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Prosjektleder samferdsel og infrastruktur - utlysning av
fast stilling i Fosenregionen
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram til formannskapet uten forslag til vedtak. Formannskapet fremmer forslag
til vedtak overfor kommunestyrets møte 26.03.2020.

Saksutredning
I Rådet i Fosenregionen den 13.12.2019 ble følgende vedtatt i sak 32/19 Prosjektleder
samferdsel:
1. Interkommunalt råd for Fosenregionen vedtar å utlyse fast stilling som prosjektleder
for samferdsel / infrastruktur.
2. Utviklingsleder får ansvar for å utarbeide utlysningstekst som fremlegges til
godkjenning av rådet og utlyses umiddelbart etter dette.
3. Stillingen finansieres første året med tilskudd fra kommunene og eventuelle andre
samarbeidspartnere.
4. Det utarbeides instruks for stillingen, utviklingsleder utformer forslag.
Vedtaket var basert på en forutsetning om at stillingen kunne finansieres ved bruk av
aksjekapital i selskapet Fosenvegene AS.
Rådmannsforum behandlet saken i møtet 13.02.2020 med følgende bakgrunn for saken:
«I løpet av 9 år er det gjennomført prosjekter på til sammen 3,2 milliarder kroner gjennom
Fosenvegene AS. Dette er noe mere enn det som var forutsetningen ved prosjektstart.
Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n er i ferd med å sluttføre 17 av hovedprosjektene og er i
oppstartfasen av det siste.
I tillegg ønsket daglig leder å avvikle og avslutte sin aktive rolle i Fosenvegene AS.
Styret for Fosenvegene AS vedtok i sak 31/2018:
1

1.Styret anbefaler generalforsamlinga å vedta opphør av Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n fra
01.07.2020.
2.Aksjekapitalen tilbakebetales jfr §12 i vedtektene.
3.Eventuell overskytende verdier overføres Vegamot AS som bompengetilskudd.
4.Styret anbefaler Fosen Regionråd å styrke bemanningen i Fosen Regionråd med en
person som har som hovedoppgave å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter
for Fosenregionen.
Med bakgrunn i dette henstilles Styret i Fosen Regionråd til snarlig å fatte vedtak om å
ansette en person i sekretariatet for å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter for
Fosen, både på kort og lang sikt.»
Til rådmannsforum ble det avklart at investeringskapitalen ikke kan brukes som
finansieringsløsning for driftskostnader til bl.a. lønn til prosjektleder. Rådmannsforum måtte
derfor ta stilling til finansiering over egne driftsbudsjett ut fra følgende fordeling:
Kostnadsoverslag i NOK:
Lønnskostnad
Pensjonsinnskudd
Arbeidsgiveravgift
Total

700000
114000
68000
882000

Kommuneandelene fordeles ut fra 30 % fast og 70 % etter innbyggerantall 3. kvartal 2019:
Fordeling i NOK:
Kommune
Indre Fosen
Fastandel
66150
Innbyggerandel
241238
Totalt kommunene
307388

Osen
Ørland
66150
66150
23024 249678
89174 315828

Åfjord
66150
103460
169610

Budsjettene for 2020 er lagt, og rådmannsforum så ikke mulighet for å prioritere finansiering
av stillingen. Rådmannsforum fattet derfor følgende vedtak:
«Rådmannsforum finner ikke kommunal egenfinansiering i budsjettene for 2020 og ber rådet
om å finne annen finansieringsløsning for stillingen.»
Saken ble fremmet på nytt overfor Rådet i Fosenregionen den 28.02.2020.
Vedtaket ble:
«Rådet viser til vedtak i styresak 32/2019 «Prosjektleder samferdsel» og vedtar å lyse ut
stilling som prosjektleder samferdsel og infrastruktur.
Formålet med stillingen 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 mobilog 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.
1. Utviklingsleder gis fullmakt til å sette i gang tilsettingsprosessen, herunder gå i dialog
med tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, ferdigstille
stillingsannonsen i tråd med innspillene som ble gitt i møtet, og med henblikk på at
stillingen kan lyses ut i mars.

2. Det opprettes ansettelsesutvalg bestående av leder, nestleder, leder rådmannsforum og
daglig leder.
3. Stillingen finansieres av utviklingsmidler i Rådet i 2020 ved bruk av bundet fond
25100010- regionale utviklingsmidler.
4. Videre finansiering av stillingen dekkes av kommunene i henhold til fordelingsnøkkel som
eksempelvis angitt i saken, samtidig må Rådet arbeide for finne dekning av stillingen
gjennom eksterne midler.
5. Rådet forventer at stillingen må innebære en samfunnsnytte som er langt større
for Fosenkommunene enn hva lønnskostnadene til stillingen innebærer.
6. Rådet ber om at rådmennene fremmer sak til behandling til førstkommende
kommunestyremøte i henholdsvis Indre Fosen, Osen, Ørland, og Åfjord for å sikre politisk
forankring i de respektive kommunestyrene.»

Vurdering:
Saken skal behandles i hvert enkelt kommunestyre før eventuell utlysning gjennomføres.
Summen på kr 307.388 til denne stillingen, ligger ikke i Indre Fosen kommune sin økonomiog handlingsplan 2020-2023. Dersom kommunestyret vedtar utlysning av stillingen, må kr
307.388 til stillingen prioriteres og tilsvarende beløp på andre områder må reduseres i
driftsbudsjettene i økonomi- og handlingsplan 2021-2024.
Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til saken, og formannskapet fremmer forslag
til vedtak overfor kommunestyret.

