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INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

RS 01/22
REPRESENTANTSKAP

Møtedato 10.06.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner møteinnkalling og saksliste.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

RS 02/22
REPRESENTANTSKAPET

Møtedato 10.06.2022

Valg av representanter til å underskrive protokollen
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

RS 03/22
REPRESENTANTSKAP

Møtedato 10.06.2022

Handlingsplan 2022 - 2024
Saksbehandler: Utviklingsleder/rådet/ordførerforum/rådmannsforum
Vedlegg:
1. Handlingsplan 2022-2024
2. Næringskompass for Fosenregionen
3. Fosenstrategien

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet vedtar fremlagte handlingsplan 2022-2024 som grunnlag for
aktivitetene i Fosenregionen interkommunalt politisk råd
2. Rådet gis mandat til å fatte beslutninger knyttet til operasjonaliseringen av
handlingsplanen
3. Rådmannsforum gis, i samhandling med utviklingsleder, i oppdrag å forankre,
saksutrede og fremlegge saker knyttet til handlingsplanen til rådet
4. Budsjett og økonomisk ramme for operasjonaliseringen vedtas av
kommunestyrene enkeltvis etter likelydende saksfremlegg fra rådet

Saksfremstilling:
Henviser til PS13/22, behandlet i rådsmøte den 22.april med følgende vedtak;
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.

Rådmannsforum behandlet en revidert utgave av handlingsplanen i sitt møte den
20.mai, videre ble handlingsplanen gjennomarbeidet av ordførerforum den 1, juni.
Utviklingsleder har tatt inn innspill og det som kom frem under rådets gruppearbeid i
rådsmøtet den 22.april og satt inn eksisterende regionale utviklingsprosjekter.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

RS 04/22
REPRESENTANTSKAPET

Møtedato 10.06.2022

Årsregnskap og årsrapport Fosenregionen IKPR 2021
Saksbehandler: Utviklingsleder/rådet
Vedlegg:
1. Årsrapport 2021
2. Årsregnskap 2021
3. Revisjonsberetning

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet tar årsrapporten fra 2021 til etterretning.
2. Rådet anbefaler representantskapet å godkjenne framlagte regnskap og
revisjonsberetning som Fosenregionen IKPR årsregnskap for 2021.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

RS 05/22
REPRESENTANTSKAPET

Møtedato 10.06.2022

Driftsbudsjett Fosenregionen IKPR 2023
Saksbehandler: Utviklingsleder/rådmannsforum
Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet vedtar fremlagte forslag om videreføring av
driftsbudsjett Fosenregionen IKPR 2023 på samme nivå som i 2022
2. Rådet gis mandat til å vedta det endelige driftsbudsjettet høsten 2022
3. Kommunene anmodes om å bevilge sine andeler i henhold til vedlagte
oppsett.

Saksfremstilling:
Rådmannsforum innstiller på at driftsbudsjett for Fosenregionen videreføres i 2023 på
samme nivå som i 2022.

Prosjekt
nr

Samarbeids
ordning

Indre
Fosen

Osen

Ørland

Åfjord

Sum 2023

Sum 2022

4900

Daglig
drift/rådet

776133

81238

803703

338926

2000000

2000000

4901

Tiltaksmidler

52293

15066

53770

28871

150000

150000

4905

Kompetanse

1007500

540500

4906

Matregion

1007500

1007500

4920

Autoship

1000000

1000000

5165000

4698000

3015000

2548000

SUM

828426

96304

857473

Fond/tils
kudd
*Rød= finansiert av fondsmidler og eksterne tilskudd

367797

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Budsjetteringskriterier
Fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn for budsjettet er vedtatt i PS 24/20,
fordelingsmodellen hvorav 30 % fast beløp pr medlemskommune og 70 %
fordelt etter folketall i kommunene. Folketallsgrunnlag 01.01.2020 er lagt til
grunn for beregningene.
Det er vedtatt å opprettholde en annen fordelingsmodell for Fosenregionen
IKPR, hvor det beregnes et fastbeløp pr medlemskommune på kr 10.000, - som
sammenlagt fratrekkes totalsummen som fordeles etter folketall i
medlemskommunene.
Rådmannsforum har besluttet at felles for alle samarbeidsordninger er
at driftsbudsjettet 2022 legges pluss lønns- og prisvekst.
Prosjekt 4900 Rådet – daglig drift:

Med henvisning til samarbeidsavtalen for Fosenregionen interkommunale
politiske råd og vedtatt strategi vil fokuset også i 2023 være
samfunnsutvikling, kompetanse, samferdsel, matregion, opplevelser og
attraktivitet for Fosenregionen og videreutvikling av
samarbeidsordningene.

NÆRINGSKOMPASS Fosenregionen
2021-2024

Innholdsfortegnelse
1. Forord
2. Oppdraget
3. FNs bærekraftsmål
4. Innsatsområder
5. Vedlegg
Intern analyse
Ekstern analyse

Forord
For å lykkes med næringsutvikling og verdiskaping på Fosen, må viktige oppgaver løses i
fellesskap, på tvers av kommunegrensene. Et felles målbilde og omforente
samarbeidsstrategier er et godt grunnlag for at kommunene i Fosenregionen i fellesskap skal
kunne bidra til vekst og utvikling.
Fosenhalvøyas naturgitte fortrinn er utgangspunktet for mye av næringsaktiviteten. Regionens
næringsstruktur er bygget omkring landbruk, havbruk, fiske, forsvaret, industri og fornybar
energi. De fleste bedriftene på Fosen er små og mellomstore, men regionen huser også noen
store hjørnesteinsbedrifter med et stort antall sysselsatte.
Det interkommunale politiske rådet i Fosenregionen har med dette som bakgrunn utviklet
Næringskompass for Fosenregionen 2021-2024. Samarbeidsplanen skal være et verktøy for
felles handling og innsats for kommunene i Fosenregionen. Kommunene i Fosenregionen har
utviklet ulike samarbeidsordninger om tjenester til innbyggerne.
Fosenstrategien ble vedtatt av rådet i 2020, en strategi som beskriver hvilke områder
kommunene skal samarbeide om. Hovedmål 1 i Fosenstrategien handler om verdiskaping i
regionen, og et av tiltakene under dette hovedmålet har vært utarbeiding av en ny strategisk
næringsplan. Dette fordi arbeid med næringsutvikling er sentralt for alle fire kommuner og
henger tett sammen med den helhetlige samfunnsutviklingen i regionen. Kommunene i
Fosenregionen har egne strategiske næringsplaner, det er allikevel behov for en plan som
styrer og beskriver den regionale innsatsen.
Næringskompasset for Fosenregionen beskriver innsatsområder og peker ut retning for
samhandling. For å lykkes i arbeidet med næringsutvikling skal Fosenregionen IKPR ha en
koordinerende og samlende funksjon, i sterk tro på at de regionene som evner å møte
utfordringer samlet, også vil være bedre rustet i møte med omstilling og til å ta ut
vekstpotensial.

Oppdraget
PwC har bistått rådet med å utvikle en ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen. Tidligere har Fosenregionen hatt en felles strategisk
næringsplan i årene 2016-2020 vedtatt av kommunestyrene. Underveis
ble det endret navn til «Næringskompass for Fosenregionen»
Det ble gjennomført en internanalyse hvor det blant annet ble
gjennomført intervju med rådsmedlemmene kommunevis, ordfører,
varaordfører, kommunedirektør/rådmann og opposisjonsleder i alle de
fire kommunene i Fosenregionen.
Det ble også utført en eksternanalyse hvor 20 aktører fra næringslivet i
regionen ble intervjuet. Disse aktørene representerer bedrifter av ulik
størrelse og forskjellige bransjer. En oppsummering av både den
interne- og eksterne analysen er vedlagt planen.

