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GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 08.12.20, 15.12.20, OG 28.12.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollene fra møtene 08.12.20, 15.12.20 og 28.12.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 08.12.20 

Protokoll fra møte 15.12.20 

Protokoll fra møte 28.12.20 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.01.21 
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT  I PREBIO AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som kommunes representant i PREBIO AS velges 

 

1. Som fast representant velges: 

2. Som vararepresentant velges: 

 

 

Som vist i tabell under, eier Frøya kommune en aksjepost på 4,75% i selskapet.   

 

Selskapet skal nå avholde generalforsamling, og det må formel velges kommunens representant og vara til 

generalforsamlingen. 

 

Det gjøres oppmerksom på saken kun legges til formannskapet, med referatsak til kommunestyret. Dette pga at 

generalforsamling holdes allerede 20.01.21.  
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EIERSKAPET I PREBIO AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen eier 35 179 aksjer (4,753 %) av 740 135 aksjer i Prebio AS. Bakgrunnen for at denne saken 

fremmes er at styret i Prebio AS ønsker å foreta en kapitalutvidelse i selskapet gjennom en rettet emisjon mot 

dagens eiere.  

 

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.01.2021 hvor saken skal behandles. Hvis 

styret får flertall for sitt forslag betyr det at kommunen kan delta i emisjonen med fra ca. 350 000 kr til 1 mill., 

avhengig av hva kursen settes til innenfor en ramme på kr. 10,- til kr. 30,- pr. aksje. 

 

Kommunens eierposisjon har bakgrunn i at Næringsmiddeltilsynet ble avviklet, og Kyst-Lab Prebio AS overtok 

disse arbeidsplassene. Kommunen gikk inn i dette selskapet for å sikre arbeidsplassene på Frøya som jobbet i 

dette selskapet. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap, og driver 

etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av Prebio Invest AS og 42 % i Smk Lab 

Holding AS. Prebio Invest AS er også et rent eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. 

Smk Lab Holding AS er et også et rent eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk 

Lab Holding AS eier 100 % Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et laboratorieselskap og har 

virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, også på Frøya. Selskapet har hovedkontoret er 

i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

 

Namsos kommune skriver i sitt saksframlegg om dette: 

Namsos kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord eier 48,34 % av 

aksjene i selskapet. Namsos, sammen med Molde kommune og Brønnøy kommune har et negativt 

flertall, dvs. over 33,3 % av aksjene, og kan dermed ha negativ kontroll og hindre vedtektsendringer 

en er uenig i. Disse tre kommunene kan altså i fellesskap stoppe en emisjon hvis de er mot og stemmer 

samlet på en generalforsamling. Det presiseres at dette ikke er avtalt med Molde og Brønnøy, men 

kun nevnes som en anskueliggjøring av handlingsrommet og mulighetene.  
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Ved utgangen av 2019 bestod det offentlige eierskapet i Prebio AS av 11 kommuner. På eiersiden er det i 

tillegg er det Alsco AS, som er største aksjonær, to personlige eier. 

 

Vurdering: 

 

Prinsipp og formål med eierstyringen er nedfelt i eierskapsmeldingen. Den praktiske utøvelsen av eierskap i 

aksjeselskap med tanke på deltakelse i emisjoner eller salg av kommunens aksjer er ikke delegert, hverken 

gjennom delegasjonsreglement, økonomireglement eller særskilt delegasjon. Eierskapet utføres gjennom 

ordfører som deltar på generalforsamling og dere eiere ellers er representert. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap, uten annen aktivitet, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. 

Frøya kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord eier 48,34 % av aksjene i 

selskapet.  

 

Gjennom vår eierpost i Prebio AS er kommunen deleier i et investeringsselskap, noe som ligger langt unna 

kommunal kjernevirksomhet og kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å videreføre dette. Når 

selskapet nå signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor man er eiere, viser 

det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens virksomhet, som 

primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en også at ytterligere plasseringer i et 

rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger finansreglementet setter. Kommunens interesser og 

begrensninger, sett opp mot selskapets interesser, kommer tydelig frem i denne saken. Det vurderes likevel som 

viktig at kommunens eierpost i selskapet ikke vannes ut gjennom at det gjennomføres en rettet emisjon hvor 

kommunen ikke deltar. Øvre tak for emisjonen som er rettet mot dagens eiere er på 50 %. Hvis den 

gjennomføres uten at eierkommunene deltar kan det bli svært vanskelig å oppnå negativ kontroll for 

kommunene. Det synligjør enda klarere behovet for å avklare kommunens fremtidige engasjement i selskapet. 

 

Det har de siste årene vært lite engasjement fra kommunene som er eiere i selskapet og det er uttrykt fra 

styreleder at dette oppleves vanskelig. Dette har en stor forståelse for og det er også et godt argument for en 

rask avklaring. På bakgrunn av dette mener en det er riktig å avvikle kommunens eierskap i Prebio AS. Det 

vurderes som riktig å orientere øvrige aksjonærer om kommunens videre engasjement slik at øvrige eiere kan 

foreta selvstendige avveiinger med hensyn til videre engasjement i selskapet. En har ingen informasjon nå om 

det kan være aktuelle kjøpere til aksjeposten og eventuelt hva det kan være mulig å oppnå. 

Kommunedirektøren ber om en fullmakt til å utrede saken med hensikt å finne en god løsning for avklaring av 

fremtidig eierskap i Prebio AS. Når en kommer frem til et anbefalt forslag vil saken fremmes for politisk 

behandling. 
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PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.  

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som omfattes 

av dette temaet revideres i Frøya kommune.  

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne av 

kommunene som omfattes av plaststrategien. 

 

 

Vedlegg: 

 

Plaststrategi for Orkdalsregionen 

 

Bakgrunn for saken  

 

Med bakgrunn i det økende søkelyset særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok Regionrådet for 

Orkdalsregionen å få utarbeidet en plaststrategi for regionens kommuner. Vedtaket ble gjort i regionrådet i 

2018, men arbeidet kom først i gang høsten 2019. Covid 19 har gjort at strategien ferdigstilles noe forsinket. 

Ved oppstart av strategiarbeidet bestod Regionrådet i Orkdalsregionen av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, 

Frøya, Heim og Rindal. HAMOS IKS, senere RE MidtIKS ble tildelt ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en 

strategi.  

 

Bakgrunnen for at plaststrategien nå skal behandles i medlemskommunene, er det vedtaket som ble fattet i 

regionrådsmøtet den 4. desember 2020: 

 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 

ønsker å tilsluttes seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

Frist for behandling i kommunene settes til 1. mars 2021.  

 

Saksopplysninger  

 

Mandat for arbeidet ble vedtatt i AU i Orkdalsregionen 9. oktober 2019  

 

Mandat:  

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. Planen skal 

inneholde tiltak innen:  

 

• Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

• Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid  
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• Håndtering for gjenvinning av plast  

•  Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast  

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode plastvalg, redusert 

bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og redusert utslipp av mikroplast. 

Den skal inneholde konkrete mål og tiltak for befolkningen, kommunene, frivillige organisasjoner og 

næringsliv.  

 

Arbeidsgruppe  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av en representant fra hver kommune;  

 

Ida Nesset – Hitra kommune  

Øyvor Helstad – Frøya kommune  

Lars Wiik – Heim kommune  

Atle Wormdal – Orkland kommune  

Kirsten Vågø – Skaun kommune  

Ole Johan Skjærli – Rindal kommune  

Arne Kristian Mo fra ReMidt.  

 

Som ansvarlig for å få utarbeidet en strategi engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll, som har vært 

prosjektleder for arbeidet og som også har utformet selve dokumentet.  

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, planlagt og arrangert 

workshop og gjennomført arbeidsmøter for å drøfte utformingen av dokumentet.  

For å utarbeide tiltakene ble representanter fra regionrådets kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv 

invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i september 2020. Tiltakene som ble konkretisert og 

satt opp med ansvarlig og frist for gjennomføring er presentert i kap. 3, delkapittel 3.2 – 3.5 i 

strategidokumentet.  

 

Saksbehandling i regionrådet  

 

Sekretariatets vurdering 

Det foreligger en plaststrategi med tiltakspakke. Prosjektleder har prioritert bred forankring av arbeidet, og 

kommunene er særlig prioritert i denne sammenhengen. Tiltakene er målbare og involverer kommunene og 

andre samarbeidspartnere. Strategi med tiltakspakke er etter administrasjonens vurdering i samsvar med 

bestilling gjort av AU.  

Plaststrategien er drøftet i Regionrådsmøte 9. oktober og i møte med rådmenn og kommunedirektører 13. 

november. Videre har rådgivere fra kommunene deltatt i utarbeidelse av strategien. Involvering vurderes som 

tilstrekkelig for sluttbehandling i regionrådet.  

 

Behandling i kommunedirektørutvalget  

Utvalget ber sekretariatet utarbeide saksframlegg for oversendelse av strategien til kommunene. Strategien 

oversendes kommunene for tilslutning.  

 

Forslag til vedtak AU  

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 

sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier.  

 

Vedtak AU 20. november 

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 

sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier. 

Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de ønsker å 

tilslutte seg planen.  

 

Administrasjonens innstiling  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evaluerers etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 
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ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen. Frist for behandling i 

kommunene settes til 1.mars 2021.  

 

 

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 

ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

 

Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 2021. 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøre innstiller på at Frøya kommune tilslutter seg plaststrategien for å kunne bidra i strategiens 

målsettinger. 

 

 

Forhold til Frøyas overordna planverk: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel har overordnet mål for natur miljø og klima:  

 Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg 

matproduksjon. 

 

 Plaststrategien for Orkdalsregionen sees i sammenheng med hvordan Frøya kommune benytter midler 

avsatt fra Havbruksfondet til marin forsøpling. 

 

 Det vurderes om plaststrategien skal innarbeides i kommunens klima- og energiplan. 
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HØRING - NÆRINGSLIVETS BETYDNING FOR LEVENDE OG BÆREKRAFTIGE 

LOKALSAMFUNN (DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og 

forslag 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høringsbrev 

 Utredning Distriktnæringsutvalget – NOU 2020:12 
 

Saksopplysninger:   

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets 

betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva 

god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom 

næringsvirksomhet i distriktene. Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 

lokalsamfunn (NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og 

sender derfor rapporten på høring. 

 

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Næringslivet i mange distriktsområder går 

godt, og folk bor der verdiene er og blir skapt. Vi har sterke næringsmiljøer, innovative bedrifter, arbeidsplasser  

og kunnskapsmiljøer fordelt over hele landet. Dette er styrker Norge skal bygge videre på. Det viktigste for 

levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og skaper nye lønnsomme 

arbeidsplasser. 

Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. Omstillingsdyktige 

lokalsamfunn og bærekraftige regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv. Næringslivet må bli 

grønnere, smartere og mer nyskapende. Norges naturressurser gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og 

næringsutvikling over hele landet. Ressursene må tas i bruk på en bærekraftig måte og gi grunnlag for 

lønnsomme arbeidsplasser. 

 

Ut over å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser kan næringslivet ha viktige roller i distriktene. Bedriftene 

er viktige for lokal samfunnsutvikling og en del av løsningen på mange utfordringer i Distrikts-Norge. 

Næringslivet er avhengig av lokale faktorer som kompetanse, infrastruktur, velferdstilbud, skoler og arealer og 

av faktorer utenfor lokalsamfunnene som tilgang til kapital og samarbeidspartnere. Norske bedrifter er i økende 

grad del av nasjonale og internasjonale verdikjeder. 
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Nasjonal politikk innenfor en rekke sektorer påvirker muligheter for næringsutvikling, og sammenhengen 

mellom de ulike politikkområdene er viktig for vekst- og omstillingsevnen i norsk økonomi. Næringspolitikken 

skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping, innenfor bærekraftige rammer. Ulike deler av landet har 

særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsvirksomhet. I årene framover vil aldrende befolkning 

sette press på velferdstjenester, men også på tilgangen til kompetent arbeidskraft i næringslivet. Dette er 

en særskilt utfordring i distriktene. 

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, 

likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert 

befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping 

nå og i fremtiden. Dette vil legge til rette for å holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En utredning kan 

bidra til å identifisere hvilken verdi og betydning privat næringsliv har for å oppnå målsettingen om levende 

lokalsamfunn og bærekraftige regioner. 

Den kan også bidra til å synliggjøre muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom og bærekraftig 

næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Problemstillinger som skal drøftes i utvalget 

 

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av 

arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og synliggjøre hva som fremmer 

eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Utvalget skal utrede og gi anbefalinger på følgende områder: 

 

1. Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet. Relevante størrelser er bl.a. verdiskaping, 

sysselsetting og skatteinntekter. Utvalget skal også beskrive hvilke næringer som er viktige for ulike 

deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er viktige 

2. Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og internasjonale 

verdikjeder 

3. Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt 

og nasjonalt nivå. Utvalget skal videre vurdere hvordan det best kan legges til rette for lønnsom og 

bærekraftig næringsutvikling i distriktene 

4. Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også gir positive 

virkninger for lokalsamfunnene? 

 

Utvalget avgjør selv hva som er hensiktsmessig definisjon av distrikt og geografisk inndeling for analysene. 

 

Sentralitetsklasser 

 

Begrepene «Distrikts-Norge», «distrikt» og «distriktsnæringer» er sentrale begreper i utredningen. Begrepene 

brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I det offentlige ordskiftet er for eksempel distrikt ofte ment som det 

meste av landet utenfor de største byene (Onsager, 2019). I noen tilfeller er byer i fylker med mange 

distriktskommuner, som for eksempel Hamar og Tromsø, også definert som en del av distriktene. 

Sentralitet er en viktig forklaringsfaktor i studier og forståelsen av distrikts- og regionalutvikling, og er derfor 

også en viktig del i de vanligste distriktsog regionalpolitiske analysemodellene. Statistisk sentralbyrås 

sentralitetsindeks rangerer alle kommuner fra 0 til 1000 etter befolkningens tilgang til arbeidsplasser, tilgang 

til private og offentlige tjenester og avstanden til disse. Indeksen er igjen inndelt i seks klasser fra 1 (mest 

sentrale kommuner) 

til 6 (minst sentrale kommuner). 

 

Kartet i figur 2.2 (under) viser kommuner etter sentralitet i Norge.  

 

Sentralitetsklasse 1 består av Oslo og fem omegnskommuner.  

I sentralitetsklasse 2 er det totalt 19 kommuner – åtte byområder i tillegg til flere omegnskommuner til Oslo.  

Sentralitetsklasse 3 består av drøyt 50 kommuner. De ligger i om lag 15 byområder. Disse tre 

sentralitetsklassene er forholdsvis like i innbyggertall, og har til sammen 3,7 millioner innbyggere. Foruten et 

ganske stort område på Østlandet ligger disse kommunene i et 

belte på Sørlandet og rundt Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og 

Tromsø. 
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Sentralitetsklasse 4 består av 71 kommuner, spredt utover hele landet. I tillegg til flere byomlandskommuner, 

er en del småbyer som Risør, Rana og Alta, i denne klassen.  

I sentralitetsklasse 5 er det nesten 100 kommuner med til sammen 500 000 innbyggere. Her finner man 

småsenterkommuner som Tinn, Sogndal og Ørland.  

I sentralitetsklasse 6 er det 113 kommuner med til sammen 235 000 innbyggere. I Nordland og Troms og 

Finnmark er relativt mange kommuner i denne klassen, Trøndelag har 14 mens 45 er i Sør-Norge. 

Gjennomsnittskommunen i sentralitetsklasse 6 har 2000 innbyggere. Kommunene i sentralitetsklasse 5 og 6 

dekker til sammen over 70 prosent av arealet i Norge, og har 14 prosent av innbyggerne. 

 

Frøya er i sentralitetsklasse 6. 

 

 

 
 

Utvalgets vurderinger og forslag 

 

Utvalget er bedt om å vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget er også bedt om å vurdere hvordan det best kan legges til rette for 

lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene og for at utnytting av naturressursene også skal gi 

positive virkninger for lokalsamfunnene. 

 

Bidrar næringslivet til sentralisering? 
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 Det kan være en målkonflikt mellom et spredt bosettingsmønster, desentralisert sysselsetting og målet 

om å legge til rette for høyest mulig samlet verdiskaping. Myndighetene må imidlertid ta hensyn til 

det totale samfunnsregnskapet, ikke bare verdiskapingen i smal forstand. På dette området, som på 

mange andre områder, må man avveie ulike målsetninger. Spredt bosetting har en kulturell og sosial 

egenverdi for landet og er også viktig for å utnytte den næringsmessige kompetansen i distriktene 

 Spredning av arbeidsplasser for folk med høyere utdanning er viktig for å skape et variert 

arbeidsmarked, som bidrar positivt til bosetting og næringsutvikling i distriktene. Utvalget mener det 

er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at dette krever et høyt ambisjonsnivå med 

målrettede virkemidler, herunder desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner. Det bør 

etableres et eget verdiskapingsprogram for næringsutvikling i distriktene rettet inn mot bedrifter med 

høy andel av ansatte med høyere utdannelse 

 Ved oppretting av nye statlige virksomheter, strukturendringer eller omlokaliseringer av eksisterende 

virksomheter må vurderinger av lokaliseringspolitiske hensyn tillegges langt større vekt enn det som 

har vært tilfellet fram til i dag. Det må legges betydelig vekt på lokalisering i regionale sentra, der 

virksomhetene har størst potensial til å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, både med hensyn 

til omfang og bredde 

 Utvalget støtter regjeringens innstramming som gjør at direktorater og etater ikke lenger kan legge 

ned statlige kontorer uten aksept fra regjeringen. Dette ut fra en erkjennelse av at en må unngå at 

enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige arbeidsplasser flyttes eller legges ned 

 Det er en styrke for statlige tilsyn, etater og direktorater å være lokalisert sammen med sterke 

næringsmiljøer i ulike deler av landet. Dette kan også gi vekst i forretningsmessige tjenestenæringer i 

distriktene. Det bør utvikles en politikk for smart spesialisering der statlige virksomheter som er 

knyttet til enkeltnæringer, plasseres i regioner der næringen de fører tilsyn med, også er godt 

representert. Dette kan bidra til bosetting og verdiskaping og til å utvide lokale kompetansemiljøer 

knyttet til lokal ressursforvaltning og næringsgrunnlag 

 Positive og negative geografiske virkninger bør synliggjøres før det fattes beslutninger om lokalisering 

av statlige virksomheter. Utvalget mener at konsekvensene av endret tilgang til statlige tjenester for 

næringslivet i distriktsområder bør være en del av beslutningsgrunnlaget i store reformer. 

 Investeringer i tettstedsutvikling, infrastruktur og lokale utdanningstilbud er tiltak som kan øke 

bostedsattraktiviteten, og samtidig øke konkurranseevnen og langsiktige vekstutsikter for næringslivet 

i distriktene 

 Utvalget mener det bør gjennomføres en ny, nasjonal flyttemotivundersøkelse for å kartlegge hvilke 

forhold som er avgjørende for unges bostedspreferanser. Et sentralt formål med kartleggingen bør 

være å belyse hvilke politiske grep som kan gjøres for å påvirke unges valg av bosted 

 

Har næringslivet i distriktene noen særskilte utfordringer? 

