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Politiråd Fosen
I forkant av rådsmøtet ble det arrangert «Politiråd Fosen», et samhandlingsråd for
politiet og kommunene i Fosenregionen. Osen kommune tilhører ikke samme
politidistrikt, men deltar på møtene i «Politiråd Fosen» Per Ivar Olsen, politistasjonssjef
på Fosen, ledet politirådet.
Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, besøkte politirådet i
Fosenregionen. Han hadde et innlegg knyttet til høringsbrevet som er sendt til
kommunene fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Rådet ble i etterkant enige om å sende inn felles høringsuttalelse til Justis- og
beredskapsdepartementet innen fristen den 1, juni 2022. Rådmannsforum bes om å
utarbeide høringsgrunnlag og utviklingsleder sammenstiller og sender inn på vegne av
rådet i Fosenregionen.
Justisministre Emilie Mehl ønsker svar på følgende spørsmål fra kommunene;
1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene
forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene?
2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og
tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene?
3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode
tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og
ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette?
Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av
samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet?
4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?
•

Via et tjenestested i politiet?

•

Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?

•

Via fysisk oppmøte?

•

Via telefon?

•

Via internett?

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for
eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?

Tom Espen Veie, fra etterretningstjenesten, fremla etterretning knyttet til flyktninger fra
Ukraina. Rådet hadde stor interesse for det som ble presentert og vil ta med seg
kunnskapen som ble gitt inn i kommunenes arbeid med å ta imot og legge til rette for
flyktningene fra Ukraina.
Kommunene i politiråd Fosen er meget fornøyd med innholdet i fellesmøtene, den
daglige dialogen, og samhandlingen med politiet gjennom politikontaktene.
Takk til Fosen Folkehøgskole for fiskesuppe og Lofotkak, Museet Kystens Arv for
møtefasiliteter og Indre Fosen kommune for vertskapet.
Rådet fikk en orientering fra den nyvalgte bondelagslederen, Petter Harald Kimo om
aktuelle saker for landbruket samt noen tall for verdiskapingen som denne næringen
står for i Fosenregionen. Det er flott at også den nye lederen for Trøndelag bondelag
kommer fra Fosenregionen. Se vedlagte presentasjon fra orienteringer i møtet.

PS 11 / 22 Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 18.02.22

Rådets vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 18. februar 2022
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 12 / 22 Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Utviklingsleder orienterte kort om status fra daglig drift i Fosenregionen.

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

PS 13 / 22 Handlingsplan 2022 Næringskompass for Fosenregionen
Utviklingsleder innledet til gruppearbeid med en presentasjon basert på strategier og
planer som er lagt til grunn for arbeidet i Fosenregionen. Rådet satte seg så i grupper
kommunevis og jobbet med det fremlagte forslaget til tiltak i forlengelsen av
«Næringskompass for Fosenregionen»
Gruppearbeidet ble oppsummert kommunevis, utviklingsleder tar med innspill og
forslag til endringer inn i det videre arbeidet.

Oppsummering gruppearbeidet (kommunevise grupper)
Osen kommune:

-

Spisse innsatsene i løpet av 2022.

-

Nord Universitet- jobbe for desentralisert utdanningstilbud. Frist i juni for
høringsuttalelse.
Mobildekning på vegene våre- beredskap.
Ellers støttes tiltakene i handlingsplanen som fremlagt.

Indre Fosen kommune:

-

-

Samferdsel er meget viktig å sette på dagsorden- Stjørnfjordkryssingen, og
rassikring av vegstrekningen Flakk- Ila
Kraftforsyning som vi har en sak om til behandling i dag.
Vannforsyning, vannkilder, hva er vanntilgangen nå og fremtidig i Fosenregionen
Fremme næringsareal felles i Fosenregionen og mer forpliktende samarbeid
omkring lokalisering av ulike næringer. Fordele hvilke næringer som skal hvor,
basert på naturgitte fortrinn. Dette mener vi bidrar til flere etableringer i
Fosenregionen.
Kompetanseforum Fosen- riktige folk og nok folk til bedriftene. Sykepleier
utdanning er et eget satsningsområde som også er viktig i regionalt samarbeid.
Felles arbeidsgiveravgift har vi plassert nederst- viktig, men hårete mål. Indre
Fosen har jobbet hardt med dette i mange år. Derfor er dette tiltaket
nedprioritert sammen med fiber og brebånd. Vi mener å jobbe godt kommunevis
med fiber og bredbånd.