Videre har innspillene blitt bearbeidet sammen med rådet gjennom
flere samlinger med arbeidsmøter. Arbeidet har identifisert tre
innsatsområder;
●

Rammebetingelser

●

Arbeidskraft og kompetanse

●

Samferdsel og infrastruktur

Rådet har vært opptatt av å finne de tiltakene som det er
hensiktsmessig å jobbe med i felleskap, og hvor det er enklere å få
gjennomslag når kommunene står samlet gjennom det
interkommunale politiske rådet. Andre tiltak som tilligger kommunenes
ansvar, er derfor ikke er tatt med i denne planen.

Det vil være avgjørende at Fosenregionen står samlet bak tiltakene og i
arbeidet med gjennomførelsen. Derfor viser næringskompasset også til
hvordan rådet bør jobbe med de ulike tiltakene. Innsatsområdene vil bli
konkretisert ytterligere i arbeidet med handlingsplan og konkret
oppfølging av de ulike tiltakene.

Et Næringskompass som bygger opp
under FNs bærekraftsmål
Bærekraftig utvikling handler om langsiktig verdiskaping. Spesielt
fire av FNs bærekraftsmål utpeker seg som vesentlig sett opp mot de
prioriterte satsingsområdene i næringsplanen. De bærekraftsmålene
samarbeidsplanen for næringsutvikling har gode forutsetninger til å
bidra til er:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste
og bærekraftige
Mål: 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre
arbeidet, og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling.
Dette er bærekraftsmålene som samarbeidsplanen har størst
påvirkning på. Videre i dokumentet knyttes bærekraftsmålene
til de prioriterte tiltakene. Et tiltak vil bygge opp under flere
bærekraftsmål, men i samarbeidsplanen fremmes det
bærekraftsmålet som tiltaket har størst innvirkning på.

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til
mennesker som lever i dag, samtidig som vi tar vare på
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Innsatsområder

Innsatsområder
Rammebetingelser
Jobbe for felles arbeidsgiveravgift
Nyttiggjøre en større andel av kraften som produseres i regionen lokalt
Jobbe for økt tilgang til kapital
Utvikle helhetlig politikk for næringsareal

Arbeidskraft og kompetanse
Utarbeide en pendlerstrategi
Posisjonere Fosen som Co-working region
Arbeide aktivt for nyskapning og innovasjon
Være en aktiv pådriver for desentralisert høyere utdanning
Økt satsing for fagkompetanse

Videreutvikle kompetanseforum
Samferdsel og infrastruktur
Fortsette arbeidet med Stjørnfjordbrua og Fosenbrua
Tilrettelegge for bedre kollektivtransport
Styrke digital infrastruktur
Kartlegge potensial for havneutvikling
Jobbe for bedre samferdselskoordinering

Rammebetingelser

Samarbeid rundt gode rammebetingelser for næringslivet på Fosen skal øke verdiskapningen og tilflyttingen til regionen
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Hurdalsplattformen peker på den differensierte arbeidsgiveravgiften som et
hovedvirkemiddel i distriktspolitikken. Per i dag har kommunene på Fosen ulik
arbeidsgiveravgift. For næringslivet i regionen er det viktig med en felles, lav
arbeidsgiveravgift, blant annet for å unngå konkurranseulemper for næringslivet
innad i regionen. Derfor bør være et mål at alle kommunene på Fosen plasseres i
sone 4.

Rådet skal drive aktiv politisk påvirkning opp mot både
Stortinget og regjeringen.

Nyttiggjøre en større
andel av kraften som
produseres i
regionen lokalt

Regionens energiressurser vil være viktig for å styrke og ta nye posisjoner innen både
eksisterende næringer og utvikling av nye kraftintensive næringer. Dette
vanskeliggjøres av dagens begrensede krafttilgang. Det produseres mye kraft på
Fosen og regionen har stilt store naturområder til disposisjon for både vindkraft og
kraftlinjer. Fremover må det jobbes for at denne kraften i enda større grad kan
utnyttes lokalt.

Rådet skal jobbe aktivt for å påvirke nasjonale myndigheter
og regulatoriske føringer for utbygging og tilgang til
kraftlinjer som gir strøm til Fosenregionen.

Jobbe for økt tilgang
til kapital

Fosen har en bank- og finansnæring med nærhet til næringslivet. Å jobbe for å
bevare den lokale banken er viktig for næringslivet i regionen siden lokalbankene har
god innsikt i regionens behov og ønsker. I tillegg vil tilgang på tilstrekkelig
investeringskapital være avgjørende for utviklingen av næringslivet. Blant annet vil
det grønne skiftet gi store muligheter for næringslivet i årene fremover, men dette vil
også være en kapitalkrevende omstilling. Derfor er det viktig å stimulere til økt
investeringsvilje og bruk av privat kapital i regionen.

Rådet bør samarbeide med næringslivet og
næringslivsorganisasjonene på Fosen for å jobbe for økt
tilgang på investeringskapital. I tillegg bør rådet ta initiativ
til økt samhandling med de lokale bankene og se på
muligheten for å etablere et nettverk sammen med disse.

Tilgang til næringsareal, både på land og til havs er avgjørende for næringsutvikling.
Kommunene på Fosen bør utvikle en helhetlig arealpolitikk som bidrar til vekst og
verdiskaping i regionens næringsliv.

Rådet koordinere kommunenes arbeid med næringsareal. I
tillegg bør rådet ta initiativ til å gi næringslivet tilgang på
felles informasjon om tilgjengelig, og fremtidig næringsareal
på Fosen.

Tiltak
Jobbe for felles
arbeidsgiveravgift

Utvikle helhetlig
politikk for
næringsareal

Arbeidskraft og kompetanse

Gjennom tett samarbeid skal det bli enklere for næringslivet å få tilgang til arbeidskraft og den rette kompetansen. Fosen skal, gjennom tett
samarbeid om arbeidskraft og kompetanse, fremstå som en attraktiv region å bo og jobbe i.
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Mange pendler til og fra regionen. Det vil derfor være hensiktsmessig å utarbeide en
pendlerstrategi. En slik strategi bør gjelde både inn -og utpendling. Dette for å enda
bedre kunne legge til rette for at folk skal kunne bo på Fosen og pende ut, samt
legge enda bedre til rette for pendling inn til Fosen.

Rådet bør ta initiativ til et slikt arbeid og samtidig sørge for
at dette gjøres i tett samarbeid med næringslivet og
pendlerforeninger.

Posisjonere Fosen
som
Co-working regionen

Mange har et ønske og behov for å jobbe hjemmefra eller fra hytta. Dette har blitt
ekstra aktuelt etter coronapandemien. Fosen har muligheten til å etablere seg om
co-workingregionen, hvor det er kontorplasser er lett tilgjengelig og attraktivt flere
steder i regionen.

Rådet bør jobbe aktivt med å tilrettelegge for gode
kontorfellesskapsløsninger flere steder på Fosen og bidra til
den jobben som allerede gjøres for å etablerer flere coworkinglokasjoner på Fosen.

Arbeide aktivt for
nyskapning og
innovasjon

Det vil være viktig å legge til rette for et godt samarbeid med innovasjons- og
kompetansemiljøene i regionen, herunder spesielt NTNU og SINTEF. Rådet bør ta
initiativ til å knyttet innovasjons- og kompetansemiljøene tettere sammen med
næringslivet i regionen, eksempelvis gjennom regelmessige treffpunkter. Et annet
viktig moment knyttet til innovasjon er virkemiddelapparatet. Her etterspør
næringslivet et kontaktpunkt som kan hjelpe aktørene å navigere blant virkemidler
og støttefunksjoner som kan være relevante for innovasjonsprosjekter.

Rådet bør være en fasilitator for å knytte næringslivet i
reginonen tettere sammen med innovasjonsmiljøene, samt
bistå med å sette næringslivet i kontakt med
ressurspersoner som kjenner virkemiddelapparatet.