 

 Næringslivet i distriktene har særlige utfordringer knyttet til infrastruktur, avstand, geografi, ensidig 

næringsgrunnlag og svakere befolkningsvekst sammenlignet med resten av landet. Det bør møtes med 

særskilte tiltak rettet mot de utfordringene som næringslivet i distriktsområder møter 

 Det viktigste for politikkutviklingen er å møte utfordringene i distriktsnæringslivet som skyldes den 

økonomiske og demografiske utviklingen, og som på sikt vil gjøre arbeidskraftstilgangen enda mer 

krevende for distriktsnæringslivet 

 Det kan være utfordrende å vurdere måloppnåelsen for dagens distriktspolitiske mål. Det skyldes 

delvis uklare mål og delvis mangel på tydelige og målbare indikatorer. For å øke treffsikkerheten og 

bedre effekten av virkemidlene i distriktspolitikken anbefaler utvalget at det utvikles målbare 

indikatorer for de overordnede distriktspolitiske målene 

 

Hvordan sikre næringslivet i distriktene tilgang til kompetent arbeidskraft? 

 

 Det bør innføres insentiver for at universiteter, høyskoler og fagskoler skal etablere 

flercampusmodeller for å møte arbeids- og næringslivets behov over hele landet, samtidig som det 

skapes relevante kunnskapsmiljøer i krysningspunktet mellom utdanning, forskning og næringsliv 

 Institusjoner innenfor høyere utdanning er i stor grad lokalisert i sentrale områder. Strukturreformen 

som er gjennomført, vil kunne bidra til ytterligere sentralisering av utdanningsinstitusjonene, ved at 

utdanningstilbud i distriktene blir lagt ned. Insentivsystemet og finansieringen av universitetene, 

høyskolene og fagskolene bør utformes slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur 
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 For å dekke det lokale og regionale næringslivets behov for arbeidskraft er det behov for fleksible 

etter- og videreutdanningstilbud i regi av universitetene, høyskolene og fagskolene, utover det som 

tilbys i dag 

 Samarbeid om forskning og utvikling mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner, 

fagskoler og næringslivet i distriktene bør styrkes. De store bedriftene drar nytte av etablerte 

samarbeid, men terskelen for at mindre bedrifter skal dra nytte av dette, kan ofte være for høy. Her har 

alle aktørene et felles ansvar. Offentlige virkemidler som stimulerer mindre bedrifter i distriktene til 

slikt samarbeid, bør prioriteres 

 For å sikre bedre samhandling mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, bør det vurderes nye 

krav om praksisopphold i bedrifter ved flere utdanningsretninger, etter modell av sivilingeniørstudiet 

ved NTNU 

 Digitale læringsplattformer gir muligheter for å gjøre opplæringstiltak og etterutdanning lettere 

tilgjengelig for distriktsnæringslivet 

 Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til at bedrifter i 

distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket kompetanse. Ordningen styrker også 

bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere regioner bør vurdere å etablere trainee-ordninger eller 

videreutvikle eksis terende ordninger, slik at flere bedrifter kan delta 

 For å bedre tilbudet av fleksible etter- og videreutdanninger i distriktene mener utvalget at det er behov 

for å styrke insentivene i finansieringssystemene for høyere utdanning, herunder høyere yrkesfaglig 

utdanning og at det i større grad må legges til rette for offentlig- privat utviklingssamarbeid 

 Koronasituasjonen har vist at digitale plattformer kan brukes i større grad enn tidligere og dermed kan 

bidra til at etter- og videreutdanning i større grad kan tas fra distriktene. For utdanninger som er 

særlig etterspurt i Distrikts-Norge, bør det vurderes undervisningsopplegg som bidrar til desentralisert 

opplæring 

 Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må ta et større ansvar 

for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer bynære strøk, som har enklere tilgang til 

utdanningsinstitusjonene. For å øke næringslivets investeringer i kompetanseutvikling i typiske 

distriktsområder, bør skatteinsentiver vurderes. En modell kan være en Kompetansefunn-ordning 

rettet spesielt mot næringslivet i typiske distriktskommuner 

 Fødselsunderskudd, redusert arbeidsinnvandring og sterkere utvikling av kunnskapsintensive næringer 

i byer og regionsentra skaper enda større utfordringer for arbeidskraftstilgangen i 

distriktsnæringslivet. Det kan være behov for effektive personrettede tiltak for å motvirke dette 

 

Bidrar differensiert arbeidsgiveravgift til å fremme næringsutvikling i distriktene? 

 

 Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål og 

bør videreføres 

 Samtidig er sammenhengen mellom bosted og arbeidssted svakere i dag enn tidligere. Den 

teknologiske utviklingen framover vil trolig forsterke denne tendensen, selv om det fortsatt vil være 

behov for å være del av et arbeids- og fagmiljø. Dette gir muligheter både for økt sentralisering og økt 

desentralisering. Det kan ha betydning for innrettingen av distriktspolitiske virkemidler 

 Dersom en ønsker å endre befolkningens flyttepreferanser, er trolig personrettede virkemidler og 

virkemidler som kan øke bostedsattraktiviteten i distriktskommuner, godt egnet. Årsaker til 

befolkningens flyttepreferanser er komplisert, og det er nødvendig med oppdatert kunnskap om dette 

for å identifisere de meste målrettede virkemidlene 

 

Hvilke utfordringer og muligheter møter næringslivet i distriktene som følge av grønn omstilling? 

 

 Et høyt utdanningsnivå i befolkningen, kapitalmarkeder som fungerer godt og velfungerende 

institusjoner, herunder trepartssamarbeidet, gjør at Norge som nasjon står relativt godt rustet til grønn 

omstilling 

 Næringslivet i Distrikts-Norge må bidra til å redusere globale klimagassutslipp. Samtidig er det viktig 

å huske på at mange norske bedrifter allerede har et svært lite klimagassavtrykk sammenlignet med 

bedrifter i resten av verden. Dette kan bidra til økt konkurransedyktighet i et lavutslippssamfunn der 

forurenserne i større grad må ta kostnadene for sine utslipp. Det er imidlertid sentralt at norske 

bedrifter ikke underlegges et strengere regime for klimagassutslipp enn bedriftenes utenlandske 

konkurrenter. Dette må i tilfelle kompenseres med for eksempel en klimatoll 
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 Norsk fornybar kraft produseres i stor grad i distriktene. Økt grad av elektrifisering innenfor blant 

annet havbruk og maritim næring vil være positivt for norske kraftprodusenter, samtidig som det vil 

kunne gi en reduksjon i klimagassutslippene 

 Salg av opprinnelsesgarantier gir delvis et feilaktig bilde av andelen fornybar kraft som forbrukes av 

norske bedrifter. Mange norske bedrifter velger å dokumentere energikildene til forbruket sitt ved å 

vise til fornybar produksjonsandel i Norge. Ettersom opprinnelsesgarantier for en del av denne kraften 

allerede er solgt, markedsføres den samme fornybare kraften i enkelte tilfeller to ganger. En slik 

ordning kan støtte opp om såkalt grønnvasking av utenlandske bedrifter som har store direkte eller 

indirekte klimagassutslipp. Dette er uheldig og bidrar til å svekke tilliten til næringslivet og offentlige 

myndigheter 

 Nasjonal politikk og gode rammevilkår er av stor betydning for at næringslivet i distriktene skal kunne 

bidra til grønn omstilling. Utvalget ønsker å trekke fram strengere krav til skipsfarten som eksempel 

på et godt virkemiddel og en driver for innovasjon. Norge er en stor skipsfartsnasjon og det er viktig at 

Norge på slike områder går foran og skaper insentiver og markeder for nye grønne teknologier og 

løsninger som kan gi norske bedrifter konkurransefortrinn på et globalt marked. Det er viktig at det 

arbeides for internasjonale reguleringer og standarder, slik at norsk næringslivs løsninger får et 

internasjonalt marked og det ikke etableres særnorske standarder som begrenser mulighetene for et 

større marked 

 Distriktsnæringslivet er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål og en del av 

løsningen på globale klimautfordringer. Grønn vekst innenfor industrien, havnæringene, jordbruk, 

skogbruk og reiseliv kan bidra til å redusere nasjonale og globale utslipp i tillegg til å skape store 

verdier. Samtidig er det viktig at den økonomiske veksten foregår i samsvar med FNs bærekraftsmål 

og at distriktskommunene også tar del i fremtidig vekst, i stedet for å få redusert sitt næringsgrunnlag. 

Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom en aktiv innkjøpspolitikk der det 

handlingsrommet som ligger innenfor rammene av internasjonale forpliktelser, blir utnyttet 

 Tiltak for å nå Norges klimaforpliktelser vil antagelig medføre betydelige kostnader for næringslivet i 

Distrikts-Norge. Næringsstrukturen i distriktene gjør at kostnadene trolig vil bli høyere der enn i mer 

sentrale områder. Det er viktig at distriktsnæringslivet ikke blir påført en uforholdsmessig stor andel 

av byrdene som følger av kostbare utslippskutt 

 

Hva betyr infrastruktur og markedsavstand for næringslivet i distriktene? 

 

 God infrastruktur er avgjørende for utviklingen av levende lokalsamfunn og et livskraftig næringsliv i 

distriktene 

 Tilgangen til gode infrastrukturløsninger påvirker næringslivets konkurransekraft. I en tid der 

handlingsrommet for nye investeringer reduseres, mener utvalget at næringslivets behov bør tillegges 

større vekt enn det som er tilfellet i dag 

 Store eksportnæringer er lokalisert til distriktene og effektive eksportkorridorer bør prioriteres for å 

styrke landets konkurransekraft. Store deler av eksportnæringene er lokalisert langs kysten, i 

lokalsamfunn som er avhengig av ferger. Dette innebærer store ekstrakostnader for folk og 

varetransport, noe som bør vektlegges i infrastrukturprioriteringene 

 Dynamikken i arbeidsmarkedet tilsier at også investeringer som utvider bo- og 

arbeidsmarkedsregioner er viktig for å bedre næringslivets tilgang til arbeidskraft 

 Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk infrastruktur og kan ha kompenserende 

effekt på distriktenes avstandsmessige ulemper. Statlig støtte til bredbåndsutbygging og fiberløsninger 

må forsterkes ytterligere for de områdene av landet som ikke ivaretas av private utbyggere 

 Nettkapasitet i distriktene må utbygges for å kunne øke landets tilgang til grønn kraftproduksjon og 

kunne omstille transportnæringen og andre næringers bruk av energikilder 

 Det er fortsatt viktig at kraftforedlende industri har tilgang på konkurransedyktig fornybar energi 

 God infrastruktur har positiv betydning for arbeid og bosetting i distriktene. Den omfattende 

veiutbyggingen som har funnet sted de siste årene, er med på å gjøre avstandene kortere mellom 

sentrum og periferi 

 

 

I hvilken grad benytter næringslivet i distriktene virkemiddelapparatet? 
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 Nasjonale ordninger med likeartede tildelingskriterier gir gode insentiver til næringslivet i hele landet 

til å gjennomføre nødvendige og gode utviklingstiltak. Dette øker også sjansen for effektive og 

samfunnsøkonomisk lønnsomme virkemidler 

 Nasjonale ordninger er imidlertid ikke tilstrekkelig for omstilling og videreutvikling av næringslivet i 

distriktene. Regionalt forvaltede virkemidler på ulike nivåer kan tilpasses regionale behov og bør 

styrkes. Dette gjelder den regionale innsatsen som stimulerer distriktsnæringslivet til å bruke mer 

forskningsbasert kunnskap i egen utvikling gjennom samarbeid med FoU-miljøer, blant annet 

gjennom RFF og Forregion. En styrking av næringshageprogrammet vil bidra til å utvide 

programmets geografiske nedslagsfelt og bransjeportefølje 

 Utvalget er kjent med at fylkeskommunene er kritiske til de senere års reduksjon i regionale 

utviklingsmidler og at dette har gjort det regionale mobiliseringsarbeidet mer krevende enn tidligere. 

Det er viktig at det samlede virkemiddelapparatet, regionalt og lokalt, har handlingsrom og 

økonomiske virkemidler til å styrke utviklingen i distrikter med tynne innovasjonssystemer 

 Det må være et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om regionale tiltak. For de 

store fylkene med høy andel distriktskommuner bør det vurderes om deler av ansvaret for de regionale 

midlene kan overføres til kommuner, interkommunale prosjekter eller regionråd for å sikre at det 

treffer best mulig lokalt og gir insentiv til de kommunene som satser på å utvikle lokalt næringsliv. 

Den regionale BU-ordningen som fungerte som prøveordning i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres 

2005–2015 var gode eksempler på en ordning som ivaretok bruk og utvikling av lokal kunnskap om 

næringsliv og utviklingsmuligheter i regionen. Denne ordningen kan foredles videre 

 

Hvilken betydning har lokalt eierskap for næringslivet i distriktene? 

 

 Utvalget anerkjenner at utenlandske eiere kan være langsiktige i sine investeringer og tilfører 

distriktsnæringslivet kapital og markedskanaler. Utvalget anser det likevel som uheldig dersom økt 

utenlandsk eierskap fører til en utflytting av hovedkontorer og sentralisering av strategiske funksjoner. 

Lokaliseringen av bedrifters hovedkontorer er viktig av flere årsaker. For at bedrifter skal bidra til 

utvikling av næringsmiljøer i en region er det en fordel at myndigheten til å foreta strategiske 

beslutninger ligger lokalt i regionen. Hovedkontorer lokalisert i utlandet, og i mange tilfeller 

manglende satsing på forskning og utvikling i Norge, vil være faktorer som har innvirkning på 

investeringer og utviklingen av virksomhetene 

 Utvalget ser at formuesskatten kan ha visse negative effekter for norsk privat eierskap. Eiere med lokal 

tilknytning har ofte eierskapsfortrinn, men formuesskatten kan bidra til at norske private eiere selger, 

flytter eller blir utkonkurrert av utenlandske eiere. En formuesskatt som demotiverer norsk privat 

eierskap og begrenser distriktsnæringslivets tilgang på kapital, vil være uheldig 

 

Hvilken betydning har fylkeskommunen for næringsutviklingen? 

 

 Det er spesielt viktig at fylkeskommunene og kommunene har handlingsrom og økonomiske 

virkemidler til å kunne ta en sterkere utviklingsrolle i distrikter med tynne innovasjonssystemer – for å 

få opp nyetableringer, næringsmiljøer, kunnskaps- og finansieringskoblinger, og på en fleksibel måte 

kunne møte distriktskommuners behov. De distriktsrettede rammene til dette bør styrkes 

 Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for bredbåndsutbygging, men Nkom har fremdeles en 

veiledningsrolle. Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et 

bredbåndstilbud av god kvalitet. Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk 

infrastruktur, og fylkeskommunene bør ha en klar strategi for å styrke den digitale infrastrukturen med 

bredbåndsatsingen i samspill med private aktører 

 Ulike deler av landet har ulike næringsmessige fortrinn. Norges fremtidige konkurranseevne er blant 

annet avhengig av at vi klarer å bygge videre på de ulike fortrinnene. EUs system for smart 

spesialisering bør legges til grunn for et mer målrettet nasjonalt-regionalt partnerskap som kan bidra 

til verdiskaping basert på de ulike regioners fortrinn 

 Fylkeskommunene har en sentral rolle i å mobilisere for å utløse finansiering fra EU til 

næringsutvikling i distriktene. Mange av fylkeskommunene kan forsterke satsingen på dette området 

 Med et økt regionalt ansvar for kompetansepolitikken, mener utvalget at det også må vurderes å 

regionalisere flere av de statlige kompetanserettede virkemidlene til fylkeskommunene, ut fra 

prinsippet om forenkling og kobling av ansvar og virkemidler 



Saknr: 10/21 

 Fylkeskommunen har et ansvar for å framskaffe og formidle kunnskap om næringsutviklingen i egen 

region til egne innbyggere, næringsliv og kommuner. Mange fylkeskommuner har et stort antall 

distriktskommuner, og de samarbeider godt med blant annet Distriktssenteret for å løfte kommunenes 

kompetanse og arbeid for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Utvalget mener dette samarbeidet 

er svært viktig, men ser et behov for å styrke Distriktssenterets kompetanse om næringsutvikling og at 

kvaliteten på dataene som produseres og tilgjengeliggjøres, bedres 

 

Næringspolitikk i første linje: Hvilken betydning har kommunen for næringsutviklingen? 

 

 Utfordringene, og dermed løsningene, i distriktskommunene er for ulike til at det er tilrådelig å gi 

konkrete anbefalinger for samtlige distriktskommuner om hvordan de bør innrette den næringsrettede 

innsatsen. Samtidig er det på det rene at kommunene har en svært viktig rolle som samfunnsutvikler 

og tilrettelegger for bostedsattraktivitet. Det i seg selv vil være en driver for næringslivet som mange 

steder har et stort udekket behov for kompetansearbeidskraft. Utvalget registrerer at ulike kom muner 

utnytter handlingsrommet ulikt, og at mange kommuner kan gjøre mer gjennom sin rolle som 

entreprenør for å legge til rette for næringsvirksomhet. For å styrke næringsutviklingen i distriktene 

bør distriktskommunene legge mer vekt på å være gode vertskapskommuner for næringslivet. Det er 

også et uforløst potensial i kommunenes mulighet til å stimulere til lokal næringsutvikling gjennom 

kjøp av varer og tjenester 

 For å øke bostedsattraktiviteten i distriktskommunene bør kommuner samarbeide for å utvikle felles 

arbeids- og fritidsregioner med urbane kvaliteter. For å bygge opp under den kommunale innsatsen bør 

flere kommuner aktivt bruke data om innbyggernes levevilkår. I tillegg bør DOGAs innsats tilknyttet 

tettstedsutvikling styrkes for å kunne støtte lokalsamfunnsutvikling i flere distriktskommuner  

 Næringslivet gjør en viktig innsats for å inkludere innvandrere og legge til rette for at de etablerer seg 

i lokalsamfunnet. Utvalget ønsker å trekke fram betydningen av enkeltpersoner i 

kommuneorganisasjonen. Enkeltpersoners engasjement og kunnskap om næringsrettede virkemidler 

kan være avgjørende for nyskapende initiativ og samarbeid med næringslivet. I tillegg mener utvalget 

at en kultur for vekst og utvikling i kommunen bidrar til å fremme næringsutvikling 

 Utvalget mener det bør gjennomføres et nytt, nasjonalt utviklingsprogram for samarbeidende 

distriktskommuner for å styrke rollen som tilrettelegger for næringsutvikling og bostedsattraktivitet. 

Overføring av kunnskap og læring fra distriktskommuner som arbeider godt med næringsutvikling, 

kan være et godt utgangspunkt for innholdet i et slik program 

 I utredningen vises det til positive evalueringer av kommunale næringsfond, og dette er også noe som 

er trukket fram i eksemplene fra kommunene. I distrikter med tynne innovasjonssystemer må 

kommuner og fylkeskommuner ta en sterkere utviklingsrolle for å skape nyetableringer, samarbeid, 

finansieringsmuligheter og koblinger 

 Distriktskommunene bør ta en mer aktiv rolle i nærings- og stedsutvikling. Kommunale næringsfond 

kan med relativt små midler gi store lokale effekter og bidra til kommunalt engasjement for 

næringsutvikling 

 Samarbeid mellom kommuner er flere steder i denne utredningen trukket fram som viktig for 

næringsutvikling i Distrikts-Norge. Utvalget mener at økt samhandling mellom kommuner for å 

utvikle felles arbeids- og fritidsregioner og urbane kvaliteter kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten i 

kommunene. Distriktskommunene bør aktivt bruke data om innbyggernes levevilkår i arbeidet med å 

øke bostedsattraktiviteten i egen kommune 

 Opplæringsprogrammene for folkevalgte bør legge mer vekt på nærings- og samfunnsutvikling. Det 

vil kunne styrke kommunenes arbeid og samtidig gjøre det mer attraktivt å være lokalpolitiker 

 

Virker plansystemet hemmende for lokal næringsutvikling? 

