strategisk mot fylkeskommune og sentrale myndigheter for å sikre tilbudet på
Fosen, men også med selve anbudene som nå skal sendes ut de enste årene.
Fosen ligger strategisk plassert langs den nasjonale farleden. Mulighetene for å
styrke godstransporten på sjø til/fra eller via Fosen bør utvikles videre.
Elektrifiseringen av sjøtransport må sees i sammenheng med utvikling av
strømnettet.
Fosenregionen må aktivt følge opp samferdselsstrategien, og jobbe aktivt for å
koordinere sine samferdselsprioriteringer i møte med regionale og nasjonale
myndigheter.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 36/21
Møtedato 10.12.2021

RÅDET

Søknad om medfinansiering av prosjektet «Hysnes
ung»
Saksbehandler: Utviklingsleder

Forslag til vedtak:
1. Fosenregionen IKPR medfinansierer prosjektet Hysnes ung med inntil kr 200.000,
- som disponeres fra regionalt næringsfond.

Saksfremstilling:
Prosjektorganisasjonen «Hysnes Ung» søker om medfinansiering av
forprosjektet «Hysnes Ung» med bakgrunn i følgende finansieringsplan;
Statsforvalteren i Trøndelag

650.000,-

Indre Fosen kommune

325.000,- (egeninnsats timer og kontor)

Styringsgruppe

50.000,- (egeninnsats timer)

Omstillingsprogrammet Indre Fosen

75.000,-

Fosenregionen IKPR

200.000,-

Totalsum

1.300.000,-

Som det fremgår av søknaden så har statsforvalteren, Indre Fosen kommune og
omstillingsprogrammet innvilget beløpene over som finansiering for oppstart av
prosjektet.
Budsjett:
Beskrivelse
Prosjektleder 100%stilling
Reiseutgifter

Delsum i kroner
850.000,75.000,-
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Møtedeltakelse

50.000,-

Kontorutgifter

100.000,-

Administrasjon

225.000,-

Totalsum 1.driftsår

1.300.000,-

Bakgrunnsnotat ved Per Kristian Skjærvik, ref orientering i rådet
5.november
I Hurdalplattformen står følgende:
Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Regjeringen legger
arbeidslinjen til grunn i arbeids og velferdspolitikken. Derfor må felleskapet stille
mere opp med aktivt tiltak for å hjelpe folk i arbeid. Det er særlig viktig å få unge
mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet.
Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om
jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere
ungdomsteam og ungdomsveiledere sikrer tettere oppfølging av unge. Det skal
utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.
I Hysnes ung prosjektet søkes det å jobbe mot ungdommer som ikke er registret
noen plasser - bor hjemme og har ingen aktiviteter som peker mot å komme i
arbeid.
Nav sier følgende:
De lager nå en strategi for å hjelpe Trøndere som står på utsiden
57000 trøndere i alderen 20 - 66 år er verken i jobb eller under
utdanning.
34500 av disse mottar trygd
22500 har ingen ytelser i det heletatt
Hvordan få flest mulig av disse over i arbeidslivet
HYSNES UNG KAN VÆRE EN DEL AV SVARET HER.
Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet er å etablere et institusjonsbasert tilbud for ungevoksne i
utenforskapet.
Oppholdet ved Hysnes ung vil være langvarig
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Legges vekt på arbeide i små grupper med gode relasjoner både til
fagpersoner, ungdommene imellom og inn mot hjemplassen
Hvorfor Hysnes? Lett tilgjengelig med hurtigbåt fra og til Trondheim og
Kristiansand.
For å gjennomføre må vi ha en god forankring hos NAV, fylkeskommunen,
barnevern, primær- og spesialisthelsetjenesten og målgruppen selv må
være sentral.
Og det er nødvendig å få avklart finansierings modell for drift av tilbudet
og stønad til ungdommene/de unge voksne.
I første omgang ønsker vi midler til en pilot/ en utprøving av prosjektet.
Utprøvingen planlegges gjennomført som et fullverdig program, men med
begrenset inntak av personer og med mål om å sanke erfaring og
sammenlignings grunnlag til et fremtidig hovedprosjekt. Prosjektet følges av
forskning.
Målgruppe:
Målgruppen i pilot prosjektet er menn og kvinner i alderen 21-24 år bosatt i
Trøndelag og som er i utenforskap, eller fare for å havne i utenforskap.
Hvorfor denne gruppen?
De har fortsatt ungdomsrett til videregående opplæring fram til de er 24 år, men
etter 21 år har de ikke lenger tilbud om veiledning fra Oppfølgingstjenesten.
Hysnes ung skal ikke være en skole; skoleformatet, prestasjonsfokus og klasse
/store grupper er utfordrende for mange i målgruppen.
Avtaler om arbeidsutprøving:
Vi har muntlige avtaler om arbeidsutprøving med lokalt næringsliv. De må
formaliseres når vi kommer i gang med piloten
Prosjektet er inndelt i tre arbeidspakker:
Arbeidspakke 1 er pilotering av Hysnes ung, hvor målet er å gjennomføre en
utprøving av prosjektet med forskjellige modeller av basiselementene
Arbeidspakke 2 er evaluering av pilotprosjektet, hvor målsettingen er å
optimalisere utformingen av Hysnes ung basert på erfaringer som er gjort.
Arbeidspakke 3 er fulldrift av Hysnes ung samt evaluering av tiltaket gjennom en
randomisert kontrollert studie og helseøkonomiske analyser.
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Styringsgruppe:
Per Kr. Skjærvik – leder
Vidar Johansen - Unicare Helsefort
Elisabeth Brødreskift. - Fosen Inkasso
Mari Kilen. - Fosen Barnevern
Ingunn Rokseth. - NIT Indre Fosen
Torun Sneeggen - Johan Bojer VGS
Anders Almenning. - NAV Indre Fosen