Tiltak
Utarbeide en
pendlerstrategi

Arbeidskraft og kompetanse forts.
Tiltak

Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Være en aktiv
pådriver for
desentralisert høyere
utdanning

Tilgang til utdanning er viktig for næringslivet i Fosenregionen. Det bør derfor legges
enda mer vekt på å utvikle gode tilbud for desentralisert utdanning, både for
yrkesgrupper i offentlig og privat sektor. Dette bør ses i sammenheng med coworkingsatsingen, for å kunne lage “co-education Fosen”, der gode utdanningstilbud
blir tilbudt samtidig som utdanningen kan tas sammen med andre i samme
situasjon. Kompetanseforum Fosen vil være en viktig arena her.

Rådet har en viktig pådriverrolle i dette arbeidet. De bør
sørge for at det blir iverksatt nødvendig arbeid for å
tilrettelegge for gode desentralisert utdanningstilbud, samt
etter - og videreutdanning.

Økt satsing på
fagkompetanse

Næringslivet etterspør fagkompetanse. Det bør derfor legges til rette for at bedrifter
kan tilby sine ansatte fagutdanning, eksempelvis gjennom fagbrev på jobb. I tillegg
bør det arbeides aktivt for å rekruttere unge til fagarbeideryrket. Et annet viktig
moment er å arbeide for å bevare de videregående skolene i regionen, da disse er
viktig for god rekruttering til næringslivet. Alle disse elementene er viktig for å tilegne
seg fagkompetansen næringslivet trenger.

Rådet bør prioritere dette arbeidet, i tett samarbeid med
næringslivet og NAV. Rådet bør også jobbe politisk for å
beholde de videregående skolene i regionen og etablering
av en yrkesfagskole.

Kompetanseforum Fosen bidrar med viktig kunnskap og arbeid for å koble folk og
næringsliv. Dette arbeidet bør fortsette og videreutvikles.

Rådet bør aktivt delta i arbeidet med å videreutvikle
Kompetanseforum Fosen.

Videreutvikle
kompetanseforum

Samferdsel og infrastruktur

God samferdsel og infrastruktur, både på vei, sjø og i form av digital kommunikasjon, er viktig for Fosenregionens videre verdiskapning og
næringsutvikling. Dette satsningsområdet må ses i sammenheng med delstrategien til Fosenstrategien - Samferdsel og infrastruktur.
Beskrivelse

Prioritert samarbeid

Fortsette arbeidet
med Stjørnfjordbrua
og Fosenbrua

Det har over lengre tid vært jobbet med bruforbindelse som knytter Fosenregionen
sammen, samt bru over Trondheimsfjorden for å knytte Fosen nærmere Trondheim.
Næringslivet i regionene trekker frem dette som et av de viktigste enkelttiltaket for
økt verdiskaping i regionen.

Gjennom å utøve et tydelig eierskap i Fosenbrua AS, kan
Rådet være en viktig pådriver for arbeidet med bru over
Trondheimsfjorden. Rådet bør også aktivt arbeide for
realisering av Stjørnfjordbrua. Politisk jobbing opp mot
Trondheim kommune, fylkeskommune og Storting vil være
viktig i denne prosessen.

Tilrettelegge for
bedre
kollektivtransport

Et kollektivtilbud som imøtekommer behovene til innbyggerne er viktig med tanke på
bosetting i regionen. Kollektivtilbudet bør både tilrettelegge for mobilitet internt i
regionen, men også tilrettelegge for mobilitet til omliggende regioner og Trondheim
spesielt.

Rådet bør koordinere et tett og strategisk samarbeid med
ATB slik at kollektivbehovet til regionen tilfredsstilles.

Styrke digital
infrastruktur

I Stortingsmeldingen “Digital agenda for Norge” har regjeringen fastsatt som
overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s
bredbånd innen år 2020. I dag har 86 prosent av landets husstander tilgang til
bredbånd med høy hastighet (>100/10 Mbit), mens for Fosenregionen er tilsvarende
andel i snitt 40 til 50 prosent*.

Rådet bør sammen med fylkeskommunen utarbeide en
plan for utbygging av den digitale infrastrukturen i
regionen.

Kartlegge potensialet
for havneutvikling

Fosenregionen har en unik posisjon langs Trøndelagskysten, men har per dags dato
ikke et etablert og utviklet havneanlegg. Et havneanlegg er viktig både med tanke på
transport av varer, men ikke minst utvikling av regionen innenfor blå sektor. Indre
Fosen har et eierskap i Trondheim Havn IKS (TH) som har 7 etablerte havneanlegg i
regionen (Trondheim, Orkanger, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Frøya og Verdal).

Rådet bør utrede muligheten for å utvikle et havneanlegg
som imøtekommer dagens havnekrav i samarbeid med
Trondheim Havn IKS.

Jobbe for bedre
samferdselskoordinering

Å stå sammen om de viktigste samferdselsprioriteringene vil også fremover være en
viktig jobb for Fosenkommunene. Gjennom et godt koordinert arbeid med
samferdselsprioriteringene vil det være lettere å nå frem i regionale og nasjonale
prioriteringer.

Rådet må aktivt følge opp samferdselsstrategien, og jobbe
for å koordinere sine samferdselsprioriteringer i møte med
regionale og nasjonale myndigheter.

Tiltak

*Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årlige statistikk for bredbåndsdekning i Norge

Vedlegg

Intern analyse

Overordnede funn fra den interne analysen
Alle de fire kommunene på Fosen er intervjuet i forbindelse med dette arbeidet. De som har deltatt fra kommunene er
ordfører, varaordfører, kommunedirektør/rådmann og opposisjonsleder
Funn fra intervjuene
Viktigste
næringsområder

Hvordan kan
samarbeidet
styrke
næringsutvikling?

Viktige
utviklingstrekk/
utfordringer

Suksessfaktorer

●
●
●
●
●

Landbruk
Bygg og anlegg
Reiseliv og lokalmat
Forsvar
Havbruk

● Vi må samarbeide om det vi lykkes bedre med når vi står samla.
● Det er viktig at regionen, og ikke kommunene, har tett samarbeid.
med viktig kompetansemiljø (f. eks SINTEF).
● Det er viktig å samarbeide om tilgang til kompetanse.
● Vi har gode erfaringer med å samarbeide om infrastruktur.

●
●
●
●

Arbeidskraft
Tilgang til rett kompetanse.
Tilgjengelig kompetanse.
Bærekraft kommer til å prege alt vi skal gjøre.

● Spissing, struktur og samarbeid er viktig for å lykkes.
● Ordførerne har en viktig rolle i å fremme de viktigste sakene for
næringslivet opp mot regionale og nasjonale myndigheter.
● Vi må skape et engasjement, både blant politikere og næringsliv.

●
●

Vindkraft
Industri

● Vi må samarbeide om gode rammebetingelser for
næringslivet. Her kan vi lykkes hvis vi står samlet.
● Vi burde samarbeidet om næringsareal.
● Det er viktig å ikke ta bort det handlingsrommet hver enkelt
kommune har. Dette vil kun føre til konflikter.

● Spennende utvikling i blå sektor som kommer til å prege
regionen fremover.
● Negativ befolkningsutvikling.
● Sentralisering

● Forankring er helt avgjørende for å lykkes.
● Det er viktig å ikke gape over for mye - vi må samarbeide om
det vi er enig om.
● Tillit er helt avgjørende for å lykke med samarbeidet.

Hovedfunn fra den interne analysen viser at det er
potensial for enda mer samarbeid
Hovedfunn fra intervjuer med kommunene
•
•
Samarbeidet i dag
kan bli bedre

•
•

•
Nedgang i folketall er
en utfordring for
bedriftene og tilgang
til arbeidskraft

•

•
Næringslivet er
opptatt av å ha gode
rammebetingelser

•
•

Kommunene er ulike.
Når vi lykkes med samarbeidet ser vi gode og viktige
resultater.
Det er viktig å finne det som forener oss og det vi kan
bli enig om.
Det er stor kraft i det å stå samla.