 

 Enkelte næringstiltak kan være for ressurskrevende å håndtere for noen små kommuner med liten 

planleggingskapasitet. Det kan føre til at prosjekter som har betydning for nasjonal eller regional 

verdiskaping, ikke gjennomføres på en optimal måte. Det er behov for en klargjøring av mulige 

prinsipper for om og eventuelt når staten bør styrke plankapasiteten i små kommuner midlertidig. 

Utvalget mener også at en bør vurdere å innføre en søknadsbasert tilskuddsordning for små kommuner 

med større planleggingsutfordringer. Mer interkommunalt samarbeid og felles plankontor for flere 

kommuner kan også være et egnet virkemiddel for å løse kapasitetsutfordringer i mindre kommuner 
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 Planarbeid kan være ressurskrevende for næringslivet. Det bør gjennomføres en studie av 

næringslivets kostnader knyttet til planpro sesser, hva slags næringsaktører dette er mest krevende for, 

og hvorvidt unødvendig kompliserte planprosesser hemmer den samlede verdiskapingen. I den 

forbindelse bør det også vurderes om det er behov for en behovsprøvet veiledningsordning for små og 

mellomstore bedrifter i planprosesser 

 Økt tilgang til relevante data om bunnforhold, biologi og geografi i marine områder gir grunnlag for 

bedre avveininger mellom økonomiske og økologiske hensyn. Tilgang til slike data er nødvendig i en 

tid hvor næringsutvikling i sjøområder er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping. For å utløse 

verdiskaping i disse områdene, bør arbeidet med å lage marine grunnkart og kartlegge marine 

naturtyper i kystsonen utvides til hele landet 

 Planavklaringer som trekker ut i tid, er en merkostnad for næringslivet og et hinder for 

næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Økt deltakelse fra berørte 

næringsinteresser i regionalt planforum kan bidra til mer smidige planprosesser og reduserte 

kostnader for næringslivet og offentlige myndigheter 

 Kommunesammenslåinger kan gi ekstra planutfordringer i en overgangsperiode, i form av krav om 

felles kommuneplan i den nye storkommunen, utdaterte planer og flere innsigelser. Dette kan igjen 

være til hinder for næringsutvikling i en periode i de nye kommunene. Alle planaktører, og spesielt 

nasjonale myndigheter, bør vise smidighet i planprosesser som berører nye sammenslåtte kommuner 

 Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet i distriktene. Det er gjort et betydelig 

arbeid med å tydeliggjøre grunnlaget for at statlige aktører skal kunne gi innsigelser de siste årene. Av 

hensyn til likebehandling og forutsigbarhet for næringslivet, er det viktig å følge opp dette arbeidet 

over tid 

 Plan- og forvaltningssystemet er omfattende og komplekst. Særlig det regionale nivået er oppsplittet. 

Det nasjonale forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven ble i 2014 flyttet fra 

Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også har et ansvar for 

blant annet næringsutvikling. Tilsvarende ansvarsfordeling bør videreføres regionalt 

 Regjeringens pågående arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen må intensiveres og omfatte en 

gjennomgang og samordning av regionalt planarbeid som vektlegger næringsog samfunnsutvikling. 

Det er i dag for mange forvaltningsinstitusjoner med ansvar for utmarksforvaltningen. Omfanget av 

krav til dokumentasjon og konsekvensanalyser er svært ressurskrevende å forholde seg til for 

kommuner, lokale bedrifter og aktører 

 

Bidrar finansieringen av kommunesektoren i tilstrekkelig grad til næringsutvikling? 

 

 Inntektssystemet må gi distriktskommunene tilstrekkelige insentiver for å legge til rette for 

verdiskaping. Samtidig bør kommunene sikres mest mulig forutsigbare inntekter for å utføre sine 

velferdstjenester 

 Naturressursinntekter bør likevel frikobles helt eller delvis fra utjevningsmekanismene i 

inntektssystemet. For å sikre aksept for og oppslutning om næringsvirksomhet som innebærer store 

inngrep i naturen og påfører lokalsamfunnene kostnader, bør det gjennom lovfestede ordninger legges 

til grunn et ytelsemot-ytelse-prinsipp der vertskommunene får noe igjen for å stille naturen til 

disposisjon for storsamfunnet. Prinsippet bør særlig legges til grunn ved beskatning av typiske 

grunnrentenæringer. I dag er kraftkommuner i en særstilling, og skattesystemet er for 

kraftkommunene et sterkt insentiv til å samtykke til og legge til rette for betydelige naturinngrep og til 

å ta vare på kraftproduksjon 

 Lokal beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser, er et målrettet tiltak som kan bidra til å 

realisere nasjonale klimamål gjennom bedre utnyttelse av fornybare energikilder 

 Utvalget registrerer at det er stadig mer politisk debatt og stadige utredninger om beskatning og 

fordeling av naturressursbaserte inntekter, både spesielt og som del av det totale inntektssystemet. Det 

trengs forutsigbarhet slik at berørte lokalsamfunn kan gjøre sine vedtak basert på langsiktighet. Det 

som mange kommuner opplever som stadige omkamper om de samme inntektene er uheldig for 

utvikling av naturressursbaserte næringer 

 Dersom vertskommunene kunne forvente en større andel av fremtidige skatteinntekter fra for eksempel 

vindkraftsektoren, er det grunn til å tro at de i større grad ville lagt til rette for denne typen 

næringsvirksomhet. Hvor effektive slike insentiver er, bør utredes nærmere siden oppdatert kunnskap 

om betydningen av kommunesektorenes inntekter fra skatt er viktig for utformingen av 

inntektssystemet 
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 Hyttekommunene har et høyere brukertall av kommunale tjenester og offentlig infrastruktur enn hva 

innbyggertallet tilsier. For å sikre bærekraftige lokalsamfunn er det viktig at kommunene kan ivareta 

sine oppgaver. Det bør derfor vurderes nærmere hvordan brukertall framfor folketall kan vektlegges 

mer ved lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og offentlige tjenester 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter 

utvalgets vurderinger og forslag 
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SPILLEMIDLER 2021 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar følgende prioriteringer av innkomne spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

1. Sistranda Stadion – rehab.gressbane ny 

2. Sistranda Stadion – storhall  gjentatt 

3. Sistranda Stadion – sosiale rom  fornyet 

4. Sistranda Stadion – garderobe  fornyet 

5. Frøya Flerbrukshall – skillevegger fornyet 
 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune, som saksbehandler disse og videresender dem til 

Trøndelag fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen for hele Trøndelag 

etter fastsatte kriterier og sentrale føringer. 

Frøya kommune har i år mottatt 5 søknader, hvor en ny. Dette gjelder søknad fra Frøya IL som søker 

om midler til rehabilitering av «Golan». 

Kommunedirektørens forslag er i tråd med prioriteringer for 2020 med unntak av ny søknad som 

settes nom nr. 1. Rekkefølgen er ikke så viktig da Frøya kommune står som byggherre og søker for 

tidligere fremmet søknader. Frøya kommune har vært i kontakt med Frøya idrettsråd som primært 

ønsket søknaden fra Frøya IL som førsteprioritet da dette er en frivillig organisasjon. Videre har 

kommunen fattet vedtak om forskuttering av eventuelle spillemidler for Frøya IL. 

Når det gjelder nærmiljøanlegg, mindre kostnadskrevende anlegg har vi ingen søknader denne gang. 

Alle prosjektene er innarbeidet i «helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling» i Frøya kommune. 
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Vurdering: 

 

I 2020 ble det fra departementet bestemt at søknader fra frivillige lag skulle prioriteres, hvordan det 

blir i 2021 vites ikke. Når det gjelder Frøya Storhall har vi mottatt delutbetalinger i 2018 og 2019, her 

gjenstår kr. 4 363 000 av godkjent tilskudd på kr. 8 000 000. 

 

De øvrige søknadene, med unntak av ny søknad er også godkjent, manglende utbetalinger skyldes 

store restanser i fylkeskommunen på grunn av at totalt søknadsbeløp i fylket langt overskrider årlige 

tildelte midler. Godkjente beløp som ikke er utbetalt er kr. 1 200 000 på sosiale rom, kr. 400 000 på 

garderobe og kr. 112 000 på skillevegger. Dette betyr at Frøya kommune har et utestående beløp på 

kr. 6 075 000 på disse anleggene. 

Når det gjelder godkjente anlegg står et oppført som «gjentatt», dette er fordi vi har mottatt 

delutbetaling, godkjente søknader uten utbetaling fremmes som «fornyet» søknad. 
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SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2021 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune godkjenner uprioritert anleggsliste for 2021- 2023 som vedlegg til handlingsplan 

for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune. 

 

Vedlegg: 

 

1. Anleggsliste 2021 - 2023 

 

 

Saksopplysninger:   

 

For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmende tiltak skal kommunen ha en 

godkjent kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende anleggsplan. Det gjøres 

oppmerksom på at en godkjent plan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana eller anleggslista til kommunedelplanen skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg det 

planlegges spillemiddelsøknad på være med. Planen må behandles politisk. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte anlegg står oppført for å kunne forberede en 

søknadsprosess. Lista inneholder også anlegg der kommunen har fått informasjon om og som er 

under planlegging. I tillegg inneholder lista anlegg det allerede godkjente søknader for, men hvor det 

fortsatt ikke er utbetalt spillemidler, eller kun deler av innvilget beløp. 

Noen av anleggene på lista har vi allerede fått godkjent spillemidler for, men som ikke er realisert. 

Dette gjelder blant annet skateanlegg og bevegelsesløype ved Sistranda barneskole. Opprinnelig frist 

for å realisere disse anleggene var i 2020, så det haster med oppstart om vi skal beholde midlene. 

Andre anlegg på listen er ferdigstilte, men disse står fortsatt på lista da alle tildelte midler ikke er 

innvilget, derfor må søknadene fremmes på nytt. Dette gjelder bla. Frøya storhall, Sosiale rom ved 

Frøya Storhall samt ekstra garderobeanlegg ved samme anlegg. Videre gjelder det for rehabilitering 

av skillevegger i Frøyahallen. 

 

Vurdering: 

 

For å sikre rettighetene til å kunne søke spillemidler anbefaler kommunedirektøren at Anleggsliste 

2021 – 2023 vedtas. Handlingsplan for idrett, friluftsliv og anleggsutvikling skal for øvrig revideres i 

forbindelse med rullering av Kulturplan. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

o Delegasjonsreglementet , gjennomgang før saksbehandling 

o Status Covid- 19 

o Næringsfondet kort drøfting  
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/25    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 08.12.20, 15.12.20, OG 

28.12.20 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollene fra møtene 08.12.20, 15.12.20 og 28.12.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra møte 08.12.20 

Protokoll fra møte 15.12.20 

Protokoll fra møte 28.12.20 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 12.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.01.21 

 

 

 

 



























SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 074  

Arkivsaksnr.: 21/36    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I PREBIO AS 

 

Forslag til vedtak: 

Som kommunes representant i PREBIO AS velges 

1. Som fast representant velges: 

2. Som vararepresentant velges: 

 

Som vist i tabell under, eier Frøya kommune en aksjepost på 4,75% i selskapet.   

 

Selskapet skal nå avholde generalforsamling, og det må formel velges kommunens 

representant og vara til generalforsamlingen. 

 

Det gjøres oppmerksom på saken kun legges til formannskapet, med referatsak til 

kommunestyret. Dette pga at generalforsamling holdes allerede 20.01.21.  
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Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 037  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EIERSKAPET I PREBIO AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen eier 35 179 aksjer (4,753 %) av 740 135 aksjer i Prebio AS. Bakgrunnen for at 

denne saken fremmes er at styret i Prebio AS ønsker å foreta en kapitalutvidelse i selskapet 

gjennom en rettet emisjon mot dagens eiere.  

 

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.01.2021 hvor saken skal 

behandles. Hvis styret får flertall for sitt forslag betyr det at kommunen kan delta i emisjonen 

med fra ca. 350 000 kr til 1 mill., avhengig av hva kursen settes til innenfor en ramme på kr. 

10,- til kr. 30,- pr. aksje. 

 

Kommunens eierposisjon har bakgrunn i at Næringsmiddeltilsynet ble avviklet, og Kyst-Lab 

Prebio AS overtok disse arbeidsplassene. Kommunen gikk inn i dette selskapet for å sikre 

arbeidsplassene på Frøya som jobbet i dette selskapet. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i andre 

selskap, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av Prebio 

Invest AS og 42 % i Smk Lab Holding AS. Prebio Invest AS er også et rent eierselskap uten 

annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk Lab Holding AS er et også et rent 

eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk Lab Holding AS eier 

100 % Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et laboratorieselskap og har 

virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, også på Frøya. Selskapet 

har hovedkontoret er i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 



 

Namsos kommune skriver i sitt saksframlegg om dette: 

Namsos kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord 

eier 48,34 % av aksjene i selskapet. Namsos, sammen med Molde kommune og 

Brønnøy kommune har et negativt flertall, dvs. over 33,3 % av aksjene, og kan 

dermed ha negativ kontroll og hindre vedtektsendringer en er uenig i. Disse tre 

kommunene kan altså i fellesskap stoppe en emisjon hvis de er mot og stemmer 

samlet på en generalforsamling. Det presiseres at dette ikke er avtalt med Molde og 

Brønnøy, men kun nevnes som en anskueliggjøring av handlingsrommet og 

mulighetene.  

 

Ved utgangen av 2019 bestod det offentlige eierskapet i Prebio AS av 11 kommuner. På 

eiersiden er det i tillegg er det Alsco AS, som er største aksjonær, to personlige eier. 

 

Vurdering: 

 

Prinsipp og formål med eierstyringen er nedfelt i eierskapsmeldingen. Den praktiske utøvelsen 

av eierskap i aksjeselskap med tanke på deltakelse i emisjoner eller salg av kommunens aksjer 

er ikke delegert, hverken gjennom delegasjonsreglement, økonomireglement eller særskilt 

delegasjon. Eierskapet utføres gjennom ordfører som deltar på generalforsamling og dere 

eiere ellers er representert. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap, uten annen aktivitet, og driver etter vanlige 

forretningsmessige prinsipp. Frøya kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til 

Helgeland i nord eier 48,34 % av aksjene i selskapet.  

 

Gjennom vår eierpost i Prebio AS er kommunen deleier i et investeringsselskap, noe som 

ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og kommunedirektøren vurderer at det ikke er 

naturlig å videreføre dette. Når selskapet nå signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med 

vekstkapital i selskap hvor man er eiere, viser det tydelig at kommunen blir utfordret på en 

måte som er lite forenelig med kommunens virksomhet, som primært skal være å levere 

tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en også at ytterligere plasseringer i et rent 

investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger finansreglementet setter. Kommunens 

interesser og begrensninger, sett opp mot selskapets interesser, kommer tydelig frem i denne 

saken. Det vurderes likevel som viktig at kommunens eierpost i selskapet ikke vannes ut 

gjennom at det gjennomføres en rettet emisjon hvor kommunen ikke deltar. Øvre tak for 

emisjonen som er rettet mot dagens eiere er på 50 %. Hvis den gjennomføres uten at 

eierkommunene deltar kan det bli svært vanskelig å oppnå negativ kontroll for kommunene. 

Det synligjør enda klarere behovet for å avklare kommunens fremtidige engasjement i 

selskapet. 

 

Det har de siste årene vært lite engasjement fra kommunene som er eiere i selskapet og det er 

uttrykt fra styreleder at dette oppleves vanskelig. Dette har en stor forståelse for og det er 

også et godt argument for en rask avklaring. På bakgrunn av dette mener en det er riktig å 

avvikle kommunens eierskap i Prebio AS. Det vurderes som riktig å orientere øvrige 

aksjonærer om kommunens videre engasjement slik at øvrige eiere kan foreta selvstendige 

avveiinger med hensyn til videre engasjement i selskapet. En har ingen informasjon nå om det 

kan være aktuelle kjøpere til aksjeposten og eventuelt hva det kan være mulig å oppnå. 



Kommunedirektøren ber om en fullmakt til å utrede saken med hensikt å finne en god løsning 

for avklaring av fremtidig eierskap i Prebio AS. Når en kommer frem til et anbefalt forslag vil 

saken fremmes for politisk behandling. 
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

Sted: Daugstadvegen 445, 6392 Vikebukt 

Dato: 20.01.2021 

Kl.: 12:00-13:00 

 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av møtet og opprettelse av fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har møtt 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

5. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved 
nytegning av aksjer. 

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og 
videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med 
hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis 
mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør. 

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse: 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 370 067 ved utstedelse av 
inntil 370 067 nye aksjer pålydende NOK 1. Tegningskurs skal være mellom NOK 10 og NOK 
30 og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. 

2. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan ikke fravikes av styret. 

3. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 7.12.2022 
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6. Godkjennelse av styrets forslag til endring av vedtektene: 

Bakgrunn for forslag til endringer er styrets behandling den 11.11.2020, der vedtekter og 
hensiktsmessigheten av disse opp mot dagens virksomhet ble vurdert. Selskapet vedtekter §1 ble 
foreslått endret fra «Selskapets navn er Prebio AS» til å lyde «Selskapets navn er SMK utvikling AS». 
Dette da eksisterende navn ofte forveksles med det tidligere laboratorieselskapet, det nye navnet 
peker mot hovedoppgaven til selskapet som er utvikling av eierskapet i det som en gang var Sintef, 
Molab og Kystlab. 

Selskapets vedtekter §3 Selskapets formål, vedtektene er ikke lengre i samsvar med dagens situasjon, 
da det ikke lenger er operativ analysedrift i selskapet. Selskapet er nå et rent holdingselskap. Det ble 
foreslått å endre § 3 til å lyde «Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av 
aksjer i andre selskap, samt alt som står i forbindelse med dette. Selskapet skal hensynta FN`s 
bærekraftsmål i sine investeringer.» 

 

Vedtekt § 1 endres fra 

Selskapets navn er Prebio AS 

til 

Selskapets navn er SMK Utvikling AS. 

 

Vedtekt § 3 endres fra 

Selskapets formål er å samarbeide med, opprette og delta i selskap rettet mot salg av analyse- og 
rådgivningstjenester til næringslivet og offentlige organer innenfor områdene 
internkontroll/kvalitetssikring, næringsmidler og miljø, samt det som naturlig står i forbindelse med 
dette.  

til 

Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av aksjer i andre selskap, samt alt 
som står i forbindelse med dette. Selskapet skal hensynta FN`s bærekraftsmål i sine investeringer. 

 
Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. (se vedlagte 
fullmaktsblankett). 
 

På vegne av styret 

Bjørn-Vegard Løvik 
Styreleder  

(elektronisk signert) 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: K23  

Arkivsaksnr.: 21/30    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.  

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som 

omfattes av dette temaet revideres i Frøya kommune.  

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen 

på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Plaststrategi for Orkdalsregionen 

 

Bakgrunn for saken  

 

Med bakgrunn i det økende søkelyset særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok 

Regionrådet for Orkdalsregionen å få utarbeidet en plaststrategi for regionens kommuner. 

Vedtaket ble gjort i regionrådet i 2018, men arbeidet kom først i gang høsten 2019. Covid 19 

har gjort at strategien ferdigstilles noe forsinket. Ved oppstart av strategiarbeidet bestod 

Regionrådet i Orkdalsregionen av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, Frøya, Heim og Rindal. 

HAMOS IKS, senere RE MidtIKS ble tildelt ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en 

strategi.  

 

Bakgrunnen for at plaststrategien nå skal behandles i medlemskommunene, er det vedtaket 

som ble fattet i regionrådsmøtet den 4. desember 2020: 

 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om 

innarbeidelse i egne planer og strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år. Aure og 

Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilsluttes seg planen. Det 

lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

Frist for behandling i kommunene settes til 1. mars 2021.  

 

Saksopplysninger  

 



Mandat for arbeidet ble vedtatt i AU i Orkdalsregionen 9. oktober 2019  

 

Mandat:  

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. 

