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Saksliste
Saksnr.

Saksnavn

PS 01/22

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 10.12.2022

PS 02/22

Orientering om regionale prosjekter ved utviklingsleder

PS 03/22

Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024

PS 04/22

Verdiskapingsanalyse Fosenregionen

PS 05/22

Prosjektmandat og prosjektgruppe for kraftforsyning i Fosenregionen

PS 06/22

Medfinansiering av forsvarskoordinator driftsåret 2021

PS 07/22

Aktivitetsplan matregion Fosen i ERG1- året 2022

PS 08/22

Medfinansiering av Fosen-stand på Trøndersk matfestival 2022

PS 09/22

Søknad om medfinansiering av Trøndersk matfestival- et sted nær deg

PS 10/22

Oppdragsbeskrivelse for prosessledelse veikart Fosen
Eventuelt

Presentasjon av Næringskompasset og ved Geir Are Nyeng, PwC
Orientering aktivitetsplan matregion ved Bjørn Erik Vangen, prosjektleder
matregion Fosen
Orientering om fiskeriprosjektet VARP, ved Leif Harald Hansen, Trøndelag
fylkeskommune
Orientering fra rådmannsforum ved leder Kjetil Mjøsund

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd
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Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 01/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 10.12.2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Møtereferat rådsmøte 10.12.21

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 10.desember 2021.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 02/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

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.

Fosenstrategien- verdiskaping - næringskompass
Matregion Fosen
Fosenfrukt
Dyrk og beitebruk
Kompetansepilot Fosen
Kompetanseforum
Autoship Fosen
Samferdsel og infrastruktur
Opplev Fosen
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 03/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024
Saksbehandler: utviklingsleder/ordførerforum
Vedlegg: Næringskompass Fosenregionen 2021-2024

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet vedtar Næringskompass for Fosenregionen 2021-2021 som
styringsverktøy for Fosenregionen sin innsats for verdiskaping på Fosen.
2. Rådet utarbeider en årlig handlingsplan med tiltaksliste for den regionale
innsatsen.
3. Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024 forankres og innarbeides
hos medlemskommunene; Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.

Innspill fra rådmannsforum:
1. Rådmannsforum er positive til at det interkommunale rådet samordner
regionale satsinger.
2. Det er vesentlig at det tilrettelegges for god behandling administrativt for
å lykkes med det operative arbeidet. Den regionale innsatsen må
innarbeides i kommunenes planer gjennom god samhandling og
forankring.
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Saksfremstilling:
Viser til PS 10/21 Mandat for ny strategisk næringsplan Fosenregionen, les
mandatet her;
https://fosenregionen.no/wp-content/uploads/2021/04/Vedlegg-radsmotet160421.pdf
PwC ble tildelt oppdraget med å bistå Fosenregionen i å utarbeide ny strategisk
næringsplan etter konkurranse gjennom MERCELL i juni 2021.
Oppdraget er løst etter en hypotesemetodikk med faseinndeling;

Interanalysen er intervjumøter med rådsmedlemmene kommunevis sammen
med kommunedirektør/rådmann.
Eksternanalysen innebærer intervjumøter med tjue aktører fra næringslivet i
Fosenregionen. Disse bedriftene er valgt ut etter innspill fra næringssjef eller
tilsvarende fra kommunene i Fosenregionen.
Rådet har hatt to arbeidsmøter, ett i november 2021 og i desember 2021.
Imellom disse har ordførerforum forberedt, gitt tilbakemeldinger og innspill til
prosessen.
Tidlig i prosessen så ble det klart at denne planen måtte få et annet navn.
Kommunene i Fosenregionen har enkeltvis egne strategiske næringsplaner som
legger til grunn for det operative arbeidet.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Navnet ble endret til «Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024». Planen er
en delplan under Fosenstrategien sitt hovedmål nummer en; verdiskaping.

https://fosenregionen.no/om-oss/regional-utviklingsplan/
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 04/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Verdiskapingsanalyse Fosenregionen
Saksbehandler: utviklingsleder/ordførerforum

Forslag til vedtak:
1. Rådet tar verdiskapingsanalysen til etterretning.
2. Verdiskapingsanalysen sendes til medlemskommunene; Indre
Fosen, Osen, Ørland og Åfjord som orientering.