Holder nå med utlysningstekst for prosjekt stillingen og vil få en del viktige
arbeids oppgaver:
lede den målrettede fremdriften i prosjektet
Opprette og videreutvikle dialogen med samarbeidspartnere, fagmiljøer
og beslutningstakere.
Utarbeide konsepter og dokumenter i samråd med fagmiljøer og øvrige
samarbeidspartner
Utarbeide og følge opp prosjektbeskrivelse.
Koordinere og samhandle med styringsgruppen og arbeidsgrupper i
prosjektet
Gjennomføre møter, delta på kurs og konferanser og presentere på vegne
av prosjektet.
Kvalifikasjoner:
Høgskole/universitet utdanning, med minimum bachelorgrad innenfor
relevant fagområder. Eventuell mastergrad vil vurderes positivt.
Har erfaring fra ledelse av prosjekter, helst utviklingsprosjekter innenfor
tilsvarende fagfelt.
Du har arbeidet med eller har god kjennskap til endringsprosesser.
Økonomisk forståelse og analytiske evner
Ha kunnskap innenfor følgende områder:
utenforskap og dagens tiltaks apparat
Hvordan offentlig drift og anskaffelser fungerer
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Erfaring fra politisk arbeid
Utarbeide søknader og bruke virksomhetsapparatet.
Egentlig søker vi etter en supermann/kvinne for å få gjennomført prosjektet.
Og vi skulle gjerne hatt noen signaler om dere støtter dett og hvor mye. Fordi vi
ønsker å lyse ut stillingen så snart som mulig.
Har allerede startet det politiske påvirkningen opp mot sentrale myndigheter.
Møte med Statssekretær i Arbeids og sosialdepartementet på tirsdag.
Samarbeidspartnere:
Unicare Norge
Indre fosen NAV
Fosen folkehøgskole
Fosen Regionråd
Stiftelsen Hav
IF jobb
Statsforvalteren gjennom prosjekt finansiering
Johan Bojer VGS, Fosen Barneverntjeneste og Næringsforeningen i
styringsgruppa.
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Saksnummer:
Utvalg:

PS 37/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

Presentasjon av utkast til strategisk næringsplan for
Fosenregionen
Saksbehandler: Utviklingsleder/PwC
Vedlegg: Utkast til strategisk næringsplan for Fosenregionen

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet tar presentasjonen til orientering og jobber videre med å
utarbeide en felles plan i henhold til mandatet og oppdragsavtalen
med PwC.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

Eventuelt
Saksbehandler: Alle

Vedlegg: Ingen

PS 38/21
RÅDET

Møtedato 10.12.2021