Planen skal inneholde tiltak innen:  

 

• Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

• Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid  

• Håndtering for gjenvinning av plast  

•  Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast  

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode 

plastvalg, redusert bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling 

og redusert utslipp av mikroplast. Den skal inneholde konkrete mål og tiltak for befolkningen, 

kommunene, frivillige organisasjoner og næringsliv.  

 

Arbeidsgruppe  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av en representant fra hver kommune;  

 

Ida Nesset – Hitra kommune  

Øyvor Helstad – Frøya kommune  

Lars Wiik – Heim kommune  

Atle Wormdal – Orkland kommune  

Kirsten Vågø – Skaun kommune  

Ole Johan Skjærli – Rindal kommune  

Arne Kristian Mo fra ReMidt.  

 

Som ansvarlig for å få utarbeidet en strategi engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll, 

som har vært prosjektleder for arbeidet og som også har utformet selve dokumentet.  

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, 

planlagt og arrangert workshop og gjennomført arbeidsmøter for å drøfte utformingen av 

dokumentet.  

For å utarbeide tiltakene ble representanter fra regionrådets kommuner, frivillige 

organisasjoner og næringsliv invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i 

september 2020. Tiltakene som ble konkretisert og satt opp med ansvarlig og frist for 

gjennomføring er presentert i kap. 3, delkapittel 3.2 – 3.5 i strategidokumentet.  

 

Saksbehandling i regionrådet  

 

Sekretariatets vurdering 

Det foreligger en plaststrategi med tiltakspakke. Prosjektleder har prioritert bred forankring 

av arbeidet, og kommunene er særlig prioritert i denne sammenhengen. Tiltakene er målbare 

og involverer kommunene og andre samarbeidspartnere. Strategi med tiltakspakke er etter 

administrasjonens vurdering i samsvar med bestilling gjort av AU.  

Plaststrategien er drøftet i Regionrådsmøte 9. oktober og i møte med rådmenn og 

kommunedirektører 13. november. Videre har rådgivere fra kommunene deltatt i utarbeidelse 

av strategien. Involvering vurderes som tilstrekkelig for sluttbehandling i regionrådet.  

 



Behandling i kommunedirektørutvalget  

Utvalget ber sekretariatet utarbeide saksframlegg for oversendelse av strategien til 

kommunene. Strategien oversendes kommunene for tilslutning.  

 

Forslag til vedtak AU  

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier.  

 

Vedtak AU 20. november 

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen.  

 

Administrasjonens innstiling  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evaluerers etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles 

saksframlegg som sendes kommunen. Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 

2021.  

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles 

saksframlegg som sendes kommunen.  

 

Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 2021. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøre innstiller på at Frøya kommune tilslutter seg plaststrategien for å kunne 

bidra i strategiens målsettinger. 

 

 

Forhold til Frøyas overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel har overordnet mål for natur miljø og klima:  

 Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort 

naturmangfold og en trygg matproduksjon. 

 

 Plaststrategien for Orkdalsregionen sees i sammenheng med hvordan Frøya kommune 

benytter midler avsatt fra Havbruksfondet til marin forsøpling. 

 

 Det vurderes om plaststrategien skal innarbeides i kommunens klima- og energiplan. 
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Frøya kommune arrangerer årlig «Miljøuka» som setter ulike tema på dagsorden, her strandrydding (Foto: Frøya 

kommune). 



 

 

1. BAKGRUNN 

1.1 Plastens opprinnelse og bruk 

I 1910 begynte produksjonen av den første fullsyntetiske plasten, bakelitt. Suksessen med de 

første plasttypene sparket liv i investeringer og forskning innen kjemisk plastindustri, og ikke 

lenge etter var det flere typer plast tilgjengelig. 

 

Fra 1950 økte plastproduksjonen betraktelig, og i perioden mellom 1950 og 1980 ble plast et av 

de aller mest benyttede industrimaterialene i verden. Verdensproduksjonen var 1,5 millioner tonn i 

1950, 40 millioner tonn i 1980, 288 millioner tonn i 2012 og ca. 350 millioner tonn (Store Norske 

Leksikon, Plast Lastet ned 24.11.2020 fra https://snl.no/plast) 

 

Plast brukes blant annet i mat- og drikkevaremballasje, tekstiler og klær, elektroniske enheter, 

livreddende medisinsk utstyr og pålitelige byggevarer (se tabell 1). Årsaken til at plast har et så 

stort bruksområde er egenskaper som lang holdbarhet, fleksibilitet, styrke, lav tetthet, 

ugjennomtrengelighet og høy termisk og elektronisk motstand (Framtiden i Våre Hender, 2018). 

 

«Det er lett å glemme at plast har hjulpet Marit Bjørgen til å ta OL-gull på ski, og at det 

har bidratt til at mange tonn druer årlig ikke lenger blir druesaft i bunnen av en 

pappkasse». 

 

Plast er en fullsyntetisk, kunstig fremstilt polymer, hovedsakelig med basis i råolje og gass, men 

kan også framstilles av biomasse. Fullsyntetisk vil si at den ikke inneholder molekyler som finnes i 

naturen, og naturlig nedbrytning tar lang tid. Det antas at plast i naturen har en nedbrytingstid på 

opp mot 600 år.. Plast, i utgangspunktet makroplast, brytes likevel ned fysisk og blir til mikroplast 

og nanoplast, og tilsettingsstoffer lekker ut. Denne prosessen går fortere i naturlig miljø, med 

tilgang på sollys, vann, fysisk påkjenning og temperaturvariasjoner.  

 

Den lange nedbrytingstiden, den verdensomspennende bruken, og plast på avveie i naturen, gjør 

at vi i dag finner plastavfall praktisk talt over hele kloden, på land og i havet. Det første 

plastsøppelet i havet rapportert ble rapportert allerede i 1960 (Havforskningsinstituttet – Lastet 

ned 20.11.20 på https://www.hi.no/hi).  

 

 

Ryddeaksjon Fillan skole i 2017 (Foto: Stein Olav Sivertsen) 



 

 

1.2 Orkdalsregionens arbeid med plastutfordringen 

 

Mandatet for arbeidet 

Med bakgrunn i det økende søkelyset, særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok 

Regionrådet for Orkdalsregionen å utarbeide en plaststrategi for regionens kommuner. Ved 

oppstart av strategiarbeidet bestod Orkland regionråd av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, 

Frøya, Heim og Rindal. ReMidt IKS, det interkommunale renovasjonsselskapet i regionen ble tildelt 

ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en strategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode 

plastvalg, redusert bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og 

redusert utslipp av mikroplast. Den skal inneholde konkrete tiltak for befolkningen, kommunene, 

frivillige organisasjoner og næringsliv. Det er viktig å settes søkelyset på interne forhold i 

kommunene, da kommunene bør gå foran med de gode eksemplene. 

 

Arbeidsgruppe 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av en representant fra regionrådets kommuner ved 

starten av året; Ida Nesset – Hitra, Øyvor Helstad – Frøya, Lars Wiik – Heim, Atle Wormdal – 

Orkland, Kirsten Vågø – Skaun, Ole Johan Skjærli – Rindal og Arne Kristian Mo fra ReMidt. Som 

ansvarlig for utarbeidelse av plaststrategien engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll. Hun 

har vært prosjektleder for arbeidet og ansvarlig for utarbeidelse av dette dokumentet.  

 

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, planlagt 

og arrangert workshop og deltatt i arbeidsgruppe for å drøfte utformingen av dokumentet.  

 

For å utarbeide tiltakene ble engasjerte lokalpersoner og kloke hoder fra regionrådets kommuner, 

frivillige organisasjoner og næringsliv invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i 

september 2020 (se vedlegg 1 for deltagerliste). Alle forslag som kom fram i løpet av dagen er 

samlet i vedlegg 2. Alle deltakere har i etterkant av Work Shop fått anledning til å melde tilbake på 

utarbeidet utkast. Det ble mottatt 7 tilbakemeldinger som ble innarbeidet i utkast til dokument før 

gjennomgang i Arbeidsutvalget 23.november 2020. 

 

Forslag til mål og tiltak i dokumentet 

Plaststrategien inneholder konkrete mål med forslag til tidspunkt for ønsket måloppnåelse, og 

tiltak med retningsgivende frister. Forslaget er Regionrådets ambisjon for felleskapet. 

Regionrådets kommuner kan med grunnlag i forslagene gjøre vedtak og prioritere mål og tiltak i 

samsvar med egne eksisterende planer og strategier. Strategien omfatter 14 mål og 49 tiltak som 

er presentert i delkapittel 3.1 – 3.4. 

 

Mandat: 

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i 

kommunene i Orkdalsregionen. Planen skal inneholde tiltak innen: 

❖ Innkjøp, forbruk og miljøledelse 

❖ Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

❖ Håndtering for gjenvinning av plast 

❖ Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast 



 

 

 

Formell behandling, oppfølging og evaluering 

Plaststrategien er behandlet i Regionrådet 4.desember 2020 med en anbefaling om endelig vedtak 

i Regionrådets kommuner. Siden arbeidet med plaststrategien startet har Aure og Rennebu 

kommune sluttet seg til Orkdal Regionråd, og har fått informasjon om arbeidet underveis i 

regionrådets møter. Det er en målsetning at også Aure og Rennebu kommune behandler 

plaststrategien og gjør sine vedtak på lik linje med de som har deltatt i selve utformingen av 

strategien.  

 

Regionrådet vil ta ansvar for en evaluering av måloppnåelse og status på framdrift medio 2022. 

 



 

 

2. UTFORDRINGEN MED PLAST  

2.1 Miljøutfordringer 

Plast er et råstoff vi bruker og har behov for i en rekke produkter, og vi ser mange fordeler ved 

bruk av plast. Samtidig har verdenssamfunnet de siste 10 årene satt søkelys på ulike sider ved 

plast som en miljøutfordring. De største utfordringene knytter seg til plast og plastprodukters 

tilsetningsstoffer på avveie i natur og samfunn, men også ressursbruken ved plastproduksjon og 

de miljømessige sidene ved ukritisk bruk av engangsprodukter er tema til bekymring.  

 

Søkelyset er satt på plastens mange utfordringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt:  

 

➢ Redusere forbruket av en ikke-fornybar ressurs 

Plastproduksjon er fortsatt i hovedsak basert på fossil olje som er en ikke-fornybar ressurs. I 

tillegg bidrar produksjonen av plast til utslipp av klimagassen CO2. Samtidig benyttes 

plastprodukter i f.eks i fly- og biltransportindustrien. Dermed reduseres vekten og behovet for 

drivstoff bidrar til reduserte utslipp av CO2. Ved gjenbruk av plast kan CO2-utslippet reduseres 

med 1,5 - 2 kilo for hvert kilo plast som materialgjenvinnes, sammenlignet med å produsere 

ny plast (Grønt Punkt- Fem Fakta om plast Lastet ned 24.11.2020 https://www.grontpunkt.no) 

 

Dette gir oss en indikasjon på at vi må gjøre smartere valg ved bruk av plast. Vi bør f.eks 

velge plast til emballasje som øker holdbarheten på mat, og i livsnødvendig utstyr, samtidig 

som vi bør velge bort engangsartikler og øke kvaliteten og holdbarheten på de plastproduktene 

vi må ha. 

 

➢ Lav gjenvinningsgrad – men høye ambisjoner 

De fleste husholdninger i Norge i dag har mulighet til å sortere ut plast fra avfallet sitt, og da i 

hovedsak emballasjeplast. Ifølge Grønt Punkt ble det i 2019 satt 84733 tonn plastemballasje 

på markedet, og av dette ble 33,5 % materialgjenvunnet (nettsider Grønt Punkt 32.20.20). 

Det meste av plasten følger likevel restavfallet og blir gjenvunnet til energi, men påvirker ikke 

materialgjenvinningsgraden. Norge er gjennom EU pålagt å gjenvinne 50% av innsamlet plast 

innen 2025 og det er et stykke igjen før det målet nås. 

 

DeLoitte har på oppdrag fra Forum for sirkulær plastemballasje gjennomført en kartlegging. 

Kartleggingen viser at med henteordning samles 7 kilo av et potensiale på 25 kilo. I kommuner 

med ettersorteringsanlegg sorteres størst mengde plast ut (DeLoitte, 2019). Returselskap 

organiserer gjenvinningen, og sender i hovedsak innsamlet plast til anlegg i Tyskland. Det 

finnes også noen få anlegg i Norge f.eks fabrikken i Folldal (Norfolier Green Tec).  

 

Når det gjelder plast fra næringslivet er tallene bedre. Grønt Punkt opplyser at emballasje 

samlet inn fra næringslivet oppnår en materialgjenvinningsgrad på 54%, og innsamlet 

landbruksplast oppnår en gjenvinningsgrad på 87 % (Grønt Punkt – lastet ned 10.11.2020 ). 

https://www.grontpunkt.no) 

 

➢ Redusere forsøpling og hindre forurensing 

Plast på avveie er blitt en stor utfordring med hensyn på forurensing og forsøpling av land og 

vann i form av både makro-, mikro- og nanoplast.  

 

Plast på strendene i Norge kommer i hovedsak fra Norge viser rapporter for 2019 i fra 

aksjonen «Hold Norge rent». Dette viser at det har betydning hva vi gjør også i Norge for å 

redusere forsøplingen, samt finne gode løsninger for håndteringen av avfallet vårt.  

 

Plast slites ned til mindre og mindre partikler, noe som kan føre til at små plastpartikler, 

mikroplast (<5 mm). Plastpartikler i havet kan bli forvekslet med mat og spist opp av fisk og 



 

 

andre marine organismer. De aller minste partiklene, dvs. nanoplast, kan trenge inn i 

organismenes celler (Miljødirektoratet, Faktaark M-1085, 2018). Konsekvensen av mikroplast i 

organismenes celler mangler vi fortsatt utfyllende kunnskap om, og dette forskes det videre 

på. Det finnes heller ikke nok kunnskap per i dag for å definere giftigheten av plast og 

mikroplast, men det er kjent at små plastpartikler har høy tiltrekningskraft for en rekke 

miljøgifter. Plastproduktenes mange tilsetningsstoffer er en bekymring, se mer om det i 2.2. 

 

I tillegg til at mikroplast er en utfordring for levende organismer i havet er det blitt økende 

oppmerksomhet på forurensning av jord med mikroplast. Plast spres blant annet til jord ved at 

avløpsslam blir benyttet til jordforbedring i landbruket. Det er antatt at 90 % av mikroplasten i 

innkommende avløpsvann ender opp i avløpsslammet (NIBIO, 2019).  

 

Plast som flyter kan skylles opp på strender og være svært skjemmende for mennesker, og 

dermed redusere kvaliteten på friluftslivet og rekreasjonsmuligheter. I tillegg til at det er 

skadelig for fugler, pattedyr, fisk og andre dyr.  

 

 

Det er slik vi vil det skal fortsette å være - her Trondheimsfjorden ved Agdenes (Foto: Mostphotos) 

2.2 Mange plasttyper  

De fleste plasttyper er ikke biologisk nedbrytbare, noe som betyr at flertallet av polymerer som 

produseres i dag, vil vare i flere tiår, og sannsynligvis i århundrer. Trass usikkerhet rundt den 

fullstendige økologiske effekten av mikro- og nanoplast, øker bekymringen. Det fryktes at giftige 

kjemikalier fra plastrester finner veien inn i næringskjeden og medfører risiko for både dyr og 

menneskers helse. I tillegg til polymerer, blandes også tilsetningsstoffer inn i syntetiske materialer 

for å øke fleksibiliteten, gjennomsiktigheten, holdbarheten og levetiden. De vanligste er 

stabilisatorer, fyllere, fargestoff, flammehemmere (f.eks. polybromerte difenyletere), myknere 

(f.eks. ftalater) og stoffer som gjør plasten hardere. Ftalater er en organisk miljøgift med uheldige 

effekter (eks hormonforstyrrende) på levende organismer. 

 

Gjenvinnbar Bioplast er i likhet med vanlig plast heller ikke biologisk nedbrytbar. Den kan 

imidlertid gå inn i samme gjenvinningsløsninger som plast basert på fossilt råstoff (Grønt Punkt – 

lastet ned 10.11.2020 https://www.grontpunkt.no/nyhet/hva-er-egentlig-bioplast/). I tillegg 



 

 

produseres plast som omtales som nedbrytbar bioplast (bionedbrytbar). Dette er ifølge Grønt 

Punkt en fellesbetegnelse som dekker spekteret fra lett nedbrytbar – til i praksis ikke nedbrytbar 

plast. Den er kun nedbrytbar under visse forutsetninger, ikke i norsk natur, og kan ikke inngå i de 

vanlige innsamlingsløsningene for plast. Se tabell 1 for oversikt over ulike typer plast (Framtiden i 

Våre Hender, 2018). 

 

 

 

Tabell 1: Oversikt over ulike plasttyper og mulig løsning forgjenvinning (Framtiden i Våre Hender, 2018). 

 

 

 



 

 

Design for gjenvinning 

En av de store utfordringene med tanke på gjenvinning er de mange ulike typene plast, og ikke 

minst produksjon av plastprodukter satt sammen av mange lag ulik plast. Det gjør mekanisk 

materialgjenvinning så å si umulig, og plasten går i hovedsak til energigjenvinning.  

Design for gjenvinning handler om å gjøre avfall til ressurser ved at brukte produkter og 

emballasje kan bli til nye produkt. Hvilket materiale lager du produktet i? Hvilken farge og form 

skal det ha? Alt dette er med på å avgjøre veien til gjenvinning. Sirkulær økonomi stiller krav til 

hele verdikjeden, både næringslivet, forbrukeren, kommunene, sorteringsanlegg og gjenvinnere. 

Design for gjenvinning viser at produsentansvaret også handler om gjenvinnbarheten til 

emballasjen som sendes ut i markedet. Dersom brukt emballasje skal bli til ressurser, må 

produsentene med sine innkjøp og design, gjøre det sirkulære enkelt og logisk for resten av 

gjenvinningskjeden (Grønt Punkt – design for gjenvinning lastet ned 10.11.2020 

https://www.grontpunkt.no/nyhet/hva-er-design-for-gjenvinning/). 

2.3 Mange aktører 

Det er mange aktører som skal og må jobbe i samme retning for at produksjon, bruk og 

gjenvinning av plast skal bli en sirkulær prosess. Her er noen viktige ledd;  

 

✓ Produsenter som produserer plastprodukter og emballasje som kan 

sorteres og gjenvinnes i større grad 

✓ Forbrukere i husholdninger og næringsliv som tar smartere valg ved 

bruk av plast, velger bort plast der det finnes gode alternativer, og i mye 

større grad etterspør produkter med gjenvunnet plast. 

✓ Innsamlere som bidrar med god informasjon og lager effektive løsninger for størst mulig 

grad av innsamling av den gjenvinnbare plasten 

✓ Gjenvinnere som etablerer seg i Norge og samarbeider godt med innsamlere og 

produsenter av nye plastprodukt 

✓ Myndigheter som tar større ansvar for å gjøre det lønnsomt å bruke gjenvunnet plast 

framfor jomfruelig og i tillegg stiller større krav til produsentene.  

 

I dag er Plastretur AS, som driftes av Grønt Punkt Norge, det eneste returselskapet som er 

godkjent for plastemballasje. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje, 

herunder Plastretur AS, og finansierer og drifter returordningen for det meste av plastemballasjen 

som tilføres det norske markedet (DeLoitte, 2019). 

2.4 Bærekraft 

I flere sektorer har det vært økende søkelys på bærekraft og at tiltak vurderes opp mot FNs 

bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe menneskeskapte klimaendringene innen 2030. 