I perioden 2011 - 2021 er det kun Åfjord (1,1%) og
Ørland (6,2 %) som har hatt befolkningsvekst. Indre
Fosen hadde en nedgang på 1,2 % i samme periode.
Osen hadde en nedgang på 9,8 %.
Tilgang til arbeidskraft handler om å gjøre kommunene
attraktive for folk å flytte til. Derfor handler
næringsutvikling også om samfunnsutvikling.
Tilgang til strøm er en av de akutte utfordringene som
må løses for næringslivet.
Fiber og bredbånd er viktig, både for næringslivet, men
også for å skape bolyst og attraktivitet.
Å lykkes med viktige samferdselsprosjekter er viktig for
å gjøre avstandene kortere både for privatperson og
næringsliv.

Oppsummert hovedfunn
Vi må samarbeide om det som er viktig at vi står samla om og
der vi kan få gjennomslag ved å stå samla
Tilgang til arbeidskraft og kompetanse er viktig
Vi som politikere må sammen kjempe for gode
rammebetingelser for næringslivet

Det næringslivet etterspør er
forutsigbarhet og gode
rammebetingelser.

Det viktigste med samarbeidet er at
man får større slagkraft. Den
slagkraften har stor verdi.

Ekstern analyse

Overordnede funn fra den eksterne analysen
Det er gjennomført intervju med 20 aktører i næringslivet på Fosen. Disse representerer bedrifter av ulik størrelse fra forskjellige bransjer.
Funn fra intervjuene
Forbedringsområder

Styrker

Naturressurser

Stor aktivitet og
bredde i
næringslivet

Lokal utdanning
og kompetanse

●
●
●
●
●

Store sjøareal og kystlinje
Nær fangstfeltet man jobber med
Tilgang til ren energi
Blå sektor i vekst, stort potensial i årene fremover
Reiseliv og satsing på mat

●
●
●
●
●

Noen store, viktige offentlige aktører
Blanding av store, stabile bedrifter og mindre aktører
Stor aktivitet i anleggsbransjen
Stor aktivitet i blå sektor
Spennende teknologibedrifter

● Gode skoler i regionen
● De videregående skolene er spesielt viktig for å utdanne
arbeidskraft næringslivet trenger
● Opplevelse av at man er gode til å dele kunnskap
● Nærhet til kompetansemiljøene i Trondheim

Kommentarer fra næringslivet til planen:

Samferdsel og
infrastruktur

Rammevilkår og
samarbeid
mellom
kommunene

Tilgang på folk
og kompetanse

● Noen aktører vektlegger sterkt behov for bruforbindelse
til Trondheim
● Behov for utbedring av vei. Veikvaliteten er spesielt
krevende for semitrailere som skal frakte varer ut
● Store fysiske avstander
● Utnytte kraften som produseres på Fosen lokalt
Tilrettelegging av næringsareal, også på sjø
Tilgang på kapital
Bedre rammebetingelser for nytt og eksisterende næringsliv
Uforutsigbarhet i offentlig planlegging
Mer felles og koordinert informasjon fra kommunene til
næringslivet
● Samarbeid på tvers av kommunene for å ivareta grüdere
●
●
●
●
●

● Sentralisering og fraflytting utfordrer næringslivet
● Få ungdom til å flytte tilbake etter endt utdanning
● Tettere samarbeid med forsknings- og kompetansemiljø,
her ligger det et stort potensial for flere bransjer
● Felles arena for samarbeid om forskning og innovasjon
● Samarbeid om bemanning og rekruttering (jobb for to)

Mange av næringslivsrepresentantene er tydelige på at det i en strategisk næringsplan for Fosenregionen er underordnet å velge ut enkeltbransjer som satsingsområde.
De peker på at næringslivet har behov for tilrettelegging fra det offentlige og satsning på rammevilkår, infrastruktur og samferdsel. Næringslivet er tydelig på at de ønsker
tettere samarbeid om næringsutvikling på Fosen og at det er viktig at kommunene fremstår med én stemme og ikke havner i lokaliseringsdebatter.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

HANDLINGSPLAN 2022-24

Handlingsplanen er basert på Fosenstrategien, vedtatt 2020 og Næringskompass for Fosenregionen vedtatt 2022
INNSATS

HANDLINGSPLAN

TILTAK

ANSVAR

SAMARBEIDSPARTNERE

Felles arbeidsgiveravgift

Politisk arbeid

Rådet

Arbeids- og næringsliv
Politiske partier

Fremme næringsareal

Utarbeide planprospekt for
markedsføring av næringsareal
Kraftforsyning Fosen
Vannforsyning Fosen

Rådmannsforum
Rådet

Nettselskaper, Vannverk,
NVE

Pendlerstrategi

Kommunene jobber ut en felles
strategi med tiltak for pendlere i
Fosenregionen

Rådet/Rådmannsforum
Utviklingsleder

Pendlerforeningene
Trøndelag fylkeskommune

Posisjonere Fosen som
«Coworking» region

Utrede felles driftsenhet for
Coworking, basert på etablerte felles
kontorlandskap

Rådmannsforum

Trøndelag fylkeskommune
Åfjord Utvikling AS
Omstillingsprogrammene i
Fosenregionen

Kompetanseforum Fosen

Motor og verksted for
kompetanseutvikling

Rådet/Rådmannsforum
Utviklingsleder
Prosjektleder kompetanse

Alle aktører i
kompetanseforum

Videregående skole

Arbeide for å beholde og sikre gode
linjetilbud

Rådet

Trøndelag fylkeskommune
Regionalt næringsliv
Skolestedene i
Fosenregionen

Fosenstrategi 1; VERDISKAPING
Rammebetingelser

Tilgang og leveringssikkerhet
på naturressurser
Arbeidskraft og
kompetanse

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Økt kompetansetilbud

Pådriver for desentraliserte tilbud
innenfor høyere- og fagskole tilbud

Kompetanseforum
Prosjektleder kompetanse

Kompetanseforum
NTNU Videre
Trøndelag høyere fagskole
Nord Universitet

Stjørnfjordkryssingen

Arealplanlegging
Finansieringsplan

Rådmannsforum

Trøndelag fylkeskommune
Kommunene
Fosenbrua AS

FV Flakk- Ila- Klett

Være pådriver for å utbedre rasfarlig
vegstrekning

Rådet

Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune

Fylkesvegnett

Øvrige prioriteringer fra kommunene

Rådmannsforum

Trøndelag fylkeskommune

Møtearena

Samferdselskonferanse

Utviklingsleder

Kommunene
Privat næringsliv

Infrastruktur

Felles fiber og
bredbåndutbygging

Full mobildekning langs
hovedvegnettet
Fiber og bredbånd til alle deler av
Fosen

Rådmannsforum

Trøndelag fylkeskommune

Reiseliv

Opplev Fosen

Felles profilering basert på innspill og
dialog med næringen

Utviklingsleder

Nettverk reiseliv

Utviklingsleder

Reiselivsaktører i
Fosenregionen, Trøndelag
reiseliv
Trøndelag reiseliv

Årlig møte for, og med næringslivet

Utviklingsleder

Privat næringsliv

Samferdsel

Møtearena

Fosenmøtet

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Fosenstrategi 2; SAMFUNNSUTVIKLING

Autoship Fosen

Autonome shipping løsninger
for norske kystsamfunn

Offentlig phd

Utviklingsleder/Rådet

NTNU
Maritime Robotics

Samhandling

Felles ansvar Fosen

Positive tiltak for ungdom i Fosen

Politiråd
Barneverntjenesten
Frivilligsentralen
Kultur og fritid

Politiet
Kommunene
Frivilligheten

Attraktivitet

Matregion Fosen

Stimulere til økt produksjon og bruk av
lokalprodusert mat.