Åfjord kommune:

-

Ikke skrevet så mye på den foreslåtte handlingsplanen fordi vi stort sett er enige i
de foreslåtte tiltakene.

Ørland kommune;

-

-

-

Felles markedsføring, for eksempel utvikle et interaktivt kart eller annet
salgsprospekt av ledige og regulerte næringsareal.
Ta en rolle for å bidra til lærlingeplasser og bidra til å styrke opplæring i
videregående skole.
Innenfor samferdsel er Trondheimsfjordkryssingen, Storfosna sambandet, tunell
viktige for Ørland.
Vurdere å lage en slags regional prosess for å prioritere de fylkeskommunale
vegene på Fosen sånn at de kommer inn i de fylkeskommunale planene. Dette
må gjøres regionalt. Spille på lag med TRFK om fylkesveger og bidra til å løfte
standarden og vedlikeholdet.
Fiber- og bredbånd langs hovedvegnettet, jobbe sammen om dette. Fiber er
utbygget i de tettest befolkede områdene i Fosenregionen. Mangler
mobildekning flere steder langs hovedvegnettet.
Viktig å jobbe for felles nivå på arbeidsgiveravgiften i Fosenregionen.
Hurtigbåten langs kysten- etterspør hvorfor Fosen ikke er med i arbeidsgruppen
som TRFK har opprettet for denne utredningen

Rådets vedtak:
1. Rådet ber Rådmannsforum om å, i samarbeid med utviklingsleder, utarbeide
saksgrunnlag med forslag til endelig tiltaksplan som fremlegges for behandling i
rådet og representantskapet under Fosentinget i juni 2022.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 14 / 22 ÅRSREGNSKAP 2021
Utviklingsleder redegjorde for årsregnskap 2021 og avsetning til disposisjonsfond.
Rådsmedlem Ivar Rostad stilte spørsmål til om rådet klarer å holde ønsket
aktivitetsnivå? Det er budsjettert med en større aktivitet enn det som faktisk er utført i
2021.
Utviklingsleder redegjorde for noe av årsaken til at det er et betydelig mindre forbruk i
driftsåret 2021. Noe av årsaken er at det ble budsjettert med to prosjektstillinger mer
enn det er ansatt. Den ene stillingen gjelder prosjektleder for kompetanse som man
ikke kom i mål med i 2021. Det ble ansatt prosjektleder for kompetanse 1.mars i 2022.
Den andre stillingen som det ble budsjettert med gjelder prosjektleder for samferdsel
og infrastruktur. Denne rekrutteringsprosessen ble stoppet av rådet, fordi man ville
jobbe ut et bedre grunnlag for hva kommunene vil oppnå gjennom denne ansettelsen.
Viser ellers til regnskapskommentarene i saksfremlegget.
Utviklingsleder foreslår at det jobbes bedre med budsjettarbeidet og inviterer rådet til å
delta aktivt i denne prosessen. Samt at man foretar budsjettjusteringer i løpet av
driftsåret.

Rådets vedtak:
1. Rådet godkjenner framlagte reviderte årsregnskap som Fosenregionen
interkommunalt politisk råd sitt årsregnskap for driftsåret 2021.
2. Regnskapsmessig mindre forbruk på prosjekter med til sammen kr
879 626,- avsettes på ulike disposisjonsfond.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 15/ 22 Årsrapport 2021
Utviklingsleder presenterte kort årsrapportens innhold. Rådet var godt fornøyd med
måten årsrapporten er fremstilt på, lettlest og med mange bilder fra årets aktiviteter i
Fosenregionen.

Rådets vedtak:
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

PS 16 / 22 Prosjektgruppe og prosjektmandat for arbeidet med
kraftforsyningen til Fosenregionen
Rådet drøftet overordnet om kraftforsyning og tilgang på andre naturressurser i et
nasjonalt perspektiv. Rådsleder oppsummerte med at dette er en stor og meget viktig
sak for Fosenregionen. Arbeidsgruppen ønskes lykke til med jobben og rådet ser frem til
løpende orienteringer i rådsmøtene fremover.

Rådets vedtak:
1. Rådet tilslutter prosjektgruppemandatet, og bidrar med nødvendige ressurser for
at prosjektgruppen kan utføre arbeidet.
2. Prosjektgruppen gis mandat som beskrevet i saken.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt
Referent

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