 

Dette prosjektet berører mange bærekraftsmål bl.a. FNs mål -14 «Liv under vann», mål 12 – 

«Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 15 «Liv på land». FNs mål 14 ønsker å «Bevare og bruke 

hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». FNs mål 12 skal «sikre 

bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». FNs mål 15 «skal beskytte skoger og andre 

økosystemer». Målene kan brukes veiledende i sammenheng med planleggingsarbeid for å prioritere 

tiltak som vil være mer bærekraftige. 

 

 



 

 

3. FOKUSOMRÅDER, MÅL OG TILTAK 

Regionrådets mandat er beskrevet i kapittel 1.2. Det er i samsvar med mandatet utformet tiltak 

innenfor følgende fokusområder: 

 

1. Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

2. Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

3. Håndtering for gjenvinning av plast 

4. Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast 

 

Som en innledning og bakgrunn for valg av tiltak er det beskrevet noen utfordringer knyttet til 

hvert fokusområde, og arbeid nasjonalt for å bidra til løsning på utfordringene. Det følger også en 

kort beskrivelse av status lokalt knyttet til flere av utfordringene.  

3.1 Innkjøp – forbruk – miljøledelse 

 

Utfordring 

Virksomhetene (kommune, bedrift, organisasjon) er store innkjøpere og forbrukere, og har i lys av den 

rollen stor forbrukermakt.  

 

Det foreligger ikke tall på bruk av engangsprodukter eller engangsemballasje i noen av regionrådets 
kommuner.   

Hva gjøres nasjonalt 

EU forbyr engangsplast fra juli 2021, Miljødirektoratet har laget et tilsvarende forslag til forbud og 
anbefaler at det trer i kraft sommeren 2021. 

 
DIFI har utarbeidet en innkjøpsveileder (Hvordan redusere plast i anskaffelser - og bruke plast smartere) 

som gir råd til offentlige virksomheter som har som mål å redusere sitt plastfotavtrykk. 

Hva gjøres lokalt 

Orkland 

• Har vedtatt en egen anskaffelsesstrategi 
• Har egen innkjøpsansvarlig 

• Er ikke en del av en felles innkjøpsavtale 

• Stiller ulike miljøkrav ved den enkelte anskaffelsen 
• Alle skoler og barnehager skal være Miljøfyrtårnsertifisert i løpet 2021. Flere av kriteriene i 

Miljøfyrtårns miljøkartlegging har fokus på miljøtema og plast. 

Skaun 

• Har ikke innkjøpsreglement 
• Har egen innkjøpsansvarlig 

• Er med i noen fylkesavtaler, Værnes regionen, Skaun og Melhus har noen felles avtaler 
• Stiller pr i dag ingen miljøkrav ved anskaffelser 

• Flere av skolene er «grønt flagg skoler» 

Rindal 
• Har felles strategi/retningslinjer ed kommunene i innkjøpssamarbeidet.  
• Økonomisjefen er innkjøpsansvarlig 
• Er en del av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid hvor det ikke stilles tydelige miljøkrav. 

Hitra 
• Har ikke eget innkjøpsreglement 

• Følger opp villfyllinger og forurensning som enkeltsaker ved forurensingsmyndigheten 
• Stiller per idag ikke tydelige miljøkrav ved offentlige anskaffelser 

• Har idag ikke en egen innkjøpsansvarlig. Ansvaret dekkes av en Controller. 

Frøya 

• Har et innkjøpsreglement, og er en del av Trøndelag fylkeskommune innkjøpsavtale.  
• Enkelte rammeavtaler blir fremforhandlet av Fylkeskommune på vegne av flere medlemskommuner.  

• Miljøaspektet tillegges vekt, eller er et kriterie ved alle anskaffelser. 
• Flere oppvekstsenter her Grønt-flagg sertifisering, og tema første året har vært marin forsøpling. 

Heim   

• Har innkjøpsreglement 
•  Innkjøpsansvarlig 

• Innkjøpssamarbeid med Trøndelag Fylkeskommune 
• Ikke opplysninger om miljøkravene som stilles til innkjøp. 



 

 

 

KR Bygg mottar sertifikat som Miljøfyrtårnbedrift fra Oddbjørn Bang – Ordfører i Orkland kommune (Foto: 

Orkland kommune). 

 

 

Helen Hartel Rådgivning mottar sertifikat som Milljøfyrtårnbedrift fra Jarle Svanem – Ordfører i Heim kommune 

Helen Hartel er også godkjent Miljøfyrtårnsertifisør, til venstre tidligere næringssjef Olav Hunnes, til høyre 

godkjent Miljøfyrtårnsertifisør Jorulf Magne Gumdal (Foto: Avisa Sør-Trøndelag). 

 

 

 



 

 

Mål 

 

M1 Alle kommunene skal etablere et innkjøpsreglement som inkluderer miljøkrav 

knyttet til plast innen utgangen av 2022. 

M2 Tre av åtte kommuner skal ha innført miljøledelse innen utgangen av 2022. 

M3 Åtte av åtte kommuner skal innført miljøledelse innen utgangen av 2024. 

M4 Alle kommunene skal ha kartlagt forbruket av engangsartikler av plast medio 

2022 (eks plastkopper, engangsemballasje i matproduksjon, løftekladder, 

engangshansker). 

 

 

Tiltak 

 

Nr Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T1.1 Etablere samarbeid og nettverk (nabokommuner/fylke) 

på innkjøp med miljøkrav  

Kommuneldelse 

/Innkjøpssektor 

1-2 

T1.2 Etablere et overordnet innkjøpsreglement med sjekklister 

og tydelige rutiner 

Innkjøpssektor 1-2 

T1.3 Innføring i Miljøledelse for administrativ og politisk 

ledelse i kommunene 

Regionrådet 1 

T1.4 Innføre Miljøledelse ved å sertifisere hele eller deler av 

kommunen etter ISO 14001/Miljøfyrtårn/Grønt Flagg 

Kommuneledelse 1-2  

T1.5 Stille krav om redusert emballasje/gjenvinnbar 

emballasje ved levering av varer 

Innkjøpssektor 1-4  

T1.6 Ved innkjøp av plastprodukter skal det velges produkter 

med en andel resirkulert plast 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.7 Ved innkjøp skal det velges svanemerkede produkter der 

dette finnes som et alternativ 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.8 Fase ut bruken av engangsartikler av plast Kommuneleder 1-2 

T1.9 Fase ut bruk av porsjons- eller småposeforpakninger Innkjøpssektor 1 

T1.10 La natur- og miljøfokus være sentralt i planer Kommunestyret Fortløpende 

 

 

 Tiltak i samarbeid med næringslivet   

T1.11 Utvikle, initiere og finansiere forskning og utviklings-

prosjekt med søkelys på smartere bruk av plast og 

bruk av alternative materialer 

Næringshagen i 

Orklandsregionen 

3-4 

 

3.2 Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

 

Utfordring 
Kompetanse og kunnskap danner grunnlaget for holdningsskapende arbeid. Virksomhetene (kommune, 

bedrift, organisasjon) har ulike kanaler for kompetansebygging, og ulike arenaer for holdningsskapende 
arbeid.   

Hva gjøres nasjonalt 
TV-aksjon2020 «Et hav av muligheter» har gjennom høsten bidratt med mange fine artikler og 

programmer og har vist at befolkningen har et stort engasjement for utfordringene knyttet til plast i havet.  
 

Læreplanene gir overordnede mål for hva slags kompetanse elevene skal oppnå i hvert enkelt 
fag. Bærekraftig utvikling er innført som et av tre tverrfaglige temaer i grunnskole og 
videregående skole fra 2019, og skal inngå i fagene der dette er naturlig. 
 



 

 

Hva gjøres lokalt 
Orkland 

• I tillegg til Miljøfyrtårnordningens kunnskapsdeling om forbruk og plast, er det ikke etablert noen 

arenaer. 
• Skoleklasser/barnehager har sporadisk gjennomført strandryddeaksjoner. 

 

Skaun 
• Kultur skal sende ut en oppfordring: kommunen prøver å redusere bruken av engangsplast og at 

man derfor oppfordrer lag og organisasjoner, det skal legges med en link til en brosjyre fra Norges 
idrettsforbund  

• Oppfordring til å delta i strandryddeaksjonen, samt at driftskontoret i samarbeid med skoler og 
barnehager har felles ryddedag før 17.mai 

 
 

Rindal 
• 7. trinn er på kystleirskole på Bjørnsund hvert år. Tema hva som driver i land fra havet. I 

naturfag/miljøarbeid er plast nevnt hvert år i forbindelse med undervisning. Plasthvalen for noen 
år siden gjorde stort inntrykk. 

• Remidt-skolen arrangeres årlig for 4.klassinger. 
• Skolen har ryddeaksjon hver vår langs ruta for 17.mai-toget. 

 

Hitra 

• Oppvekstsektoren har stort fokus på marin forsøpling og er årlig ute og rydder plast. Marin 

forsøpling miljø er en del av læreplanen, men det er potensiale for utvikling her. 
• Det er ikke etablert arenaer for kunnskapsdeling om forbruk av plast.  
• Det arrangeres ingen andre aksjoner/kampanjer foruten strandryddeaksjonen. 

 

Frøya 

• Frøya kommune har i 2020 vedtatt handlingsplan for håndtering av marin forsøpling, som er en 
videreføring og utvikling av strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling fra 

2017. Inneholder blant annet: deltakelse i Rydd Norge Trøndelag, stimuleringsmidler til 
frivilligheten for strandrydding, deltakelse i lokale ryddeaksjoner og utdeling av gule sekker i 

samarbeid med ReMidt, gjennomføre årlig Miljøuka, plukkposen, ansatte på Herredshuset 
gjennomfører en ryddeaksjon, informasjon via nettside og facebookside. 

• Det gis jevnlig informasjon sammen med brann- og redning om hva som er tillatt av bålbrenning 
og da spesielt opp mot St.Hans. 

• Gassballonger ble forbudt under 17.maifeiring 
 

Heim 
• Holdningsskapende arbeid: Miljø- og ressursplaner i tidligere kommuner.  

• Skolesektoren: Holdningsskapende arbeid gjennom læreplanene.  
• Etablert arenaer ifb. Hold Norge- rent kampanjer. Halsa kommune. Foreløpig ikke eget konsept. 

Aksjoner- kampanjer.  
• Strandryddeaksjoner fast hvert år, andre ryddeaksjoner etter behov.  

• Frivillsentralen har i samarbeid med kommunens administrasjon organisert aksjoner, 
frivilligsentralen sitter på kompetanse på koordinering og oversikt over frivillige lag og foreninger 

• Oppdrettsnæringen har organisert og sponset ryddeaksjoner 
• Strandryddeaksjoner på naturreservatene Røstøya og Soløya. 

 



 

 

 

Miljøagentene lager fotoutstilling om marin forsøpling i Miljøuka 2019. Foto: Frøya kommune 

 

Mål 

M5  Alle kommuner skal ha publisert artikler på nettsider/sosiale medier/lokalaviser 

om utfordringer med plast og tiltak gjennomført i egen kommune medio 2022 

M6 En skole i alle kommuner skal ha søkelys på tema forbruk og utfordringer med 

plast medio 2022 

M7 Alle kommuner skal ha innført ReMidt-skolen for 4. klassinger innen 2022 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T2.1 Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens 

konsekvenser og søkelys på alternativer til plast 

Sektor 

Miljø/Kultur/ 

Kommunikasjon 

1-2 

T2.2 Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med 

fokus på plast, avfall og strandrydding 

1-3 

T2.3 Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, plast og 

strandrydding 

1-3 

T2.4 Øke kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og barnehager  Sektor oppvekst  1-3 

T2.5 Innføre og videreføre ReMidt-skolen for 4.klassinger Sektor 

oppvekst/ReMidt 

1-2 

 

Nr. Tiltak sammen med frivillige organisasjoner   

T2.6 Etablere lokallag av Miljøagentene i kommunen Sektor Miljø/ 

Kultur 

1-3 

T2.7 Det etableres samarbeid mellom den enkelte kommune og 

Frivilligsentraler for å organisere ryddeaksjoner 

Sektor Kultur 1-3 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med næringslivet   

T2.8 Kartlegge holdninger blant entreprenører og andre relevante 

aktører om en panteordning på plast i byggeprosjekter (a la 

pant på flasker) 

Næringshagen/ 

Sektor Næring/ 

Næringsforeningene 

2-4 

T2.9 Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo/høgsilo) Sektor Næring/ 1-2 



 

 

 

 

Landbruksplast på ville veier på Frøya. Foto: Frøya kommune 

3.3 Håndtering for gjenvinning av plast 

 

Utfordring  
Gode løsninger for innsamling og kildesortering av plast er grunnlaget for å øke mengden råstoff til 
gjenvinning. Det er avgjørende med god kvalitet på innsamlet plast for videre bruk som råstoff. 

 

Hva gjøres nasjonalt 
• Miljødirektoratet oversendte 1.10.2018 forslag til ny forskrift med krav om utsortering av plast i 

husholdninger og næringsliv 
• Kommunen er myndighet på å rydde opp i forsøpling/villfyllinger, og det foreligger 

veiledningsmateriale fra FM 
 

Hva gjøres lokalt 
Alle kommunene har løsning for kildesortering av plast i husstandene.  

 

Orkland 

• Brorparten av de kommunale enhetene har utsortering av plast på alle kommunale enheter i dag. 
Ny avtale planlegges slik at samtlige enheter skal ha plastsortering. 

• Byggesaksavdelingen følger opp saker i tråd med forurensningslovens §§ 27 og 28.  

Skaun 

• Det er utsorteringsløsning med egne beholdere for plast på den nye ungdomsskolen, og det er planlagt 
tilsvarende løsning for utsortering på Rådhuset 

• Ved melding om dumping av søppel drar kommunen ut og rydder opp 
Rindal 

• Utleieboliger har utsortering som private boliger. 

• Helsetunet sorterer i storpose. 
• Skole og barnehage ingenting. Skolen sorterer plast på eget initiativ. 

• Kommunehuset sorterer i hardplast og mykplast.  
• Mindre spredte sorteringsmuligheter mangler. 

• Har utarbeidet «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022». Pålegg 
om opprydding gis både etter tips og “oppsøkende virksomhet”, og innbyggere og næringsliv 

informeres om lovlig håndtering av avfall 



 

 

Hitra 

• Ingen løsning for utsortering av plast på kommunale enheter. 
•  Planavdelingen har etablert løsning for utsortering av plast på eget initiativ  
• Hitra kommune har ikke satt særskilt fokus på villfyllinger. 

Frøya 

• Alle kommunale enheter har egne stativ for kildesortering av myk- og hardplast.  

• Teknisk v/forvaltning behandler saker om forsøpling etter forurensingsloven §§ 27 og 28. Det er 

ikke arbeidet systematisk med forsøpling, men enkeltsaker som kommunen har blitt kjent med via 

tips eller ved egne befaringer. 
 

Heim 

• Det er etablert utsortering av plast via ReMidt IKS med egne beholdere i kommunale bygg 

• Villfyllinger følges opp etter forurensingsloven når kommunen mottar melding om villfylling.  

 

 

PPlastemballasje for gjenvinning ved en av ReMidt IKS mange gjenvinningsstasjoner (Foto:ReMidt IKS) 

 

Mål 

M8 Alle kommuner skal ha etablert innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter medio 2022 

M9 Alle kommuner skal etablere en strategi for opprydding i forsøplingssaker (plast) 

og ulovlig lagring av brukte gjenstander (§ 28 i forurensningsloven) innen 2022 

M10 Regionrådet i Orkdalsregionen skal sende minst en henvendelse til nasjonale 

myndigheter/nasjonale fagorganisasjoner for å påpeke bedre nasjonale løsninger 

som initierer smartere bruk av plast 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar Frist 

(år) 

T3.1 Etablere innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter 

Teknisk sektor 1 

T3.2 Bedre veiledning i sortering av plast i forbindelse med 

etablerte innsamlingsløsninger 

ReMidt IKS 1 

T3.3 Kjøpe inn og øke gjenbruk av produkter/utstyr med god 

kvalitet 

Sektor innkjøp Fort-

løpende 



 

 

T3.4 Prioriter arbeidet med oppfølging av forsøplingssaker og 

avfall på avveie 

Kommuneleder 

/ordfører 

1-2 

T3.5 Etablere interkommunalt samarbeid for saksbehandling og 

oppfølging av forsøpling og avfall på avveie 

Kommuneleder 

/ordfører 

3-4 

T3.6 Informasjon om forbud mot åpen brenning av avfall/plast på 

bål og i småovner  

Teknisk sektor/ 

Miljø 

 

 

 

Nr. Samarbeid med næringsliv Ansvar  Frist 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

T3.8 Være pådrivere for at landbruksplast går til gjenvinning og 

ikke blir til avfall i natur og landskap. 

Sektor landbruk/ 

Landbruks-

organisasjoner 

Fort- 

løpende 

 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale 

myndigheter/fagorganisasjoner 

  

T3.9 Påvirke arbeidet med å innføre avgifter på bruk av ny plast 

(EU, nasjonalt) 

Regionrådet 1-2 

T3.10 Være pådriver for å få myndigheter til å stille krav til 

produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

Regionrådet 3-4 

 

 

 

Avfallsbu på friområde i Skaun (Foto: Skaun kommune) 

 

 

 

 



 

 

3.4 Forhindre forsøpling og spredning av mikroplast 

 

Utfordringer 
Forsøpling av land, strand, sjø og hav er et pågående og økende problem.  

 

Fibre fra syntetiske tekstiler ender opp som mikroplastforurensning i slam eller i havet ved vasking av tekstiler i 

vaskemaskin.  

Hva gjøres nasjonalt 
• Hold Norge Rent er en ideell forening med fokus på å redusere forsøpling og engasjere offentlig, privat og 

frivillig sektor i oppryddingsarbeid 
• Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet retningslinjer for etablering av snødeponi 

• Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak 
• Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere knyttet til avfallsplaner i havner 

• Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) forbereder forslag til nye reguleringer mot mikroplast som tilsiktet 
additiv i produkter.  

• Miljødirektoratet har oversendt forslag til forskrift for å redusere utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner 
• Miljødirektoratet foreslår å innføre produsentansvar for plastholdig utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæringen (gir 

plikt til å sørge for at utstyret håndteres på en god måte når det er utrangert) 

Hva gjøres lokalt 
Orkland 

• Bortsett fra enkelte skoler/barnehager og private som gjennomfører strandryddeaksjoner, er det ingen 
egne kommunale tiltak. 

• Hovedsakelig brukes det gummimatter. 
• Ett anlegg har skiftet ut gummigranulat og bruker kork. Resten benytter gummigranulat. 

• Det er varierende løsninger for deponering av snø, men det meste tømmes på elv/sjø og i terreng. En 
privat entreprenør har godkjent mottak for snødeponi-masser. 

• I hovedsak leveres sandfangmasser til godkjent mottak. 
• Utover skole-/barnehageaksjoner arrangeres ingen kommunale ryddeaksjoner. 

Skaun 
• Gummigranulat (drift av kunstgressbaner), miljøvennlig merking av turløyper – følger merkehåndboken,  
• Fallmatter benyttes, men ambisjonen er at det ikke skal brukes, sikkerhetssand benyttes også 
 

Rindal 
• Beholdere for avfall er plassert ved sentrale punkter på offentlige steder. (Viktigste er kanskje “tvungen 

renovasjon”, at folk har betalt på forhånd, og at det er gratis å levere på miljøstasjonen.)  
• Grus under stativer. Plastgummi under klatrestativ. Hardplast i ballbinge. Ballbinge på Øvre har 

kunstgressbane med sand. 
• Rindalshallen har gummigranulat. 