Utviklingsleder

Vertskap og bolyst

Felles tiltak for å bevisstgjøre
vertskapsrollen

Rådmannsforum

Trøndersk mat og drikke
European region of
gastronomy
Kommunene
Privat næringsliv

Felles tiltak for å fremme bolyst

Rådmannsforum

Kommunene
Privat næringsliv

TalentLAB Fosen

Tilby fordypning i kulturskolen

Rådmannsforum/kulturskolene

Trøndelag fylkeskommune

Fosenregionen Friluftsråd

Etablere og drifte friluftsråd

Rådmannsforum

Trøndelag fylkeskommune
Frivilligheten
Privat næringsliv

Aktivitetskalender

Felles nettsted for å fremme og
publisere aktiviteter

Rådmannsforum

Frivillighet og kulturliv i
Fosen
Roret KF
KulturCompagniet

Kultursamarbeid

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Kulturfest Fosen

Felles arrangement

Rådmannsforum

Implementering og drift

Rådmannsforum

Fosna- Folket
Frivilligheten
Kulturavdelingene i
kommunene

Fosenstrategi 3; Tjenestesamarbeid
Helse

Helseplattformen

Samarbeidsordningene
Fosen lønn
Fosen regnskap
Fosen inkasso
Fosen IKT
Fosen Brann- og
redningstjeneste
Fosen Helse IKS
Fosen barneverntjeneste
Interkommunalt politisk råd
Utviklingsveileder oppvekst
Fosen renovasjon IKS
Fosen GIS
TalentLAb Fosen

Helse Midt
Trondheim kommune

ÅRSRAPPORT 2021
FOSENREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

FOSENREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Fosenregionen interkommunalt politisk råd (IKPR) er samarbeidsorganet for
kommunene i Fosenregionen som ble etablert i 1988 med den gang ni
deltakerkommuner.
I 2021 er det fire kommuner Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Rådet består av 12
valgte politikere fra de fire deltakerkommunene. Alle vedtak som har
budsjettmessige konsekvenser for kommunene vedtas av kommunene enkeltvis.
Administrasjonen har i 2021 bestått av utviklingsleder, prosjektleder matregion og
utviklingskoordinator. Deltakerkommunene beslutter
ambisjonsnivået for regionsamarbeidet ved å vedta årlige driftsbudsjetter.
Hovedområdene for virksomheten er samarbeidstjenester som skal gi
Fosningene bedre bo og levevilkår. Fra helse, oppvekst, næring, samferdsel, reiseliv,
kultur og infrastruktur. Alle områder som kommunene leverer tjenester innenfor,
men også det som regionen ønsker å samhandle om for å legge til rette for
befolkningen, arbeids- og næringsliv på Fosen. Satsingsområdene i 2021 har
hovedsakelig vært;
Opplev Fosen- Matregion Fosen- Kompetanse Fosen – Samferdsel og infrastruktur

ORGANISERING
Representantskapet er det høyeste
organet i Fosenregionen IKPR.
Formannskapene i kommunene Indre
Fosen, Osen, Ørland og Åfjord utgjør
representantskapet.
Representantskapet møtes årlig i
Fosentinget.
Rådet er sammensatt av 12 valgte
representanter fra kommunene. Vibeke
Stjern, ordfører Åfjord kommune er valgt
til rådsleder, med Bjørnar Buhaug,
ordfører i Indre Fosen kommune som
nestleder.
Samarbeidsutvalget består av rådsleder,
leder rådmannsforum og utviklingsleder.

Ordførerforum er saksforberedende
organ som består av ordførere for
kommunene i Fosenregionen.
Administrativt i Fosenregionen så er det
utviklingsleder som er daglig leder. Det
har i 2021 vært to prosjektlederstillinger,
samt flere pådriverfunksjoner i
utviklingsprosjektene.
Rådmannsforum er satt sammen av
rådmenn og kommunedirektørere fra
medlemskommunene.

Rådmannsforum oppretter ulike
faggrupper ved behov og i 2022 var det
tre aktive faggrupper i Fosenregionen.

RÅDSMEDLEMMER 2021

Representanter
og observatører
• Tillitsvalgte deltar fast i

rådsmøtene ved Ann-Berit Nervik.

• Trøndelag fylkeskommune deltar
med både politiske og
administrative observatører.

• KS deltar administrativt i
rådsmøtene

• Statsforvalteren har

observasjonspost i Fosenregionen.

MØTEVIRKSOMHETEN I
FOSENREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD 2021
RÅDSMØTER
Det ble i 2021 arrangert seks møter i rådet i henhold til vedtatte
møteplan. Rådet behandlet i disse møtene til sammen 38 saker.
Møtedokumentene kan leses her; https://fosenregionen.no/innsyn/
ORDFØRERFORUM
I 2021 møttes ordførerforum i seks møter for å forberede saker til
rådsmøtene. I tillegg har ordførerforum fast digitalt møtepunkt
annenhver uke.
RÅDMANNSFORUM
Møttes i sju møter gjennom året, med hovedfokus på
samarbeidsordninger for tjenester til Fosningene.

FOSENTINGET/REPRESENTANTSKAPSMØTE BLE ARRANGERT 4.JUNI
2021

Rådet har i 2021 hatt dialogmøter med:
Statsforvalteren om interkommunalt samarbeid
Nettselskapet Tensio om kraftforsyning i Fosenregionen
Trøndelag fylkeskommune om bredbåndsutbygging

Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune med innspill fra Fosen
Trøndelag Bondelag om investeringsmidler til landbruket
Luftfartsforum Trøndelag om ruteutvikling og ny strategi 2021- 2024
Fosenbrua om status og problemstillinger

Rådets uttalelser i 2021 kan leses her; https://fosenregionen.no/innsyn/

DIGITALE RÅDSMØTER I 2021

Ordførerforum og rådmannsforum
har gjennom året 2021 vært
gjennomført som digitale møter

FOSENTINGET 2021
Formell opprettelse
Valg
Konstituering
Fosenstrategien
Inspirasjonsforedrag ved Geir
Vinsand, NIVI Analyse
Regional utvikling gjennom
interkommunalt samarbeid, Dag
Ingvar Jacobsen, Universitetet i
Agder

Daglig drift «Team Fosen»
Gjennom driftsåret 2021 har Fosenregionen vært satt opp med følgende team;

o Torun Bakken, Utviklingsleder i 100 % stilling
o Karoline Larsen, Utviklingskoordinator 100 % stilling frem til 1.februar 2021
o Kim Aleksander Christensen, prosjektleder Autoship Fosen 100 % stilling fra 1. februar 2021
o Bjørn Erik Vangen, Prosjektleder Matregion Fosen 100 % stilling fra 1. februar 2021
o I tillegg har det gjennom prosjektfinansiering vært kjøpt pådriverfunksjoner i ulike
stillingsandeler.
o Det har i 2021 ikke vært registret sykefravær. Det har i 2021 vært ansatt to kvinner og to menn i
Fosenregionen IKPR

ATTRAKTIVITET
Opplev Fosen er et attraktivitetsprosjekt
som har som hovedmål å bidra til å
fremme Fosen som en foretrukket ferieog fritidsregion. Samt å synliggjøre Fosen
som en opplevelsesrik bo- og
arbeidsregion.
Dette gjøres hovedsakelig gjennom
nettsiden
https://fosenregionen.no/opplev-fosen
Det er tidligere år utarbeidet flere ulike
videoer som viser næringsgrunnlaget, bo
og leveattraktivitet samt fritidsopplevelser.
Det er i disse særlig satt fokus på natur,
historie og lokalprodusert mat.
https://www.youtube.com/watch?v=wBqH
vxYhBY0

MATREGION FOSEN
European Region of Gastronomy i Trondheim og Trøndelag
Nettverk for institusjonskokker i Fosenregionen
Nettverk for lokalmatprodusenter i Fosenregionen
Utrede etablering av «MatHub Fosen»
Matfestival i Trondheim og i Fosenregionen

Matminister

Bjørn Erik Vangen ble ansatt som prosjektleder for det treårige prosjektet Matregion Fosen og skal jobbe med å
initiere til vekst og utvikling innenfor lokalprodusert mat i Fosenregionen.

