PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2007
onsdag 13.7.2007, KL.18.00 - 1945
Fosen Fjord Hotell, Åfjord
Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Per Kristian Skjærvik, varamedlem
Wenche K. Forfod, varamedlem Oddbjørn Rømma og daglig leder Knut Sundet.

Forfall:
tiltredende fra Svv Marit Due Langås, varamedlem Albert Larsen,
Ikke møtt: styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Susanne Bratli , styremedlem Knut Ring,
varamedlem Borghild Husdal Buhaug, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Kai Robertsen,
SAK:
INNSTILLING:
VEDTAK:

Sak 11/2007
Godkjenning av protokoll
fra møte nr. 2/2007

Sak 12/2007
Referatsaker

Protokoll fra møte nr. 2/2007 godkjennes

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Referatsakene tas til orientering

Innstillinga enstemmig
vedtatt

1.

Sak 13/07
Forslag til kortversjon
Trafikkanalyse Fosen

2.
3.

Styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" slutter
seg til Utarbeid kortversjon av Trafikkanalysen for
Fosen
Analysen kan brukes i opplysende sammenhenger
av "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"
Saken utsettes til neste
Analysen legges ut på www.fosenvegene.no til
styremøte.
opplysning i ikke utskriftvennlig versjon.
Analysen ønskes
kvalitetssikret bedre før
den vedtas.

.

Sak 14/07
Forslag til
publikumsbrosjyre ”Nå er
vi i gang”

Sak 15/2007
Gjennomgang / status
framdrift – orientering v
Svv

1.
2.

Styret slutter seg til framlagt forslag til
publikumsbrosjyre ”Nå er vi i gang”.
Styret gir daglig leder fullmakt til å trykke og
distribuere brosjyren.

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Statens vegvesen sin gjennomgang over status framdrift
planlegginga tas til etterretning.
(Statens vegvesen hadde forfall og daglig leder Knut Sundet Styret tar daglig leders
gjennomgikk tertialrapportene og fremdriftsplan).
orientering til etterretning.

ORIENTERINGER:
Styreleder Hallgeir
Grøntvedt orienterte:

Møte med AP-fraksjon i Stortingets Transport og
Kommunikasjonskomité




Fra styret møtte Hallgeir Grøntvedt, Julla Engan
Marit H. Kolmannskog, Per Kristian Skjærvik og
daglig leder. Fra næringslivet Øystein Syltern.- Fra
Transport & kommunikasjonskomiteen møtte: pol
Rådgiver Odd Steinar Viseth, pol rådgiver Nag,
stortingsrepresentantene Tor Arne Strøm, Svein
Gjeldset, Truls Wickholm, Irene Johansen og
Gunn Karin Gjul.
Møtet var svært konstruktivt og vi fikk i oppgave å
sørge for å bli videreført i fylkeskommunenes
prioritering i NTP – så skulle komiteen sørge for at
stortinget fulgte opp bevilgningstakten.

Øystein Syltern inviterte til omvisning i ”Den Nye
OPERAEN”, på torsdagskvelden, – et praktbygg av de
sjeldne og en opplevelse å delta på.
Daglig leder Knut Sundet
orienterte om:

Foreløpig Bompengeutredning foretatt av Statens
vegvesen, utarbeidet av Marit Due Langås.
 Daglig leder gjennomgikk utredningen og viste de
utarbeidede alternativene for finansiering.

Møte vedr. nytt RDA-regime og tilskudd 2007
 Den regionale distriktsarbeidsgiveravgiften er
gjeninnført for kommunene på Fosen med unntak
av Bjugn, Rissa, Ørland og Leksvik.
Dette medfører at "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"
ikke lenger har like har tilgang på bevilgninger fra
denne posten.
Næringslivet har signalisert at vi får tildelt kr. 4,5 mill
av restpotten fra 2006. Søknad er sendt.

Styret tar den foreløpige
utredningen til
orientering.
Styret ønsket at det blir
konkretisert nærmere på
hovedutredningen med
utbyggingskostnad kr. 1.2
milliarder og innkreving
på 3 punkt.
Styret mener fortsatt at
det i utredningen må
forutsettes 50% statlig
finansiering.

Møte med Agdenes kommune –
Trafikksikkerhetsutvalget og elevrådene ved
Agdenes ungdomsskole.
 "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" orienterte
om prosjektet og framdriften på vedtatt
planlegging for prosjektet RV 710 Ingdal –
Valset.
Møte med Fellesforbundet Fosen
 "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" orienterte
om prosjektets opprinnelse, organisering,
etablering og vedtatt framdrift samt pågående
utredning vedr. ny fjordkryssing Vanvikan –
Nyhavna.
Møte vedr. fjordkryssing holdes i Trondheim 28.
juni -07
Ref. Knut S

Orienteringene tas
forøvrig til etterretning.