Saksfremstilling:
PwC fikk i oppdrag fra rådet å utarbeide en verdiskapingsanalyse for
Fosenregionen.
Dette i sammenheng med ny strategisk næringsplan for Fosenregionen 20212024.
Verdiskaping defineres i denne analysen ut fra fire parameter;
selskapenes årsresultat
lønnskostnader
finanskostnader
skatt.
Verdiskapingsanalysen er satt opp fra en metodikk hvor man henter AS, ASA og
SPA registret i Fosenregionen fra Brønnøysundregisteret. Videre er det hentet ut
regnskap fra Proff Forvalt.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 05/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Prosjektmandat og prosjektgruppe for kraftforsyning i
Fosenregionen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Referanse og vedlegg; Næringskompass for Fosenregionen,
Kartleggingsrapport for energibehov i Fosenregionen fra oktober 2021.

Forslag til vedtak:
1. Det opprettes et prosjekt med en prosjektgruppe, som skal jobbe
strategisk for å sikre fremtidig kraftforsyning til Fosenregionen.
2. Prosjektgruppen utarbeider forslag til mandat og prosjektplan for
prosjektet, som fremlegges for behandling i rådet den 1. april 2022.
3. Rådet er styringsgruppe for prosjektet.
4. Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra politisk og administrativt
nivå, samt representanter fra netteier, kraftprodusenter og øvrig
næringsliv.

Saksfremstilling:
Ordførerforum har jobbet en del med saken om tilgang på kraft og energi i
Fosenregionen, og hatt denne til drøfting i flere møter. Rådet bør legge en plan
for videre arbeid med hvordan nærings- og arbeidsliv, innbyggere og besøkende
skal få tak i, og nyttiggjøre seg, en større andel av kraften som produseres i
regionen.
Med bakgrunn i dette, kartleggingsrapporten som beskriver energibehovet og
Næringskompasset for Fosenregionen med innsatsområdet infrastruktur
opprettes en prosjektgruppe. Denne skal ha i oppdrag å arbeide strategisk for å
sikre fremtidig kraftforsyning i Fosenregionen.
Prosjektgruppen bør vurdere å rekruttere en ekstern, nøytral prosjektleder hvis
det finnes økonomiske rom for det.
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Viser videre til siste hovedrapport fra Tensio om «Kraftsystemutredning for SørTrøndelag 2020-2040» (planlagt revidert i 2022). Rapporten beskriver blant annet
oppgradering av regionalnettet til Ørland og Indre Fosen, elektrifisering av
sokkelen med strøm fra Fosen, mm. Det er også nye planer for økt kraftforsyning
til Bessaker og Osen (Strand/Sandviksberget)).
Utdrag fra side 41 og 42 i kraftsystemutredning fra 2020:
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 06/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Medfinansiering av forsvarskoordinator for driftsåret
2021
Saksbehandler: Utviklingsleder

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet vedtar at Fosenregionen bidrar med kr 100.000, - i medfinansiering

av forsvarskoordinatorrollen for budsjettåret 2021
2. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond nr 25600015 regionalt
næringsfond

Saksfremstilling:
Ørland kommune vedtok å videreføre medfinansieringen av
forsvarskoordinatorfunksjonen og det anbefales at Fosenregionen også
viderefører sin andel av finansieringen av til sammen 70 % stillingsressurs for
driftsåret 2021. Videre at Fosenregionen tiltrer intensjonen, beskrivelsen og
leveransen for funksjonen som ligger i avtalen med Ørland kommune.
Finansiering av forsvarkoordinator;
Ørland kommune Kr 350.000
Ørland kommune: Kr 50.000 kontorfasiliteter
Fosenregionen: Kr 100.000
Trøndelag Fylkeskommune: Kr 500.000 Utbetalt Kr 950.000 + mva per år
Dette skal til sammen utgjøre en 70% stillingsandel
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 07/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Aktivitetsplan matregion Fosen i ERG1- året 2022
Saksbehandler: Prosjektleder matregion Fosen
Vedlegg: Aktivitetsplan 2022

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet tar aktivitetsplanen for matregion Fosen 2022 til orientering.