MATREGION FOSEN
Prosjektoppstart 1.februar 2021, prosjektleder Bjørn Erik Vangen har sin bakgrunn som kokk. Forberedelser til
European Regions of Gastronomy har vært et hovedfokus i matregion Fosen dette året. Videre har det vært
jobbet med og arrangert Fosentelt under Trøndersk matfestival i Trondheim. Matfestival- et sted nær deg flere
steder i Fosenregionen.
Matregion Fosen satte et sterkt preg på matserveringen under Nasjonal idretts politisk arena (NIPA) som ble
arrangert på Fosen høsten 2021.
Nettverk for lokalmatprodusenter og nettverk for institusjonskokker i Fosenregionen har vært driftet og ledet
an gjennom matregion Fosen. Hovedfokus er økt produksjon og felles innkjøpsavtaler.
Videre har prosjektleder, i tett samhandling med omstillingsprogrammene i Fosenregionen, jobbet frem et
forprosjekt for «MatHub Fosen» Dette planlegges å romme felles fasiliteter for foredling, varemottak, logistikk
og distribusjon for lokalmatprodusenter i Fosenregionen.
Prosjektet gjennomføres som planlagt, men er til tider krevende da innsatsen må flyttes mellom de forskjellige
satsingsområdene hvor det til enhver tid kreves innsats.
Rådet vedtok handlingsplan for Matregion Fosen i rådsmøtet den 16.april 2021
Prosjektleder Bjørn Erik har tro på at 2022 vil gi mye nytte og resultat i form av gode prosesser, nye nettverk og
samarbeid, lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet gjennom prosjektet European Region of
Gastronomy som igjen gir et oppløft til aktørene og bransjen til å fortsette jobben.

FOSEN PÅ TRØNDERSK
MATFESTIVAL I
TRONDHEIM 2022
FLERE AV
PRODUSENTENE TOK
MED SEG
PRESTISJEFYLTE
PRISER HJEM TIL
FOSEN!

MATFESTIVALEN -et
sted nær deg 2021

Arrangementer I
tilknytning til
Trøndersk
matfestival flere
steder i
Fosenregionen i
august.

Nettverksmøte
Matregion
Fosen

I forbindelse med Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA)
I Ørland, så arrangerte Fosenregionen et
nettverksmøte for lokalmatprodusenter og
institussjonskokker. Hovedtema for møtet var å
presentere ideen om MatHub Fosen- lokal produsjon
og distrubisjon av lokalprodusert mat i Fosenregionen.

FOSENFRUKT

Prosjektet har til hensikt å stimulere til økt produskjon av frukt samt å videreforedle gamle fruktsorter fra Fosenregionen. Fosenfrukt er
også et nettverk for fruktprodusenter i Fosenregionen. Det er gjennom dette utviklet et samabeid med EU prosjektet RURITAGE. Daniel
Johansen har ledet prosjektet for Fosenregioen I 2021

Nettverksmøte reiseliv Fosen

Autoship
Fosen 2021

Autoship Fosen hadde offisiell oppstart i februar 2021, og ledes av Kim A. Christensen i
4 år. Forskningstemaet er bruk av autonome båter i Fosenregionen, hvor målet vårt er å
gi ny kunnskap og vise frem den nye, fremtidige, digitale Norskekysten her på Fosen.
Prosjektet skal knyttes til den lokale industrien, og forhåpentligvis frembringe
oppfølgende prosjekter som kan gi Fosenregionen fortrinn, og til slutt gjøre
Fosenregionen mer knyttet sammen.
Hovedfokuset i 2021 var på å tilegne seg nødvendig kunnskap, samt utforske problemer
vi har i dag knyttet til marin autonom transport. Målet for 2022 er å spisse det mer inn
mot konkrete bruksområder i regionen, samt å øke samarbeidet med Maritime Robotics
på prosjekter som godter begge parter.
Bildet viser markører for navigering og pakkeidentifisering.

AUTOSHIP 2021

AUTOSHIP
FOSEN PÅ
AQUANOR
2021

REGIONALT POLITIRÅD
Politirådet er et formalisert
samarbeidsforum for
kriminalitetsforebyggende arbeid, for
samordning av beredskapsplaner og
for arbeid med samfunnssikkerhet,
mellom politiet og kommunene og
region.
Politiråd Fosen møtes to ganger årlig
for samhandling og orienteringer.

Tema politiråd Fosen 2021
Samhandling om arrangementer i russetiden
Handlingsplan Trøndelag politidistrikt
Flyktning og migrasjonsutfordringer

Kompetanseforum
november 2021
Trøndelagsmodellen og
samhandling om
kompetanseutvikling I
Fosenregionen
Les mer på www.fosenregionen.no

NÆRINGSKOMPASSET

Rådet jobbet i 2021 med å utarbeide et verktøy for hvordan
kommunene skal samhandle gjennom det interkommunale politiske
rådet om strategisk innsats for å bedre vilkårene for arbeids og
næringsliv i Fosenregioen.
PwC var prosessleverandør og ledet arbeidet med intevju
avrepresentanter fra kommuneledelsene og næringslivet.

I septembermøtet hadde rådet og rådmannsforum et abeidsmøte
for å meisle ut innsatsområdene til Næringskompass for
Fosenregionen.
Fru neliK presenterte sin bedrift og produkter for rådet i dette
møtet. Marthe Kilen er lagleder for konditorilandslaget i tillegg til å
drifte egen bedrift.

FOSENREGIONEN TILDELER ÅRLIG ETTER INNSTILLING FRA
FORMANNSKAPENE I FOSENREGIONEN UTVIKLINGSPRISEN TIL EN
BEDRIFT SOM HAR UTMERKET SEG SÆRLIG ETTER GITTE KRITERIER

FRAMTIDSUTSIKTER FOR FOSENREGIONEN
For å lykkes med samfunnsutvikling og verdiskaping på Fosen, må viktige
oppgaver løses i fellesskap, på tvers av kommunegrensene. Et felles målbilde og
omforente samarbeidsstrategier er et godt grunnlag for at kommunene i
Fosenregionen i fellesskap skal kunne bidra til vekst og utvikling.
Fosenstrategien ble vedtatt av rådet i 2020, en strategi som beskriver hvilke
områder kommunene skal samarbeide om.
I 2021 utarbeidet rådet «Næringskompass for Fosenregionen» som beskriver
innsatsområder og peker ut retning for samhandling i årene framover. For å
lykkes i arbeidet med utvikling skal Fosenregionen IKPR også fremover skal ha
en koordinerende og samlende funksjon, i sterk tro på at de regionene som
evner å møte utfordringer samlet, også vil være bedre rustet i møte med
omstilling og til å ta ut vekstpotensial.
Gjennom tillit mellom kommunene, og aktiv samhandling, har Fosenregionen
interkommunalt politisk råd en viktig posisjon for utviklingen av
Fosensamfunnet i kommende år.

FOSENREGIONEN
BEGEISTRET I LAG!