• Snø deponeres på 3 faste lokaliteter, hvor det gjennomføres opprydding av søppel hver vår. 
• Sandfangmasser blir hentet av Børstad og levert godkjent mottak. 

• I 2018 ble det arrangert metallinnsamling i samarbeid med Bondelaget mfl. Skolen har ryddeaksjon hver 
vår før 17. Mai i områder hvor toget skal gå. 

Hitra 

• Kommunen har fokus på å skape engasjement rundt strandryddeaksjonen og på å holde Hitra rent. 
• Skoler og barnehager har stort sett grus, gress og asfalt som dekke. 
• Snø har ofte blitt deponert på sjø. 
• Det blir arrangert kommunale ryddeaksjoner med deltakelse både fra administrasjonen og politisk. 
• Det er ikke kjent hvordan masser fra sandfangskummer håndteres. 

 

Frøya 

• Frøya kommunen har vedtatt handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. Holdningsskapende 
arbeid er en del av dette. Ved å ha med flest mulig på strandryddeaksjoner ser flere hvor ille det er fatt 

med søppel langs kysten. 
• Det benyttes fallsand og gummimatter under lekeplassutstyr i skoler og barnehager. 

• Kunstgressbanene har gummigranulat.  
• På Frøya er det milde vintre, slik at det ikke blir deponert noe snø.  

• Parkeringsplasser blir brøytet og snøen blir brøytet ut til kantene på plassene og ligger der til den 

smelter. 
• Masse fra sandfang og sluk blir deponert sammen med andre masser som for eksempel grøftrensmasser. 

Det ble tatt prøver av masser fra sandfang for noen år siden og disse viste seg å være rene masser uten 
spor av olje. Massene er ikke analysert for mikroplast 

 

Heim 

• Det er utplassert avfallsbeholdere i Kyrksæterøra sentrum, og på friområder og naturvernområder.  
• En person gjennomfører regelmessig søppelplukking i sentrum for øvrig.  

• Falldekker benyttes.  
• Kunstgressbaner: Gummigranulat.  

• Snødeponering Tidligere kjørt snøen på sjøen. Deponi er under utredning (Kyrksæterøra.)   



 

 

• Masser fra sandfangkummer og sluk håndteres etter forurensingslovens regler.  
• Kommunale ryddeaksjoner: Hold Norge Rent strandryddeaksjoner. Kommunal Sponsing av lag og 

foreninger for strandryddeaksjoner. Møre og Romsdal Friluftsråd: StikkUt Plukk – ryddeaksjoner 

 

 

 

Uregulert deponering av snø på elvebredden til Orkla. Foto: Orkland kommune 

 

 

Mål  

M11 Alle kommunene i Orkdalsregionen skal på eksisterende kunstgressbaner bidra til 

at det installeres sluk som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister 

ved inn- og utgang medio 2022.  

M12 Alle kommuner skal innen medio 2022 ha iverksatt minst ett tiltak som reduserer 

utslipp av mikroplast. 

M13 Alle kommuner skal utarbeide avfallsplaner for, og få på plass avfallsløsninger på 

småbåthavnene innen 2022. 

M14 Gjennomføre strandrydding ved alle større strender i kommunene innen 2023 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T4.1 Videreføre strandryddeaksjonen «Hold Midt-Norge rent» Sektor Miljø 

og ReMidt 

Fort-

løpende 

T4.2 Velge miljømerkede produkter til hud og tannpleie i helse- og 

oppvekstsektoren (fase ut produkter med mikroplast) 

Sektor 

Innkjøp/Miljø  

1-4 

T4.3 Velge transportløsninger ved vareleveranser som ikke bidrar til 

spredning av mikroplast gjennom dekkslitasje  

Sektor 

Innkjøp/Miljø 

1-4 

T4.4 Innsamlet masse fra sandfang og sluk knyttet til vei skal leveres 

til godkjente mottak 

Teknisk sektor 1 

T4.5 Etablere lokale snødeponi i samsvar med forurensningsregelverk Teknisk sektor 1 



 

 

T4.6 Etablere renseløsninger for å fjerne mikroplast fra avløp fra vask 

av tekstiler/utstyr i kommunale enheter før påslipp til 

kommunalt nett 

Sektor teknisk 1-3 

T4.7 Ved behandling av søknader om etablering av nye flytebrygger 

skal det oppfordres til bruk av miljøvennlige løsninger (ikke isopor) 

Sektor teknisk Fort-

løpende 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med frivillige 

organisasjoner/idrettslag 

 Frist 

(år) 

T4.8 Etablere en overordnet plan for utskifting av plastgranulat på 

kunstgressbaner til miljøvennlige produkter (eks kokos, kork og 

olivenstein) i kommunen 

Sektor kultur 1-4 

T4.9 Ved skifte av kunstgressdekke skal plastgranulat erstattes med 

miljøvennlige alternativer (eks kokos, kork og olivenstein) 

Sektor kultur 3-6 

T4.10 På eksisterende kunstgressbaner skal det installeres sluk som 

samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister ved inn- og 

utgang 

Sektor kultur 1-2 

 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med næringslivet  Frist 

(år) 

T4.11 Utarbeide avfallsplan for småbåthavner i kommunen og 

inkludere krav til rensing av vaskevann 

Sektor 

teknisk/Miljø 

1-2 

T4.12 Initiere kampanje på valg av mer miljøvennlig fiskeredskap Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.13 Registrering av eierløst avfall fra oppdrettsnæring Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.14 Krav til miljøtiltak ved vedlikeholdsarbeid på skip som 

ligger til kai 

Sektor Næring 3-4 

T4.15 Initiere profesjonell rydding av strandsonen basert på 

erfaringer fra blant annet Mausund Feltstasjon 

Regionrådet 3-4 

T4.16 Etablere økonomisk insentiv for å få gjennomført 

strandrydding 

Sektor teknisk/ 

Miljø/Næringsforening 

3-4 

 

 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale myndigheter/ 

fagorganisasjoner 

Ansvar Frist 

(år) 

T4.17 Etablere finansieringsløsning for håndtering av eierløst (på 

land og til vanns) avfall hvor staten tar et større ansvar 

Regionrådet 3-4 

T4.18 Bidra til utvidelse av prosjektet «Fishing for litter1» til å 

omfatte hele Norge 

Regionrådet 3-4 

T4.19 Initiere krav til rensing av mikroplast fra tunnelvann og 

overflatevann i større tettsteder  

Regionrådet 1-3 

 

 

 
1 Fishing For Litter tilbyr deltakende fartøy å levere oppfisket marint avfall gratis i utvalgte havner langs kysten 



 

 

 

Strandrydding Hitra kommunestyre 2018 (Foto: Hitra kommune) 

 

 

Halsa barne- og ungdomsskole rydder strender på Fætten i Valsøyfjorden. Ryddeaksjonen var organisert og 

sponset av oppdrettsnæringen (Foto: Heim kommune) 



 

 

4. MÅL OG TILTAKSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 

Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over alle mål og tiltak i dette dokumentet  

 

Fokusområde 1 - Innkjøp, forbruk og miljøledelse 

MÅL: 

M1 Alle kommunene skal etablere et innkjøpsreglement som inkluderer miljøkrav 

            knyttet til plast innen utgangen av 2022. 

M2 Tre av åtte kommuner skal ha innført miljøledelse innen utgangen av 2022. 

M3 Åtte av åtte kommuner skal innført miljøledelse innen utgangen av 2024. 

M4 Alle kommunene skal ha kartlagt forbruket av engangsartikler av plast medio          

2022 (eks plastkopper, engangsemballasje i matproduksjon, løftekladder, 

engangshansker). 

TILTAK 

Nr Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T1.1 Etablere samarbeid og nettverk (nabokommuner/fylke) på 

innkjøp med miljøkrav  

Kommuneldelse 

Sektor innkjøp 

1-2 

T1.2 Etablere et overordnet innkjøpsreglement med sjekklister 

og tydelige rutiner 

Innkjøpssektor 1-2 

T1.3 Innføring i Miljøledelse for administrativ og politisk ledelse 

i kommunene 

Regionrådet 1 

T1.4 Innføre Miljøledelse ved å sertifisere hele eller deler av 

kommunen etter ISO 14001/Miljøfyrtårn/Grønt Flagg 

Kommuneledelse 1-2  

T1.5 Stille krav om redusert emballasje/gjenvinnbar emballasje 

ved levering av varer 

Innkjøpssektor 1-4  

T1.6 Ved innkjøp av plastprodukter skal det velges produkter 

med en andel resirkulert plast 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.7 Ved innkjøp skal det velges svanemerkede produkter der 

dette finnes som et alternativ 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.8 Fase ut bruken av engangsartikler av plast Kommuneleder 1-2 

T1.9 Fase ut bruk av porsjons- eller småposeforpakninger Innkjøpssektor 1 

T1.10 La natur- og miljøfokus være sentralt i planer Kommunestyret Fort-

løpende 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T1.11 Utvikle, initiere og finansiere forskning og utviklings-

prosjekt med søkelys på smartere bruk av plast og bruk 

av alternative materialer 

 

Næringshagen i 

Orklandsregionen 

3-4 

Fokusområde 2: Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

MÅL: 

 

 
M7 Alle kommuner skal ha innført ReMidt-skolen for 4. klassinger innen 2022 

Tiltak 

Interne tiltak i kommunen 

T2.1 Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens 

konsekvenser og søkelys på alternativer til plast 

Sektor 

Miljø/Kultur/ 

Kommunikasjon 

1-2 

T2.2 Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med 

fokus på plast, avfall og strandrydding 

1-3 

M5  Alle kommuner skal ha publisert artikler på nettsider/sosiale medier/lokalaviser 

om utfordringer med plast og tiltak gjennomført i egen kommune medio 2022 

M6  En skole i alle kommuner skal ha søkelys på tema forbruk og utfordringer med 

plast medio 2022 



 

 

T2.3 Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, 

plast og strandrydding 

1-3 

T2.4 Øke kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og 

barnehager  

Sektor oppvekst  1-3 

T2.5 Innføre og videreføre ReMidt-skolen for 4.klassinger Sektor oppvekst/ 

ReMidt IKS 

1-2 

Tiltak sammen med frivillige organisasjoner 

T2.6 Etablere lokallag av Miljøagentene i kommunen Sektor Miljø/ 

Kultur 

1-3 

T2.7 Det etableres samarbeid mellom den enkelte kommune og 

Frivilligsentraler for å organisere ryddeaksjoner 

Sektor Kultur 1-3 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T2.8 Kartlegge holdninger blant entreprenører og andre 

relevante aktører om en panteordning på plast i 

byggeprosjekter (a la pant på flasker) 

Næringshagen/ 

Sektor Næring/ 

Næringsforeninge

ne 

2-4 

T2.9 Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo/høgsilo) 

 

Sektor Næring/ 1-2 

Fokusområde 3: Håndtering for gjenvinning av plast 

MÅL: 

 

 

 

Tiltak 

Nr. Samarbeid med næringsliv Ansvar  Frist 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

T3.8 Være pådrivere for at landbruksplast går til gjenvinning og 

ikke blir til avfall i natur og landskap. 

Sektor landbruk/ 

Landbruks-

organisasjoner 

Fort- 

løpende 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale 

myndigheter/fagorganisasjoner 

  

T3.9 Påvirke arbeidet med å innføre avgifter på bruk av ny plast 

(EU, nasjonalt) 

Regionrådet 1-2 

T3.10 Være pådriver for å få myndigheter til å stille krav til 

produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

 

Regionrådet 3-4 

Fokusområde 4: Forhindre forsøpling og spredning av mikroplast 

MÅL: 

 
 

M12 Alle kommuner skal innen medio 2022 ha iverksatt minst ett tiltak som 

reduserer utslipp av mikroplast. 

 

M13 Alle kommuner skal utarbeide avfallsplaner for, og få på plass avfallsløsninger     

på småbåthavnene innen 2022. 

M14 Gjennomføre strandrydding ved alle større strender i kommunene innen 2023 

M9  Alle kommuner skal etablere en strategi for opprydding i forsøplingssaker (plast) 

og ulovlig lagring av brukte gjenstander (§ 28 i forurensningsloven) innen 2022 

M8  Alle kommuner skal ha etablert innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter medio 2022 

M10 Regionrådet i Orkdalsregionen skal sende minst en henvendelse til nasjonale 

myndigheter/nasjonale fagorganisasjoner for å påpeke bedre nasjonale løsninger 

som initierer smartere bruk av plast 

M11 Alle kommunene i Orkdalsregionen skal på eksisterende kunstgressbaner bidra til 

at det installeres sluk som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister ved inn- 

og utgang medio 2022.  



 

 

Tiltak 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T4.1 Videreføre strandryddeaksjonen «Hold Midt-Norge rent» Sektor Miljø og 

ReMidt 

Fort-

løpende 

T4.2 Velge miljømerkede produkter til hud og tannpleie i helse- 

og oppvekstsektoren (fase ut produkter med mikroplast) 

Sektor 

Innkjøp/Miljø  

1-4 

T4.3 Velge transportløsninger ved vareleveranser som ikke 

bidrar til spredning av mikroplast gjennom dekkslitasje  

Sektor 

Innkjøp/Miljø 

1-4 

T4.4 Innsamlet masse fra sandfang og sluk knyttet til vei skal 

leveres til godkjente mottak 

Teknisk sektor 1 

T4.5 Etablere lokale snødeponi i samsvar med 

forurensningsregelverk 

Teknisk sektor 1 

T4.6 Etablere renseløsninger for å fjerne mikroplast fra avløp fra 

vask av tekstiler/utstyr i kommunale enheter før påslipp til 

kommunalt nett 

Sektor teknisk 1-3 

T4.7 Ved behandling av søknader om etablering av nye 

flytebrygger skal det oppfordres til bruk av miljøvennlige 

løsninger (ikke isopor) 

Sektor teknisk Fort-

løpende 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

Tiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner/idrettslag 

T4.8 Etablere en overordnet plan for utskifting av plastgranulat 

på kunstgressbaner til miljøvennlige produkter (eks kokos, 

kork og olivenstein) i kommunen 

Sektor kultur 1-4 

T4.9 Ved skifte av kunstgressdekke skal plastgranulat erstattes 

med miljøvennlige alternativer (eks kokos, kork og 

olivenstein) 

Sektor kultur 3-6 

T4.10 På eksisterende kunstgressbaner skal det installeres sluk 

som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister 

ved inn- og utgang 

Sektor kultur 1-2 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T4.11 Utarbeide avfallsplan for småbåthavner i kommunen og 

inkludere krav til rensing av vaskevann 

Sektor 

teknisk/Miljø 

1-2 

T4.12 Initiere kampanje på valg av mer miljøvennlig fiskeredskap Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.13 Registrering av eierløst avfall fra oppdrettsnæring Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.14 Krav til miljøtiltak ved vedlikeholdsarbeid på skip som 

ligger til kai 

Sektor Næring 3-4 

T4.15 Initiere profesjonell rydding av strandsonen basert på 

erfaringer fra blant annet Mausund Feltstasjon 

Regionrådet 3-4 

T4.16 Etablere økonomisk insentiv for å få gjennomført 

strandrydding 

Sektor teknisk/Miljø 

/Næringsforening 

3-4 

Politisk arbeid mot nasjonale myndigheter/fagorganisasjoner 

T4.17 Etablere finansieringsløsning for håndtering av eierløst (på 

land og til vanns) avfall hvor staten tar et større ansvar 

Regionrådet 3-4 

T4.18 Bidra til utvidelse av prosjektet «Fishing for litter2» til å 

omfatte hele Norge 

Regionrådet 3-4 

T4.19 Initiere krav til rensing av mikroplast fra tunnelvann og 

overflatevann i større tettsteder  

Regionrådet 1-3 

Vedlegg 1 

 
2 Fishing For Litter tilbyr deltakende fartøy å levere oppfisket marint avfall gratis i utvalgte havner langs kysten 



 

 

 

Alle foreslåtte tiltak fra Work Shop 10.9.2020 (de som er markert i grønt er konkretisert i 

hoveddokumentet) 

Fokusområde «Innkjøp – forbruk – miljøledelse» 
Etablere samarbeid og nettverk på innkjøp 

Stille miljøkrav ved innkjøp 

Velge alternativ emballasje og redskaper der det er mulig 

Innføre sjekklister, dokumentere visuelt, tydelige rutiner 

Innføre Miljøledelse 

Få finansiert forskning og utviklingsprosjekt 

ReMidt-skolen for voksne 

ReMidt i en rådgiver-rolle 

Politisk vilje til å la natur- og miljøfokus være sentralt i planer 

Benytte plaststrategien som en veileder for økt kunnskap og mer informasjon ut til innbyggerne 

 

Fokusområde «Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid» 
Øke søkelyset på holdningsskapende arbeid 

Mobilisere befolkningen i forbindelse med høstens TV-aksjon 

Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med fokus på plast, avfall og strandrydding 

Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, plast og strandrydding 

Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens konsekvenser, fokusere på alternativer 
Mobilisere Miljøagentene 

Få kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og barnehager 

Kartlegging av holdninger blant entreprenører og andre relevante aktører om en panteordning på plast i 
byggeprosjekter (a la pant på flasker) 

Registrering av herreløst avfall fra oppdrettsnæring 

Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo) 

 

Fokusområde «Håndtering for gjenvinning av plast» 
Etablere lokale utsorteringsløsninger 

Etablere maskinell utsortering av plast 

Kommunen som testarena for id-merking av plast 

Innføre avgifter på bruk av ny plast (EU, nasjonalt) 

Krav til produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

Gjennomføre kampanje med pant på innlevert plast 

Tjenestegjøring – ta produkter tilbake slik at de ikke kastes, men kan brukes på nytt 

 

Fokusområde «Forhindre forsøpling» 
Plan for utskifting av plastgranulat til miljøvennlige produkter (kokos, kork og olivenstein) 

Få fram alternativer til produkter med mye mikroplast (husholdning og kosmetikk) 

Kampanje på mer miljøvennlig fiskeredskap (krabbeteiner) 

Stille krav til transport (mindre vogntog for å redusere mikroplast fra dekk) 

Krav til rensing av vaskevann ved etablering av småbåthavner 

Pålegg/krav i kommuner – stille krav om å håndtere mikroplast ved vask/rens av tekstiler og utstyr 

Krav til vedlikeholdsarbeid på skip som ligger til kai 
Etablere profesjonell rydding av strandsonen (eks Mausund Feltstasjon) 

Etablere økonomisk insentiv 

Få på plass ansvarsordning for herreløst avfall – staten må ta mer ansvar 

 

  



 

 

Vedlegg 2: Deltakerliste Work Shop 10.9.2020 
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Vedlegg: 

 

 Høringsbrev 

 Utredning Distriktnæringsutvalget – NOU 2020:12 

 

Saksopplysninger:   

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å 

vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av 

utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, 

og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

(NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører 

vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten på høring. 

 

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Næringslivet i mange 

distriktsområder går godt, og folk bor der verdiene er og blir skapt. Vi har sterke 

næringsmiljøer, innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer fordelt over hele 

landet. Dette er styrker Norge skal bygge videre på. Det viktigste for levende lokalsamfunn i 

hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og skaper nye lønnsomme 

arbeidsplasser. 

Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. 

Omstillingsdyktige lokalsamfunn og bærekraftige regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig 

næringsliv. Næringslivet må bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Norges naturressurser 

gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og næringsutvikling over hele landet. Ressursene må tas 

i bruk på en bærekraftig måte og gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. 



 

Ut over å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser kan næringslivet ha viktige roller i 

distriktene. Bedriftene er viktige for lokal samfunnsutvikling og en del av løsningen på mange 

utfordringer i Distrikts-Norge. Næringslivet er avhengig av lokale faktorer som kompetanse, 

infrastruktur, velferdstilbud, skoler og arealer og av faktorer utenfor lokalsamfunnene som 

tilgang til kapital og samarbeidspartnere. Norske bedrifter er i økende 

grad del av nasjonale og internasjonale verdikjeder. 