Saksfremstilling:
Aktivitetsplanen for matregion Fosen skal beskrive innsatsen fra kommunene i
Fosenregionen gjennom driftsåret 2022. Dette er også oppdragsbeskrivelsen til
prosjektleder for matregion Fosen. Les mer om matregion Fosen her;
https://fosenregionen.no/matregion-fosen/
Viser ellers til vedlagte aktivitetsplan for 2022.
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 08/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Medfinansiering av stand fra Fosenregionen på
Trøndersk matfestival 2022
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg:

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet mener det er viktig at Fosenregionen deltar under felles stand på
Trøndersk matfestival i Trondheim også i 2022.
2. Rådet medfinansierer kostnaden med felles stand og utformingen av
denne med inntil kr 200.000, - for matfestivalen i 2022.
3. Tilskuddet betinger bred deltakelse fra matprodusenter i Fosenregionen
og representasjon fra aktører i hele regionen.
4. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond nr 25600010 tiltaksmidler

Saksfremstilling:
Prosjektleder for matregion Fosen anbefaler en videreføring av fellesstand for
Fosenregionens produsenter på Trøndersk matfestival i Trondheim. Både
fjorårets og tidligere års erfaringer tas med i videre planleggingen og arbeidet
med årets deltakelse.
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.
Det vil bli etablert et SA av deltagerne som skal jobbe med felles interesser
for deltagerne.
Arbeidsgruppen vil bestå av produsentene i arbeidet.
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Jobbe frem en felles og tydelig profil som er gjennomgående i hele teltet

Kostnadsoverslag:

Innhentet tilbud fra designer for å jobbe ut et design for standen/teltet,
anslått kostnad ca. kr 30.000, Teltleien for 2022 anslås til omtrent den samme som 2021, ca kr 200.000,-
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 09/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Søknad om medfinansiering av Trøndersk matfestivalet sted nær deg 2022
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Søknad fra Oi! Trøndersk mat og drikke

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet gir på vegne av kommunene i Fosenregionen et tilskudd på kr
80.000, - til Oi! Trøndersk mat og drikke i henhold til søknad.
2. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond nr 25600010 tiltaksmidler

Saksfremstilling
Oi! Trøndersk Mat og Drikke søker om kr 20.000 fra hver kommune i Trøndelag
til å kunne gjennomføre «Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» 12.-14.aug
2022.
Søknad sendes samlet til kommunene i Fosenregionen. Det koster kr 20.000, per kommune å delta på Matfestivalen- et sted nær deg, dette dekker også fri
deltakelse for produsentene fra kommunene i Trøndelag. I tillegg til kommunene
sine bidrag så finansieres denne aktiviteten fra ulike kommersielle
samarbeidspartnere.
Tilskuddet brukes hovedsakelig til profilering og markedsføringsmateriale. Se
vedlagte søknad for øvrig beskrivelse.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 10/22
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

Oppdragsbeskrivelse for prosessledelse veikart Fosen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Oppdragsbeskrivelse

Forslag til rådets vedtak:
1. Rådet vedtar oppdragsbeskrivelsen som fremlagt som grunnlag for utlysning av
oppdraget med å lage veikart Fosen for fiber- og mobilnett.
2. Oppdraget utlyses gjennom en portal for offentlig anskaffelse så snart som
mulig.
3. Faggruppen for samferdsel og infrastruktur får sammen med utviklingsleder i
oppdrag å innstille og velge prosessleder etter innkomne tilbud og referanser.

Saksfremstilling
Formålet med veikartet er å legge til å rette for videre utbygging av infrastruktur
på Fosen, både når det gjelder å bedre internkommunikasjonen på Fosen, videre
utbygging av mobil- og bredbåndsnettet for å sikre at næringsliv, innbyggere og
kommunene på Fosen kan ta del i den digitale utviklingen som foregår ellers i
samfunnet, og at Fosen kan knyttes nærmere til øvrige regionale sentra i
Trøndelag.
Utarbeide veikart Fosen innenfor infrastruktur, fiber og mobildekning. Kartet
finnes, og behovene er delvis kartlagt nå trengs det kapasitet til å utføre
oppdraget. Videre arbeide med å finne finansieringsmuligheter for å realisere
prosjektering og utbygging.
Koordinere utviklingsarbeid innenfor samferdsel og infrastruktur i
Fosenregionen. Se vedlagte oppdragsbeskrivelse for beskrivelse av
hovedaktiviteter.
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Saksnummer:
Utvalg:

Eventuelt
Saksbehandler: Alle

Vedlegg: Ingen

PS 00/00
RÅDET

Møtedato 18.02.2022