ÅRSREGNSKAP MED REGNSKAPSKOMMENTARER

PROSJEKTREGNSKAP 2021
Prosjekt

4900 Administrasjon

Budsjett 2021

Budsjettert
fondsbruk/renter

Ekstern
finansiering

Regnskap 2021

2 650 000

650 000

0

150 000

0

0

66 586

1 007 500

500 000

507 000

865 559

540 500

120 500

420 000

263 452

1 000 000

500 000

397 000

898 028

966 900

84 900

0

0

1 400 000

0

0

1 358 732

110 000

110 000

0

0

0

0

250 000

142 150

Sum

7 824 900

1 965 400

1 677 000

Sum

7 824 900

1 965 400

1 574 000

4901 Tiltaksmidler
4906 Matregion Fosen
4905 Kompetanse
4920 Autoship
4918 Samferdsel
4904 Reg. næringsfond
4985 STYRK Fosen
4915 Dyrking og beitebruk

1 431 714

5 026 221

Disponerte regionale utviklingsmidler

ÅRSREGNSKAP
FOSENREGIONEN
2021

1

DRIFTSREGNSKAP 2021
§ 5 - 6 Økonomisk oversikt etter art - drift - Fosenregionen IKPR

Regnskap 2021
Regulert
NOTE

Regnskap

Budsjett

Budsjett

Regnsk

2021

2021

2021

2020

Driftsinntekter:
Ref fra kommuner
Skjønnstilskudd
Ref fra fylkeskommunen
Andre skatteinntekter

-4 762 460

-4 487 900

-4 487 900

0

0

0

-500 000

-536 507

-920 000

-920 000

-1 250 000

-5 089 217

0

0

0

0

Andre overføringer og tilskudd fra staten

-388 879

-500 000

-500 000

-347 812

Overføringer og tilskudd fra andre

-545 270

0

0

0

0

0

0

0

-18 783

0

0

-15 006

-6 251 899

-5 907 900

-5 907 900

-7 202 035

2 054 935

4 623 300

4 623 300

1 695 134

256 653

725 000

725 000

309 802

2 412 708

2 781 000

2 781 000

3 458 070

753 217

130 000

130 000

2 622 783

0

0

0

0

5 477 513

8 259 300

8 259 300

8 085 789

-774 386

2 351 400

2 351 400

883 754

Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

1

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
SUM DRIFTSUTGIFTER

1

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter/finansutgifter
Renteinntekter

-105 240

-236 000

-236 000

-150 189

Utbytter

0

0

0

0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

0

0

0

0

Renteutgifter

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

-105 240

-236 000

-236 000

-150 189

0

0

0

0

1

-879 626

2 115 400

2 115 400

733 565

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

7

-544 629

-1 615 400

-1 615 400

-812 276

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

7

1 424 255

-500 000

-500 000

815 873

Bruk av mindreforbruk

7

0

0

0

-737 162

NETTO FINANSUTGIFTER

1

Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering

Dekn av tidligere års merforbruk/bruk av tidl års mindreforbr
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT
Fremført til inndekning senere år

0

0

0

0

879 626

-2 115 400

-2 115 400

-733 565

0

0

0

0
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§ 5 - 4 Bevilgningsoversikter- drift - Fosenregionen IKPR
REGNSKAP 2021
Regulert
NOTE

Regnskap

Budsjett

2 021

2 021

Budsjett Regnskap
2 021

2020

Generelle driftsinntekter
Salgs- og leieinntekter

-18 783

Statlige refusjoner
Ref fra kommuner

0

Ref fra fylkeskommunen

-536 507

-920 000

Skjønnstilskudd
Andre generelle driftsinntekter

0
-545 270

0
0

Sum generelle driftsinntekter

0

-15 006

-388 879 -500 000 -500 000 -347 812
-4 762 460 -4 487 900 -4 487 900 -5 089 217

1

-920 000 -1 250 000
0
0

-500 000
0

-6 251 899 -5 907 900 -5 907 900 -7 202 035

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto

5 477 513 8 259 300 8 259 300 8 085 788

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

0
0
0
0
5 477 513 8 259 300 8 259 300 8 085 788

1

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-774 386 2 351 400 2 351 400

883 753

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter

-105 240

-236 000

-236 000

-150 189

0

0

0

0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

0

0

0

0

Renteutgifter

0
0

0
0

0
0

0
0

-105 240

-236 000

-236 000

-150 189

0

0

0

0

-879 626 2 115 400 2 115 400

733 564

0
0
0
-544 629 -1 615 400 -1 615 400

0
-812 276

Avdrag på lån
Netto finansutgifter

1

Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT

1

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond7
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 7
Bruk av mindreforbruk
Dekn av tidligere års merforbruk

7

1 424 255

-500 000

-500 000

815 874

0
0

0
0

0

-737 162

0

0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 879 626 -2 115 400 -2 115 400

-733 564

Fremført til inndekning i senere år

0

0

0

0

3

Eiendeler
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Saldo 31.12.21
23 964 755
9 400 971
1 043 089
8 357 882

Saldo 01.01.21
20 007 294
6 355 804
1 025 293
5 330 511

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse/bank/post
Sum eiendeler

14 563 784
914 972
380 613
13 268 199
23 964 755

13 651 490
405 320
(43 392)
13 289 563
20 007 294

Egenkapital og Gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne invest.fond
Bundne invest.fond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket investeringsregnskapet
Kapitalkonto

13 556 269
4 901 018
7 814 100
361
840 790

11 812 258
3 065 236
8 358 729
361
387 932

8 560 181
8 560 181
-

5 967 872
5 967 872
-

1 848 305
1 848 305
23 964 755

2 227 165
2 227 165
20 007 294

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelse
Sertifikatlån
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum EK og gjeld
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BALANSEN
Kap.

Saldo 31.12.21

Saldo 01.01.21

9 400 971
1 043 089
8 357 882

6 355 804
1 025 293
5 330 511

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse/bank/post
Sum eiendeler

14 563 784
914 972
380 613
13 268 199
23 964 755

13 651 490
405 320
(43 392)
13 289 563
20 007 294

2.5
2.56-2.58
2.51-2.52
2.53-2.54
2.55
2.5950
2.5900
2.5960
2.5970
2.5990

Egenkapital og Gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne invest.fond
Bundne invest.fond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnsk 2008
Udekket i investeringsregnsk
Kapitalkonto

13 556 269
4 901 018
7 814 100
361
840 790

11 812 258
3 065 236
8 358 729
361
387 932

2.4
2.41-2.42
2.40
2.43-2.44
2.45-2.49

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelse
Sertifikatlån
Andre lån

8 560 181
8 560 181
-

5 967 872
5 967 872
-

1 848 305
1 848 305
23 964 755

2 227 165
2 227 165
20 007 294

2.2
2.27-2.29
2.24-2.26
2.22-2.23
2.21
2.20
2.1
2.13-2.17
2.19
2.18
2.12
2.11
2.10

2.3
2.31
2.32-2.38
2.39

Eiendeler
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum EK og gjeld
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NOTER
Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
Drifts- og investeringsregnskapet
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
+ Sum driftsinntekter
- Sum driftsutgifter
+ Eksterne finansinntekter
- Eksterne finansutgifter
Sum driftsregnskapet
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ Bruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse

31.12.2021
kr 14 563 784
kr 2 259 833
kr 12 303 951

kr
kr
kr

31.12.2020
13 651 490
2 227 165
11 424 325

Endring
912 294
32 668
879 626

Beløp
kr
kr
kr
kr
kr

Sum

6 251 899
5 477 513
105 240
879 626

kr
kr

-

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

-

kr

879 626

kr

-

kr
kr
kr
kr

879 626
879 626
-
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Note 2 Aksjer og andeler

Selskapet navn
Andeler KLP
Aksjer i Fosenbrua AS
Sum aksjer og andeler pr 31.12.

Eierandel i
selskapet
135 289,00
907 800,00
1 043 089,00

Note 3 Fond og resultat
Disposisjonsfond
Beholdning 01.01.
Bruk av fondet i driftsregnskapet
Bruk av fondet i investeringsregnskapet
Avsetninger til fondet
Beholdning 31.12.