Nasjonal politikk innenfor en rekke sektorer påvirker muligheter for næringsutvikling, og 

sammenhengen mellom de ulike politikkområdene er viktig for vekst- og omstillingsevnen i 

norsk økonomi. Næringspolitikken skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping, innenfor 

bærekraftige rammer. Ulike deler av landet har særegne muligheter og ulike forutsetninger for 

næringsvirksomhet. I årene framover vil aldrende befolkning sette press på velferdstjenester, 

men også på tilgangen til kompetent arbeidskraft i næringslivet. Dette er 

en særskilt utfordring i distriktene. 

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, 

likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en 

balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for 

utvikling og verdiskaping nå og i fremtiden. Dette vil legge til rette for å holde på 

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En utredning kan bidra til å identifisere hvilken verdi og 

betydning privat næringsliv har for å oppnå målsettingen om levende lokalsamfunn og 

bærekraftige regioner. 

Den kan også bidra til å synliggjøre muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom og 

bærekraftig næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Problemstillinger som skal drøftes i utvalget 

 

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En 

viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og 

synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Utvalget skal utrede og gi anbefalinger på følgende områder: 

 

1. Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet. Relevante størrelser er bl.a. 

verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter. Utvalget skal også beskrive hvilke 

næringer som er viktige for ulike deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er 

viktige 

2. Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og 

internasjonale verdikjeder 

3. Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget skal videre vurdere hvordan det best kan 

legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene 

4. Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også 

gir positive virkninger for lokalsamfunnene? 

 

Utvalget avgjør selv hva som er hensiktsmessig definisjon av distrikt og geografisk inndeling 

for analysene. 

 

Sentralitetsklasser 

 



Begrepene «Distrikts-Norge», «distrikt» og «distriktsnæringer» er sentrale begreper i 

utredningen. Begrepene brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I det offentlige ordskiftet er 

for eksempel distrikt ofte ment som det meste av landet utenfor de største byene (Onsager, 

2019). I noen tilfeller er byer i fylker med mange distriktskommuner, som for eksempel 

Hamar og Tromsø, også definert som en del av distriktene. 

Sentralitet er en viktig forklaringsfaktor i studier og forståelsen av distrikts- og 

regionalutvikling, og er derfor også en viktig del i de vanligste distriktsog regionalpolitiske 

analysemodellene. Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks rangerer alle kommuner fra 0 til 

1000 etter befolkningens tilgang til arbeidsplasser, tilgang til private og offentlige tjenester og 

avstanden til disse. Indeksen er igjen inndelt i seks klasser fra 1 (mest sentrale kommuner) 

til 6 (minst sentrale kommuner). 

 

Kartet i figur 2.2 (under) viser kommuner etter sentralitet i Norge.  

 

Sentralitetsklasse 1 består av Oslo og fem omegnskommuner.  

I sentralitetsklasse 2 er det totalt 19 kommuner – åtte byområder i tillegg til flere 

omegnskommuner til Oslo.  

Sentralitetsklasse 3 består av drøyt 50 kommuner. De ligger i om lag 15 byområder. Disse 

tre sentralitetsklassene er forholdsvis like i innbyggertall, og har til sammen 3,7 millioner 

innbyggere. Foruten et ganske stort område på Østlandet ligger disse kommunene i et 

belte på Sørlandet og rundt Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og 

Tromsø. 

Sentralitetsklasse 4 består av 71 kommuner, spredt utover hele landet. I tillegg til flere 

byomlandskommuner, er en del småbyer som Risør, Rana og Alta, i denne klassen.  

I sentralitetsklasse 5 er det nesten 100 kommuner med til sammen 500 000 innbyggere. Her 

finner man småsenterkommuner som Tinn, Sogndal og Ørland.  

I sentralitetsklasse 6 er det 113 kommuner med til sammen 235 000 innbyggere. I Nordland 

og Troms og Finnmark er relativt mange kommuner i denne klassen, Trøndelag har 14 mens 

45 er i Sør-Norge. Gjennomsnittskommunen i sentralitetsklasse 6 har 2000 innbyggere. 

Kommunene i sentralitetsklasse 5 og 6 dekker til sammen over 70 prosent av arealet i Norge, 

og har 14 prosent av innbyggerne. 

 

Frøya er i sentralitetsklasse 6. 

 

 



 
 

Utvalgets vurderinger og forslag 

 

Utvalget er bedt om å vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i 

distriktene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget er også bedt om å vurdere hvordan 

det best kan legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene og for at 

utnytting av naturressursene også skal gi positive virkninger for lokalsamfunnene. 

 

Bidrar næringslivet til sentralisering? 

 

 Det kan være en målkonflikt mellom et spredt bosettingsmønster, desentralisert 

sysselsetting og målet om å legge til rette for høyest mulig samlet verdiskaping. 

Myndighetene må imidlertid ta hensyn til det totale samfunnsregnskapet, ikke bare 

verdiskapingen i smal forstand. På dette området, som på mange andre områder, må 

man avveie ulike målsetninger. Spredt bosetting har en kulturell og sosial egenverdi 

for landet og er også viktig for å utnytte den næringsmessige kompetansen i 

distriktene 

 Spredning av arbeidsplasser for folk med høyere utdanning er viktig for å skape et 

variert arbeidsmarked, som bidrar positivt til bosetting og næringsutvikling i 

distriktene. Utvalget mener det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, 



men at dette krever et høyt ambisjonsnivå med målrettede virkemidler, herunder 

desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner. Det bør etableres et eget 

verdiskapingsprogram for næringsutvikling i distriktene rettet inn mot bedrifter med 

høy andel av ansatte med høyere utdannelse 

 Ved oppretting av nye statlige virksomheter, strukturendringer eller omlokaliseringer 

av eksisterende virksomheter må vurderinger av lokaliseringspolitiske hensyn tillegges 

langt større vekt enn det som har vært tilfellet fram til i dag. Det må legges betydelig 

vekt på lokalisering i regionale sentra, der virksomhetene har størst potensial til å 

bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, både med hensyn til omfang og bredde 

 Utvalget støtter regjeringens innstramming som gjør at direktorater og etater ikke 

lenger kan legge ned statlige kontorer uten aksept fra regjeringen. Dette ut fra en 

erkjennelse av at en må unngå at enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige 

arbeidsplasser flyttes eller legges ned 

 Det er en styrke for statlige tilsyn, etater og direktorater å være lokalisert sammen 

med sterke næringsmiljøer i ulike deler av landet. Dette kan også gi vekst i 

forretningsmessige tjenestenæringer i distriktene. Det bør utvikles en politikk for smart 

spesialisering der statlige virksomheter som er knyttet til enkeltnæringer, plasseres i 

regioner der næringen de fører tilsyn med, også er godt representert. Dette kan bidra 

til bosetting og verdiskaping og til å utvide lokale kompetansemiljøer knyttet til lokal 

ressursforvaltning og næringsgrunnlag 

 Positive og negative geografiske virkninger bør synliggjøres før det fattes beslutninger 

om lokalisering av statlige virksomheter. Utvalget mener at konsekvensene av endret 

tilgang til statlige tjenester for næringslivet i distriktsområder bør være en del av 

beslutningsgrunnlaget i store reformer. 

 Investeringer i tettstedsutvikling, infrastruktur og lokale utdanningstilbud er tiltak som 

kan øke bostedsattraktiviteten, og samtidig øke konkurranseevnen og langsiktige 

vekstutsikter for næringslivet i distriktene 

 Utvalget mener det bør gjennomføres en ny, nasjonal flyttemotivundersøkelse for å 

kartlegge hvilke forhold som er avgjørende for unges bostedspreferanser. Et sentralt 

formål med kartleggingen bør være å belyse hvilke politiske grep som kan gjøres for å 

påvirke unges valg av bosted 

 

Har næringslivet i distriktene noen særskilte utfordringer? 

 

 Næringslivet i distriktene har særlige utfordringer knyttet til infrastruktur, avstand, 

geografi, ensidig næringsgrunnlag og svakere befolkningsvekst sammenlignet med 

resten av landet. Det bør møtes med særskilte tiltak rettet mot de utfordringene som 

næringslivet i distriktsområder møter 

 Det viktigste for politikkutviklingen er å møte utfordringene i distriktsnæringslivet 

som skyldes den økonomiske og demografiske utviklingen, og som på sikt vil gjøre 

arbeidskraftstilgangen enda mer krevende for distriktsnæringslivet 

 Det kan være utfordrende å vurdere måloppnåelsen for dagens distriktspolitiske mål. 

Det skyldes delvis uklare mål og delvis mangel på tydelige og målbare indikatorer. For 

å øke treffsikkerheten og bedre effekten av virkemidlene i distriktspolitikken anbefaler 

utvalget at det utvikles målbare indikatorer for de overordnede distriktspolitiske 

målene 

 

Hvordan sikre næringslivet i distriktene tilgang til kompetent arbeidskraft? 



 

 Det bør innføres insentiver for at universiteter, høyskoler og fagskoler skal etablere 

flercampusmodeller for å møte arbeids- og næringslivets behov over hele landet, 

samtidig som det skapes relevante kunnskapsmiljøer i krysningspunktet mellom 

utdanning, forskning og næringsliv 

 Institusjoner innenfor høyere utdanning er i stor grad lokalisert i sentrale områder. 

Strukturreformen som er gjennomført, vil kunne bidra til ytterligere sentralisering av 

utdanningsinstitusjonene, ved at utdanningstilbud i distriktene blir lagt ned. 

Insentivsystemet og finansieringen av universitetene, høyskolene og fagskolene bør 

utformes slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur 

 For å dekke det lokale og regionale næringslivets behov for arbeidskraft er det behov 

for fleksible etter- og videreutdanningstilbud i regi av universitetene, høyskolene og 

fagskolene, utover det som tilbys i dag 

 Samarbeid om forskning og utvikling mellom universiteter, høyskoler, 

forskningsinstitusjoner, fagskoler og næringslivet i distriktene bør styrkes. De store 

bedriftene drar nytte av etablerte samarbeid, men terskelen for at mindre bedrifter skal 

dra nytte av dette, kan ofte være for høy. Her har alle aktørene et felles ansvar. 

Offentlige virkemidler som stimulerer mindre bedrifter i distriktene til slikt samarbeid, 

bør prioriteres 

 For å sikre bedre samhandling mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, bør 

det vurderes nye krav om praksisopphold i bedrifter ved flere utdanningsretninger, 

etter modell av sivilingeniørstudiet ved NTNU 

 Digitale læringsplattformer gir muligheter for å gjøre opplæringstiltak og 

etterutdanning lettere tilgjengelig for distriktsnæringslivet 

 Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til at 

bedrifter i distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket kompetanse. 

Ordningen styrker også bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere regioner bør 

vurdere å etablere trainee-ordninger eller videreutvikle eksis terende ordninger, slik at 

flere bedrifter kan delta 

 For å bedre tilbudet av fleksible etter- og videreutdanninger i distriktene mener 

utvalget at det er behov for å styrke insentivene i finansieringssystemene for høyere 

utdanning, herunder høyere yrkesfaglig utdanning og at det i større grad må legges til 

rette for offentlig- privat utviklingssamarbeid 

 Koronasituasjonen har vist at digitale plattformer kan brukes i større grad enn tidligere 

og dermed kan bidra til at etter- og videreutdanning i større grad kan tas fra 

distriktene. For utdanninger som er særlig etterspurt i Distrikts-Norge, bør det 

vurderes undervisningsopplegg som bidrar til desentralisert opplæring 

 Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må ta 

et større ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer bynære 

strøk, som har enklere tilgang til utdanningsinstitusjonene. For å øke næringslivets 

investeringer i kompetanseutvikling i typiske distriktsområder, bør skatteinsentiver 

vurderes. En modell kan være en Kompetansefunn-ordning rettet spesielt mot 

næringslivet i typiske distriktskommuner 

 Fødselsunderskudd, redusert arbeidsinnvandring og sterkere utvikling av 

kunnskapsintensive næringer i byer og regionsentra skaper enda større utfordringer for 

arbeidskraftstilgangen i distriktsnæringslivet. Det kan være behov for effektive 

personrettede tiltak for å motvirke dette 

 



Bidrar differensiert arbeidsgiveravgift til å fremme næringsutvikling i distriktene? 

 

 Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å nå distrikts- og 

regionalpolitiske mål og bør videreføres 

 Samtidig er sammenhengen mellom bosted og arbeidssted svakere i dag enn tidligere. 

Den teknologiske utviklingen framover vil trolig forsterke denne tendensen, selv om 

det fortsatt vil være behov for å være del av et arbeids- og fagmiljø. Dette gir 

muligheter både for økt sentralisering og økt desentralisering. Det kan ha betydning 

for innrettingen av distriktspolitiske virkemidler 

 Dersom en ønsker å endre befolkningens flyttepreferanser, er trolig personrettede 

virkemidler og virkemidler som kan øke bostedsattraktiviteten i distriktskommuner, 

godt egnet. Årsaker til befolkningens flyttepreferanser er komplisert, og det er 

nødvendig med oppdatert kunnskap om dette for å identifisere de meste målrettede 

virkemidlene 

 

Hvilke utfordringer og muligheter møter næringslivet i distriktene som følge av grønn 

omstilling? 

 

 Et høyt utdanningsnivå i befolkningen, kapitalmarkeder som fungerer godt og 

velfungerende institusjoner, herunder trepartssamarbeidet, gjør at Norge som nasjon 

står relativt godt rustet til grønn omstilling 

 Næringslivet i Distrikts-Norge må bidra til å redusere globale klimagassutslipp. 

Samtidig er det viktig å huske på at mange norske bedrifter allerede har et svært lite 

klimagassavtrykk sammenlignet med bedrifter i resten av verden. Dette kan bidra til 

økt konkurransedyktighet i et lavutslippssamfunn der forurenserne i større grad må ta 

kostnadene for sine utslipp. Det er imidlertid sentralt at norske bedrifter ikke 

underlegges et strengere regime for klimagassutslipp enn bedriftenes utenlandske 

konkurrenter. Dette må i tilfelle kompenseres med for eksempel en klimatoll 

 Norsk fornybar kraft produseres i stor grad i distriktene. Økt grad av elektrifisering 

innenfor blant annet havbruk og maritim næring vil være positivt for norske 

kraftprodusenter, samtidig som det vil kunne gi en reduksjon i klimagassutslippene 

 Salg av opprinnelsesgarantier gir delvis et feilaktig bilde av andelen fornybar kraft som 

forbrukes av norske bedrifter. Mange norske bedrifter velger å dokumentere 

energikildene til forbruket sitt ved å vise til fornybar produksjonsandel i Norge. 

Ettersom opprinnelsesgarantier for en del av denne kraften allerede er solgt, 

markedsføres den samme fornybare kraften i enkelte tilfeller to ganger. En slik ordning 

kan støtte opp om såkalt grønnvasking av utenlandske bedrifter som har store direkte 

eller indirekte klimagassutslipp. Dette er uheldig og bidrar til å svekke tilliten til 

næringslivet og offentlige myndigheter 

 Nasjonal politikk og gode rammevilkår er av stor betydning for at næringslivet i 

distriktene skal kunne bidra til grønn omstilling. Utvalget ønsker å trekke fram 

strengere krav til skipsfarten som eksempel på et godt virkemiddel og en driver for 

innovasjon. Norge er en stor skipsfartsnasjon og det er viktig at Norge på slike 

områder går foran og skaper insentiver og markeder for nye grønne teknologier og 

løsninger som kan gi norske bedrifter konkurransefortrinn på et globalt marked. Det er 

viktig at det arbeides for internasjonale reguleringer og standarder, slik at norsk 

næringslivs løsninger får et internasjonalt marked og det ikke etableres særnorske 

standarder som begrenser mulighetene for et større marked 



 Distriktsnæringslivet er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål 

og en del av løsningen på globale klimautfordringer. Grønn vekst innenfor industrien, 

havnæringene, jordbruk, skogbruk og reiseliv kan bidra til å redusere nasjonale og 

globale utslipp i tillegg til å skape store verdier. Samtidig er det viktig at den 

økonomiske veksten foregår i samsvar med FNs bærekraftsmål og at 

distriktskommunene også tar del i fremtidig vekst, i stedet for å få redusert sitt 

næringsgrunnlag. Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom 

en aktiv innkjøpspolitikk der det handlingsrommet som ligger innenfor rammene av 

internasjonale forpliktelser, blir utnyttet 

 Tiltak for å nå Norges klimaforpliktelser vil antagelig medføre betydelige kostnader 

for næringslivet i Distrikts-Norge. Næringsstrukturen i distriktene gjør at kostnadene 

trolig vil bli høyere der enn i mer sentrale områder. Det er viktig at 

distriktsnæringslivet ikke blir påført en uforholdsmessig stor andel av byrdene som 

følger av kostbare utslippskutt 

 

Hva betyr infrastruktur og markedsavstand for næringslivet i distriktene? 

 

 God infrastruktur er avgjørende for utviklingen av levende lokalsamfunn og et 

livskraftig næringsliv i distriktene 

 Tilgangen til gode infrastrukturløsninger påvirker næringslivets konkurransekraft. I en 

tid der handlingsrommet for nye investeringer reduseres, mener utvalget at 

næringslivets behov bør tillegges større vekt enn det som er tilfellet i dag 

 Store eksportnæringer er lokalisert til distriktene og effektive eksportkorridorer bør 

prioriteres for å styrke landets konkurransekraft. Store deler av eksportnæringene er 

lokalisert langs kysten, i lokalsamfunn som er avhengig av ferger. Dette innebærer 

store ekstrakostnader for folk og varetransport, noe som bør vektlegges i 

infrastrukturprioriteringene 

 Dynamikken i arbeidsmarkedet tilsier at også investeringer som utvider bo- og 

arbeidsmarkedsregioner er viktig for å bedre næringslivets tilgang til arbeidskraft 

 Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk infrastruktur og kan ha 

kompenserende effekt på distriktenes avstandsmessige ulemper. Statlig støtte til 

bredbåndsutbygging og fiberløsninger må forsterkes ytterligere for de områdene av 

landet som ikke ivaretas av private utbyggere 

 Nettkapasitet i distriktene må utbygges for å kunne øke landets tilgang til grønn 

kraftproduksjon og kunne omstille transportnæringen og andre næringers bruk av 

energikilder 

 Det er fortsatt viktig at kraftforedlende industri har tilgang på konkurransedyktig 

fornybar energi 

 God infrastruktur har positiv betydning for arbeid og bosetting i distriktene. Den 

omfattende veiutbyggingen som har funnet sted de siste årene, er med på å gjøre 

avstandene kortere mellom sentrum og periferi 

 

 

 

 

 

I hvilken grad benytter næringslivet i distriktene virkemiddelapparatet? 

