Referat fra styremøte i Fosen Industriforum
Tid:
Sted:

20.09.16
Liv-bygget, Vanvikan

Tilstede:

Bjørn Damhaug, Janne Dyrendahl og Benjamin Schei

Sak 1. Status medlemmer og status regnskap.
Aktiviteten er fortsatt varierende hos medlemsbedriftene. Litt mer positive signaler hos en del
bedrifter.
Aktuelle medlemmer: Seafeed AS, Vanvikan og Marine Harvest AS, Stadsbygd
Vi har fått innvilget kr. 50.000,- i tilskudd både fra Rissa og Leksvik kommune. Vi har ikke
fått utbetalt pengene.

Sak 2. Gjennomgang av referatet fra forrige møte avholdt 22.08.16
Det fremkom ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjennes.

Sak 3. Forberedelse tur til Ørlandet 03.10.16 og medlemsmøte 01.12.16.
Tur til Ørlandet nærmere seg og endelig invitasjon med påmelding sendes ut i morgen.
Det kan bli vanskelig å komme inn på kampflybasen. Presentasjon kan derfor bli holdt i
Ørland Sparebank sine lokaler som en alternativ løsning. Følgende program er satt opp:
kl 08.00
kl.09.30
kl.10.15
kl.10.45
kl.11.15
kl.12.00
kl.13.00
kl.14.30
kl.16.00

Start fra Vanvikan
Orientering om Ørland kampflybase v/Øivind Wathne
Næringsutvikling i forbindelse med Ørland kampflybase v/Erling Eriksen,
Fosen Innovasjon AS.
Nytt fra forumet og litt småprating
Nye muligheter med hydrogen v/Arnt Solem, Fosenkraft
Lunsj
Bedriftsbesøk ved Mascot Høie AS
Avgang fra Brekstad
Tilbake i Vanvikan

I tillegg planlegges medlemsmøte med lutefisk 1. desember i Liv bygget
Mulige innlegg/foredrag her er:

Status Fosenbrua v/Olav Ellevset
Status norsk økonomi v/Jan Andreassen,Eikagruppen
Næringsplaner for Indre Fosen kommune v/ordførerne
Leveransemuligheter til oppdrettsindustrien

Sak 4. Status Fosen næringsallianse.
Det ble avholdt møte i alliansen i Vanvikan 7. september strategisk næringsplan ble klubbet.
Denne blir nå distribuert til alle kommuner som skal ta den inn i sine næringsplaner.
Det er reist spørsmål om næringsalliansen har sterk nok politisk forankring fra
deltakerkommunene. Fosen næringsallianse er jo etablert etter føringer fra nettopp Fosen
regionråd.
I tillegg er det viktig at sparebankene på Fosen blir involvert i næringsarbeidet i større grad.

Sak 5. Status omstillingsprosjekt.
Prosjektet går sin gang selv om søknaden til departementet ikke har gått inn ennå.
Det er utarbeidet to omfattende rapporter i regi av Trøndelag forskning og utvikling. Dette er :
Konsekvensanalyse – bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune
Det kjøres nå en intervjurunde med aktuelle bedrifter som skal inngå i såkalt SMB
utviklingsprosjekt. Det avholdes et informasjonsmøte i dag vedr. dette.

Sak 6. Status etter siste møte med kommunaldepartementet vedr. sentralitet.
Det ble avholdt møte med departementet 14. september d.å. Departementet står nokså steilt på
at man ikke har gjort noe feil. Like fullt åpnet man opp for at en transportstatistikk fra
Statistisk sentralbyrå (2208) kunne være feil med hensyn til reisetid fra henholdsvis Leksvik
sentrum og Rissa sentrum til Trondheim sentrum var feil. Både departementet og kommunene
hadde forsøkt å få detaljerte opplysninger om grunnlaget for denne statistikk i byrået uten å
lyktes med det. Trolig er eneste muligheten på kort sikt å få endret sentraliteten er at det er
gjort feil fra Statistisk sentralbyrås side.
Like fullt kan man stille spørsmål ved sentralitetsbegrepet når Orkdal har lavere (dårligere)
sentralitet enn Rissa og Leksvik samt Selbu. Det har alle problemer med å forstå bortsett fra
regelrytterne i departementet. Fornuften bør gjelde selv for de mest iherdige byråkrater

Sak 7. Eventuelt
Ingen spesielle saker ble drøftet.
Ref.
Benjamin Schei