Beløp
-3 065 236
522 000
0
-1 946 255
-4 489 491

Bundne driftsfond
Beholdning 01.01.
Bruk av fondene i driftsregnskapet
Avsetning til fondenen
Beholdning 31.12.

Beløp
-8 358 729
2 165 783
-1 621 154
-7 814 100

Drift
Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)
Beholdning 01.01.
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Årets disponering av resultat (mindreforbruk)
Beholdning 31.12.

Beløp
879 626
0
879 626
0
7

Fond spesifisert

Konto
25600010 Tiltaksmidler
25600011 Sekretariatet
25600015 Regionalt næringsfond
Sum disposisjonsfond
25100021 Biblioteksamarbeid
25100024 FEIDE
25100027 Regional utvikling
25100029 Dyrk Fosen
25100031 Styrk Fosen
25100033 Opplev Fosen
25100034 Blåskjell
25100037 OFF PHD
25100038 Matregion Fosen
25100039 Kompetanse
25100040 Matfestival
25100041 Mathub Fosen
25100042 Samferdsel og infrastruktur
25100043 Dyrking og beitebruk
Sum bundne driftsfond

25500010 Aksjer og andeler
Sum bundne invest.fond

Inngående Brukt/
balanse
overført
271 495
0
2 515 989
500 000
277 751
22 000
3 065 235
522 000
141 631
71 257
4 008 463
39 763
205 788
0
30 327
2 000 000
1 500 000
361 500
0

0
0
100 000
0
0
67 513
0
738 145
854 523
263 452

361

0

Avsatt/
overført
81 624
1 864 630
0
1 946 255

Utgående
balanse
353 119
3 880 619
255 751
4 489 490

0
141 631
0
71 257
0 3 908 463
271 507
311 270
0
205 788
100 000
32 487
0
30 327
0 1 261 855
0
645 477
0
98 048
59 647
59 647
58 000
58 000
882 000
882 000
142 150
250 000
107 850
8 358 729 2 165 783 1 621 154 7 814 100

0

361
361
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Note 4
Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord
kommune pr 31.12.2020
Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune
Beløp
4 928,81
4 928,81

Gruppeliv og OU-midler
Sum

Note 5 - Kapitalkonto
Debet
Inngående balanse
Kjøp av aksjer og andeler
Endring pensjonsmidler
Endring pensjonsforpliktelser inkl arb.g. avg nto forpl
Utgående balanse
Sum

2 592 309,00
840 790,00
3 433 099,00

Kredit
387 932,00
17 796,00
3 027 371,00

3 433 099,00
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Note 7 - Overføringer fra eierkommunene

Kommunale egenandeler:
Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Åfjord kommune
Osen kommune
Sum drift

1 761 790,00
1 734 388,00
937 007,00
329 275,00
4 762 460,00

Note 8 - Utbetaling til ledende personer

Lønnsutbetalinger leder i 2021:

kr 894 100,00

Revisjonshonorarer bet i 2021:

kr 36 000,00

Note 9 - Pensjon
Fosen regionråd betaler pensjonspremie til KLP
Ansatte trekkes 2% av brutto lønn, mens arbeidsgiver
dekker resten av premien
Beregnet premie utgiftsføres i drift og avsettes i balansen.
Påløpte fakturaer fra KLP føres mot avsatt beløp
Innbetalt premie for 2021 utgjør:
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
Reguleringspremie
4 kvartal
Sum
Godskrivning fra premiefondet
Belastning i 2021

43 024
81 546
32 313
356 072
71 506
584 461
-41 314
543 147
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Generelt om pensjonsordningen
Fosenregionen IKPR har sine kollektive pensjonsordninger i Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP/tidligpensjon
og sikrer alders og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakebetalt premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
Premien inkluderer 2%-trekket for ansatte.
Premieoversikt KLP 2021
Premie kollektiv pensjonsforsikring
Reguleringspremie
Tilskudd AFP - utjevning
Tilskudd tidligpensjon - utjevning
Tilskudd bruttogaranti - utjevning
Overført fra premiefond
Rentegarantipremie
Sum total

Total
193 058
356 072
18 099
21 064
33 780
-41 314
3 702
584 461

Regnskapsføring av pensjon
Etter §3-5 og §3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik.
Premieavviket tilbakeføres igjen neste år med 1/7 pr år for premieavvik oppstått i 2014 og senere,
1/10 pr år for oppstått mellom 2011-2013 og 1/15 pr år for oppstått mellom 2002-2010.
Dersom det er foretatt en endring i amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningene av denne
endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for de
kommunale regnskapsforskriftene om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet
for vedkommende år. Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik
har innvirkning på netto driftsresultat.
Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik
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Pensjonsutgifter
Pensjonsutgifter i drifts og investeringsregnskapet
A
B
C
D
E
F
G

Beregnet netto pensjonskostnad
Forfalt pensjonspremie - ekskl adm kostnader
Årets premieavvik (A-B)
Amortisering av tidligere års premieavvik
Administrasjonskostnad
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering
Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonstrekk ekskl trekk ansatte

Akkumulert premieavvik

2021
173 199
570 731
-397 532
-5 898
13 730
181 031
-39 793
141 238
2021

Sum gjenstående premieavvik tidligere år
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr 31.12
Arbeidsgiveravgift av premieavviket
Sum akkumulert premieavvik inkl arb.g.avg
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse pr 01.01.
Årets premieavvik
Estimatavvik - ført direkte mot egenkapialen
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12

0
0
362 144
362 144
18 469
380 613
2021
606 433
-397 532
-16 419
192 482

Herav:
(balanseverdier)
Brutto pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.g.avg
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
Netto forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

8 550 364
8 357 882
192 482
9 817
202 299

Brutto pensjonsforpliktelse IB 01.01
Estimatavvik
Faktisk forpliktelse
Årets opptjening
Rentekostnad
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse ub 31.12

2021
5 936 944
2 927 141
8 864 085
198 955
260 297
-772 973
8 550 364

Brutto pensjonsmidler IB 01.01
Estimatavvik
Faktiske pensjonsmidler
Innbetalt premie inkl adm
Administrasjonskostnad - rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler ub 31.12

2021
5 330 511
2 943 560
8 274 071
584 461
-13 730
-772 973
286 053
8 357 882

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse - estimat

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler - estimat

Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring

2 021
Endret forpliktelse - planendring
Endret forpliktelse - ny beregningstariff
Endret forpliktelse - øvrige endringer
Endringer forpliktelser totalt

Økonomiske forutsetninger

0
0
2 927 141
2 927 141
%

Diskoteringsrente
Årlig lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amorteringstid

3,00
1,98
1,98
1,22
3,50
7,00

Medlemsstatus
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag - aktive
Gj.snittlig alder - aktive
Gj.snittlig tjenestetid - aktive

2
8
7
662 050
34,34
2,4
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Åfjord 21.mars 2022,

……………………………………………………..
Torun Bakken, utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

……………………………………………………………

…………………………………………………..

Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune

John Einar Høvik, Osen kommune

………………………………………………..

………………………………………………….

Tom Myrvold, Ørland kommune

Vibeke Stjern, Åfjord kommune
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Bidrar til forbedring

Til representantskapet i
Fosenregionen IPR

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Fosenregionen IPR som viser et netto driftsresultat på kr 879 626.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift, økonomisk oversikt
drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fosenregionen IPR per
31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter
vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Årsberetningen og annen øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert
sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter kommuneloven
§ 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen årsrapport som
følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken
informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig
informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen,
annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av
årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår
som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon
fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsrapport oversendt 12.04.2022 og har ingenting å
rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
• inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse
om øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling
i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll som anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 4

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med
Fosenregionen IPRs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik
eller avvik fra representantskapets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro
at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 4

Malm, 13. april 2022
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