 



 Nasjonale ordninger med likeartede tildelingskriterier gir gode insentiver til 

næringslivet i hele landet til å gjennomføre nødvendige og gode utviklingstiltak. Dette 

øker også sjansen for effektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme virkemidler 

 Nasjonale ordninger er imidlertid ikke tilstrekkelig for omstilling og videreutvikling av 

næringslivet i distriktene. Regionalt forvaltede virkemidler på ulike nivåer kan tilpasses 

regionale behov og bør styrkes. Dette gjelder den regionale innsatsen som stimulerer 

distriktsnæringslivet til å bruke mer forskningsbasert kunnskap i egen utvikling 

gjennom samarbeid med FoU-miljøer, blant annet gjennom RFF og Forregion. En 

styrking av næringshageprogrammet vil bidra til å utvide programmets geografiske 

nedslagsfelt og bransjeportefølje 

 Utvalget er kjent med at fylkeskommunene er kritiske til de senere års reduksjon i 

regionale utviklingsmidler og at dette har gjort det regionale mobiliseringsarbeidet mer 

krevende enn tidligere. Det er viktig at det samlede virkemiddelapparatet, regionalt og 

lokalt, har handlingsrom og økonomiske virkemidler til å styrke utviklingen i distrikter 

med tynne innovasjonssystemer 

 Det må være et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om regionale 

tiltak. For de store fylkene med høy andel distriktskommuner bør det vurderes om 

deler av ansvaret for de regionale midlene kan overføres til kommuner, 

interkommunale prosjekter eller regionråd for å sikre at det treffer best mulig lokalt og 

gir insentiv til de kommunene som satser på å utvikle lokalt næringsliv. Den regionale 

BU-ordningen som fungerte som prøveordning i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres 

2005–2015 var gode eksempler på en ordning som ivaretok bruk og utvikling av lokal 

kunnskap om næringsliv og utviklingsmuligheter i regionen. Denne ordningen kan 

foredles videre 

 

Hvilken betydning har lokalt eierskap for næringslivet i distriktene? 

 

 Utvalget anerkjenner at utenlandske eiere kan være langsiktige i sine investeringer og 

tilfører distriktsnæringslivet kapital og markedskanaler. Utvalget anser det likevel som 

uheldig dersom økt utenlandsk eierskap fører til en utflytting av hovedkontorer og 

sentralisering av strategiske funksjoner. Lokaliseringen av bedrifters hovedkontorer er 

viktig av flere årsaker. For at bedrifter skal bidra til utvikling av næringsmiljøer i en 

region er det en fordel at myndigheten til å foreta strategiske beslutninger ligger lokalt 

i regionen. Hovedkontorer lokalisert i utlandet, og i mange tilfeller manglende satsing 

på forskning og utvikling i Norge, vil være faktorer som har innvirkning på 

investeringer og utviklingen av virksomhetene 

 Utvalget ser at formuesskatten kan ha visse negative effekter for norsk privat eierskap. 

Eiere med lokal tilknytning har ofte eierskapsfortrinn, men formuesskatten kan bidra 

til at norske private eiere selger, flytter eller blir utkonkurrert av utenlandske eiere. En 

formuesskatt som demotiverer norsk privat eierskap og begrenser 

distriktsnæringslivets tilgang på kapital, vil være uheldig 

 

Hvilken betydning har fylkeskommunen for næringsutviklingen? 

 

 Det er spesielt viktig at fylkeskommunene og kommunene har handlingsrom og 

økonomiske virkemidler til å kunne ta en sterkere utviklingsrolle i distrikter med tynne 

innovasjonssystemer – for å få opp nyetableringer, næringsmiljøer, kunnskaps- og 



finansieringskoblinger, og på en fleksibel måte kunne møte distriktskommuners behov. 

De distriktsrettede rammene til dette bør styrkes 

 Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for bredbåndsutbygging, men Nkom 

har fremdeles en veiledningsrolle. Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle 

husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Digital infrastruktur er i dag 

en grunnleggende og kritisk infrastruktur, og fylkeskommunene bør ha en klar strategi 

for å styrke den digitale infrastrukturen med bredbåndsatsingen i samspill med private 

aktører 

 Ulike deler av landet har ulike næringsmessige fortrinn. Norges fremtidige 

konkurranseevne er blant annet avhengig av at vi klarer å bygge videre på de ulike 

fortrinnene. EUs system for smart spesialisering bør legges til grunn for et mer 

målrettet nasjonalt-regionalt partnerskap som kan bidra til verdiskaping basert på de 

ulike regioners fortrinn 

 Fylkeskommunene har en sentral rolle i å mobilisere for å utløse finansiering fra EU til 

næringsutvikling i distriktene. Mange av fylkeskommunene kan forsterke satsingen på 

dette området 

 Med et økt regionalt ansvar for kompetansepolitikken, mener utvalget at det også må 

vurderes å regionalisere flere av de statlige kompetanserettede virkemidlene til 

fylkeskommunene, ut fra prinsippet om forenkling og kobling av ansvar og virkemidler 

 Fylkeskommunen har et ansvar for å framskaffe og formidle kunnskap om 

næringsutviklingen i egen region til egne innbyggere, næringsliv og kommuner. Mange 

fylkeskommuner har et stort antall distriktskommuner, og de samarbeider godt med 

blant annet Distriktssenteret for å løfte kommunenes kompetanse og arbeid for å legge 

til rette for lokal næringsutvikling. Utvalget mener dette samarbeidet er svært viktig, 

men ser et behov for å styrke Distriktssenterets kompetanse om næringsutvikling og at 

kvaliteten på dataene som produseres og tilgjengeliggjøres, bedres 

 

Næringspolitikk i første linje: Hvilken betydning har kommunen for 

næringsutviklingen? 

 

 Utfordringene, og dermed løsningene, i distriktskommunene er for ulike til at det er 

tilrådelig å gi konkrete anbefalinger for samtlige distriktskommuner om hvordan de 

bør innrette den næringsrettede innsatsen. Samtidig er det på det rene at kommunene 

har en svært viktig rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for 

bostedsattraktivitet. Det i seg selv vil være en driver for næringslivet som mange 

steder har et stort udekket behov for kompetansearbeidskraft. Utvalget registrerer at 

ulike kom muner utnytter handlingsrommet ulikt, og at mange kommuner kan gjøre 

mer gjennom sin rolle som entreprenør for å legge til rette for næringsvirksomhet. For 

å styrke næringsutviklingen i distriktene bør distriktskommunene legge mer vekt på å 

være gode vertskapskommuner for næringslivet. Det er også et uforløst potensial i 

kommunenes mulighet til å stimulere til lokal næringsutvikling gjennom kjøp av varer 

og tjenester 

 For å øke bostedsattraktiviteten i distriktskommunene bør kommuner samarbeide for å 

utvikle felles arbeids- og fritidsregioner med urbane kvaliteter. For å bygge opp under 

den kommunale innsatsen bør flere kommuner aktivt bruke data om innbyggernes 

levevilkår. I tillegg bør DOGAs innsats tilknyttet tettstedsutvikling styrkes for å kunne 

støtte lokalsamfunnsutvikling i flere distriktskommuner  



 Næringslivet gjør en viktig innsats for å inkludere innvandrere og legge til rette for at 

de etablerer seg i lokalsamfunnet. Utvalget ønsker å trekke fram betydningen av 

enkeltpersoner i kommuneorganisasjonen. Enkeltpersoners engasjement og kunnskap 

om næringsrettede virkemidler kan være avgjørende for nyskapende initiativ og 

samarbeid med næringslivet. I tillegg mener utvalget at en kultur for vekst og utvikling 

i kommunen bidrar til å fremme næringsutvikling 

 Utvalget mener det bør gjennomføres et nytt, nasjonalt utviklingsprogram for 

samarbeidende distriktskommuner for å styrke rollen som tilrettelegger for 

næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Overføring av kunnskap og læring fra 

distriktskommuner som arbeider godt med næringsutvikling, kan være et godt 

utgangspunkt for innholdet i et slik program 

 I utredningen vises det til positive evalueringer av kommunale næringsfond, og dette 

er også noe som er trukket fram i eksemplene fra kommunene. I distrikter med tynne 

innovasjonssystemer må kommuner og fylkeskommuner ta en sterkere utviklingsrolle 

for å skape nyetableringer, samarbeid, finansieringsmuligheter og koblinger 

 Distriktskommunene bør ta en mer aktiv rolle i nærings- og stedsutvikling. 

Kommunale næringsfond kan med relativt små midler gi store lokale effekter og bidra 

til kommunalt engasjement for næringsutvikling 

 Samarbeid mellom kommuner er flere steder i denne utredningen trukket fram som 

viktig for næringsutvikling i Distrikts-Norge. Utvalget mener at økt samhandling 

mellom kommuner for å utvikle felles arbeids- og fritidsregioner og urbane kvaliteter 

kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten i kommunene. Distriktskommunene bør aktivt 

bruke data om innbyggernes levevilkår i arbeidet med å øke bostedsattraktiviteten i 

egen kommune 

 Opplæringsprogrammene for folkevalgte bør legge mer vekt på nærings- og 

samfunnsutvikling. Det vil kunne styrke kommunenes arbeid og samtidig gjøre det mer 

attraktivt å være lokalpolitiker 

 

Virker plansystemet hemmende for lokal næringsutvikling? 

 

 Enkelte næringstiltak kan være for ressurskrevende å håndtere for noen små 

kommuner med liten planleggingskapasitet. Det kan føre til at prosjekter som har 

betydning for nasjonal eller regional verdiskaping, ikke gjennomføres på en optimal 

måte. Det er behov for en klargjøring av mulige prinsipper for om og eventuelt når 

staten bør styrke plankapasiteten i små kommuner midlertidig. Utvalget mener også at 

en bør vurdere å innføre en søknadsbasert tilskuddsordning for små kommuner med 

større planleggingsutfordringer. Mer interkommunalt samarbeid og felles plankontor 

for flere kommuner kan også være et egnet virkemiddel for å løse 

kapasitetsutfordringer i mindre kommuner 

 Planarbeid kan være ressurskrevende for næringslivet. Det bør gjennomføres en studie 

av næringslivets kostnader knyttet til planpro sesser, hva slags næringsaktører dette er 

mest krevende for, og hvorvidt unødvendig kompliserte planprosesser hemmer den 

samlede verdiskapingen. I den forbindelse bør det også vurderes om det er behov for 

en behovsprøvet veiledningsordning for små og mellomstore bedrifter i planprosesser 

 Økt tilgang til relevante data om bunnforhold, biologi og geografi i marine områder gir 

grunnlag for bedre avveininger mellom økonomiske og økologiske hensyn. Tilgang til 

slike data er nødvendig i en tid hvor næringsutvikling i sjøområder er viktig for 

arbeidsplasser og verdiskaping. For å utløse verdiskaping i disse områdene, bør 



arbeidet med å lage marine grunnkart og kartlegge marine naturtyper i kystsonen 

utvides til hele landet 

 Planavklaringer som trekker ut i tid, er en merkostnad for næringslivet og et hinder for 

næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Økt deltakelse fra 

berørte næringsinteresser i regionalt planforum kan bidra til mer smidige planprosesser 

og reduserte kostnader for næringslivet og offentlige myndigheter 

 Kommunesammenslåinger kan gi ekstra planutfordringer i en overgangsperiode, i form 

av krav om felles kommuneplan i den nye storkommunen, utdaterte planer og flere 

innsigelser. Dette kan igjen være til hinder for næringsutvikling i en periode i de nye 

kommunene. Alle planaktører, og spesielt nasjonale myndigheter, bør vise smidighet i 

planprosesser som berører nye sammenslåtte kommuner 

 Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet i distriktene. Det er gjort et 

betydelig arbeid med å tydeliggjøre grunnlaget for at statlige aktører skal kunne gi 

innsigelser de siste årene. Av hensyn til likebehandling og forutsigbarhet for 

næringslivet, er det viktig å følge opp dette arbeidet over tid 

 Plan- og forvaltningssystemet er omfattende og komplekst. Særlig det regionale nivået 

er oppsplittet. Det nasjonale forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven ble i 

2014 flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, som også har et ansvar for blant annet næringsutvikling. 

Tilsvarende ansvarsfordeling bør videreføres regionalt 

 Regjeringens pågående arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen må intensiveres 

og omfatte en gjennomgang og samordning av regionalt planarbeid som vektlegger 

næringsog samfunnsutvikling. Det er i dag for mange forvaltningsinstitusjoner med 

ansvar for utmarksforvaltningen. Omfanget av krav til dokumentasjon og 

konsekvensanalyser er svært ressurskrevende å forholde seg til for kommuner, lokale 

bedrifter og aktører 

 

Bidrar finansieringen av kommunesektoren i tilstrekkelig grad til næringsutvikling? 

 

 Inntektssystemet må gi distriktskommunene tilstrekkelige insentiver for å legge til 

rette for verdiskaping. Samtidig bør kommunene sikres mest mulig forutsigbare 

inntekter for å utføre sine velferdstjenester 

 Naturressursinntekter bør likevel frikobles helt eller delvis fra utjevningsmekanismene i 

inntektssystemet. For å sikre aksept for og oppslutning om næringsvirksomhet som 

innebærer store inngrep i naturen og påfører lokalsamfunnene kostnader, bør det 

gjennom lovfestede ordninger legges til grunn et ytelsemot-ytelse-prinsipp der 

vertskommunene får noe igjen for å stille naturen til disposisjon for storsamfunnet. 

Prinsippet bør særlig legges til grunn ved beskatning av typiske grunnrentenæringer. I 

dag er kraftkommuner i en særstilling, og skattesystemet er for kraftkommunene et 

sterkt insentiv til å samtykke til og legge til rette for betydelige naturinngrep og til å ta 

vare på kraftproduksjon 

 Lokal beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser, er et målrettet tiltak som 

kan bidra til å realisere nasjonale klimamål gjennom bedre utnyttelse av fornybare 

energikilder 

 Utvalget registrerer at det er stadig mer politisk debatt og stadige utredninger om 

beskatning og fordeling av naturressursbaserte inntekter, både spesielt og som del av 

det totale inntektssystemet. Det trengs forutsigbarhet slik at berørte lokalsamfunn kan 

gjøre sine vedtak basert på langsiktighet. Det som mange kommuner opplever som 



stadige omkamper om de samme inntektene er uheldig for utvikling av 

naturressursbaserte næringer 

 Dersom vertskommunene kunne forvente en større andel av fremtidige skatteinntekter 

fra for eksempel vindkraftsektoren, er det grunn til å tro at de i større grad ville lagt til 

rette for denne typen næringsvirksomhet. Hvor effektive slike insentiver er, bør 

utredes nærmere siden oppdatert kunnskap om betydningen av kommunesektorenes 

inntekter fra skatt er viktig for utformingen av inntektssystemet 

 Hyttekommunene har et høyere brukertall av kommunale tjenester og offentlig 

infrastruktur enn hva innbyggertallet tilsier. For å sikre bærekraftige lokalsamfunn er 

det viktig at kommunene kan ivareta sine oppgaver. Det bør derfor vurderes nærmere 

hvordan brukertall framfor folketall kan vektlegges mer ved lokalisering, 

dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og offentlige tjenester 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til 

orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag 
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NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 
lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget) – høringsbrev  

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å 

vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av 

utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, 

og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.  

 

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

(NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at 

berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten 

på høring.  

 

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av fredag 28. januar 2021.  

 

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på nettsiden for høringen). 

 

Ved helt særskilte behov, kan høringssvar unntaksvis sendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet på e-post til postmottak@kmd.dep.no eller alternativt 

Kommunal- og Moderniseringsdepartements postadresse. Ved bruk av epost må 

saksnummer 19/4948-14 oppgis.  

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4948-14 

Dato 

28. oktober 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentligloven og blir publisert sammen med 

andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.  

 

Med hilsen  

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 

ekspedisjonssjef     

     Jørund K Nilsen 

     avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 







































































































































































































































































































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 21/63    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER 2021 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar følgende prioriteringer av innkomne spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

1. Sistranda Stadion – rehab.gressbane ny 

2. Sistranda Stadion – storhall  gjentatt 

3. Sistranda Stadion – sosiale rom  fornyet 

4. Sistranda Stadion – garderobe  fornyet 

5. Frøya Flerbrukshall – skillevegger fornyet 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   
 

Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune, som saksbehandler disse og videresender dem 

til Trøndelag fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen for hele 

Trøndelag etter fastsatte kriterier og sentrale føringer. 

Frøya kommune har i år mottatt 5 søknader, hvor en ny. Dette gjelder søknad fra Frøya IL som søker 

om midler til rehabilitering av «Golan». 

Kommunedirektørens forslag er i tråd med prioriteringer for 2020 med unntak av ny søknad som 

settes nom nr. 1. Rekkefølgen er ikke så viktig da Frøya kommune står som byggherre og søker for 

tidligere fremmet søknader. Frøya kommune har vært i kontakt med Frøya idrettsråd som primært 

ønsket søknaden fra Frøya IL som førsteprioritet da dette er en frivillig organisasjon. Videre har 

kommunen fattet vedtak om forskuttering av eventuelle spillemidler for Frøya IL. 

Når det gjelder nærmiljøanlegg, mindre kostnadskrevende anlegg har vi ingen søknader denne 

gang. 

Alle prosjektene er innarbeidet i «helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling» i Frøya kommune. 

 



Vurdering: 
 

I 2020 ble det fra departementet bestemt at søknader fra frivillige lag skulle prioriteres, hvordan det 

blir i 2021 vites ikke. Når det gjelder Frøya Storhall har vi mottatt delutbetalinger i 2018 og 2019, her 

gjenstår kr. 4 363 000 av godkjent tilskudd på kr. 8 000 000. 

 

De øvrige søknadene, med unntak av ny søknad er også godkjent, manglende utbetalinger skyldes 

store restanser i fylkeskommunen på grunn av at totalt søknadsbeløp i fylket langt overskrider årlige 

tildelte midler. Godkjente beløp som ikke er utbetalt er kr. 1 200 000 på sosiale rom, kr. 400 000 på 

garderobe og kr. 112 000 på skillevegger. Dette betyr at Frøya kommune har et utestående beløp på 

kr. 6 075 000 på disse anleggene. 

Når det gjelder godkjente anlegg står et oppført som «gjentatt», dette er fordi vi har mottatt 

delutbetaling, godkjente søknader uten utbetaling fremmes som «fornyet» søknad. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 21/61    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2021 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune godkjenner uprioritert anleggsliste for 2021- 2023 som vedlegg til handlingsplan 

for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune. 

 

Vedlegg: 

1. Anleggsliste 2021 - 2023 

 

 

Saksopplysninger:   

 
For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmende tiltak skal kommunen ha en 

godkjent kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende anleggsplan. Det gjøres 

oppmerksom på at en godkjent plan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana eller anleggslista til kommunedelplanen skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg 

det planlegges spillemiddelsøknad på være med. Planen må behandles politisk. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte anlegg står oppført for å kunne forberede en 

søknadsprosess. Lista inneholder også anlegg der kommunen har fått informasjon om og som er 

under planlegging. I tillegg inneholder lista anlegg det allerede godkjente søknader for, men hvor 

det fortsatt ikke er utbetalt spillemidler, eller kun deler av innvilget beløp. 

Noen av anleggene på lista har vi allerede fått godkjent spillemidler for, men som ikke er realisert. 

Dette gjelder blant annet skateanlegg og bevegelsesløype ved Sistranda barneskole. Opprinnelig 

frist for å realisere disse anleggene var i 2020, så det haster med oppstart om vi skal beholde 

midlene. 

Andre anlegg på listen er ferdigstilte, men disse står fortsatt på lista da alle tildelte midler ikke er 

innvilget, derfor må søknadene fremmes på nytt. Dette gjelder bla. Frøya storhall, Sosiale rom ved 

Frøya Storhall samt ekstra garderobeanlegg ved samme anlegg. Videre gjelder det for rehabilitering 

av skillevegger i Frøyahallen. 

 

 

Vurdering: 

 



For å sikre rettighetene til å kunne søke spillemidler anbefaler kommunedirektøren at Anleggsliste 

2021 – 2023 vedtas. Handlingsplan for idrett, friluftsliv og anleggsutvikling skal for øvrig revideres i 

forbindelse med rullering av Kulturplan. 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/75    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/77    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

o Delegasjonsreglementet , gjennomgang før saksbehandling 

o Status Covid- 19 

o Næringsfondet kort drøfting  
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