
FRØYA KOMMUNE 
FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen 14.09.2021 15:00 
 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til politisk sekretær. 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 
 
Åpent møte, det vil ikke bli streamet. 
 
 
NB!  Valgstyret møtes ca kl 19.00 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

154/21 21/1911   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.21  

 
155/21 21/1914   
 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 
156/21 21/1915   
 ORDFØRERS ORIENTERING  

 
157/21 21/1906   
 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER  

 
158/21 21/1568   
 GRENDALAGSFOND 2021 - STØLAN KRETSLAG  

 
159/21 21/1876   
 VALG AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS  

 
160/21 21/1403   
 HØRING - REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 

2025  
 

161/21 21/1115   
 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - STS VAKTMESTERTJENESTER  

 
162/21 21/1871   
 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ODINS EIENDOM AS  

 
163/21 21/1882   
 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - REISELIVSSTRATEGI  

 
164/21 21/1875   
 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - KORONA 2021  

 



165/21 21/1866   
 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - EUROPEISK GASTRONOMISK 

MATREGION 2022  
 

166/21 21/1442   
 ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH - UTVIKLING AV 

FISKERINÆRINGEN I TRØNDELAG  
 

167/21 21/1834   
 LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE  

 
 
 
 
Sistranda, 08.09.21 
 

  Kristin Furunes Strømskag  
  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 
  Sekretær 
  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 
 
www.froya.kommune.no. 
 



Saknr: 154/21

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
14.09.2021 

Arkivsaksnr: 
21/1911 

Sak nr: 
154/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
154/21 Formannskapet 14.09.2021 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.21  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.08.21 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 17.08.21 
 
 
 
 



Saknr: 155/21

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
14.09.2021 

Arkivsaksnr: 
21/1914 

Sak nr: 
155/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
155/21 Formannskapet 14.09.2021 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 

 Covid 19 
 Status hendelsen 
 Oppfølging av sykefravær/kommunens rutiner  
 Bruk av vikartjenester innen helse og mestring 
 Status svømmehall  
 Badeland  
 Økonomiske betraktninger/valg 
 Andre orienteringer i møtet 

 
 
 
 



Saknr: 156/21

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
14.09.2021 

Arkivsaksnr: 
21/1915 

Sak nr: 
156/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
156/21 Formannskapet 14.09.2021 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
 
Kystteknikk - Miljøfyrtårn 
Selvkjørende buss - folkemøte på Mausund 18.september 
Vegkonferansen 2021 
Evaluering studie.spes. 
Besøk 1.trinnelevene 
Næringshage Frøya/Hitra 
Øyrekka folkehøyskole 
AtB - høstruter og forslag til løsninger sommer 2022 
Pride-markering 
Eldre ut på middag 
Miljøuka 
Folkemøte KPA - næringsområder  
 
 
 



Saknr: 157/21

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
14.09.2021 

Arkivsaksnr: 
21/1906 

Sak nr: 
157/21 

Saksbehandler: 
Roger Antonsen 

Arkivkode: 
200 &00 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
157/21 Formannskapet 14.09.2021 
/ Kommunestyret  
 
ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta følgende økonomiske handlingsregler for 
kommende økonomiplanperiode 2022 – 2025: 

1. 

  
NR Indikatorer 

KDs anbefaling 
i økonomiplan- 

perioden  
1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige 

budsjett for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.  2 % 

2 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 % 
3 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 % 
4 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 % 
5 Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 % 

 

2. Årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knyttet til produksjonsavgift disponeres iht KST-
vedtak 155/20 på følgende måte: 

 60 % avsettes til disposisjonsfond 
 4 % avsettes til fond for ressurskrevende brukere 
 10 % avsettes til vedlikeholdsetterslep/oppgraderinger av kommunal infrastruktur 
 5 % avsettes til tilskuddsfond 
 5 % til infrastruktur mobil og bredbånd  
 16 % til vedtatt satsningsområder.  

 

3. Av disposisjonsfondet avsettes midler til å finansiere 10 % av kostnaden ifb med 
investeringer/prosjekter som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen tilsvare ca 3,5 mill kr 
(investeringsnivå eks. selvkost og startlån er på ca 35 mill kr).  

4. Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto 
lånegjeld videreføres. For 2022 utgjør avdragsdelen ca 35 mill kr. 

5. Det fremmes egen sak vedr opprettelsen av «Frøya laksefond» der for eksempel deler av 
avsetningen til disposisjonsfondet fra produksjonsavgiften kan forvaltes gjennom eget 
kommunalt selskap eller via dagens fondsforvalter, Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank. 



Saknr: 157/21

6. Det opprettes et rentebufferfond tilvarende 1 % renteøkning ut over budsjettert rentekostnad 
på rentebærende gjeld. For 2022 vil denne avsetningen var ca 8,8 mill kr.   

7. For 2022 brukes 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til ekstraordinær nedbetaling av vår netto 
rentebærende lånegjeld.  

 
 
Vedlegg: 
 
KST-vedtak 155/20 vedr. disponering av årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knytte til produksjonsavgift 
laks 
Oppsummering av café-borddiskusjonen 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Det ble utarbeidet en økonomisk tilstandsrapport (ØT) for våren 2021 som hadde som formål å gi 
politikerne og lederne i Frøya kommune innsikt i og kunnskap om kommunens økonomi – både hva 
gjelder muligheter, begrensninger og utfordringer, samt utvikling på kort, mellomlang og lang sikt.   

I tillegg skulle tilstandsrapporten gi kunnskapsgrunnlag for kommunestyrets økonomdebatt som fant 
sted i mai då.. I denne debatten ble følgende tema og utfordringsbilder presentert: 

1. Demografi, utgiftsbehov, KOSTRA- og effektivitetsanalyse  
 Hvordan skal vi håndtere kommende års demografiske utvikling der utgiftsbehovet fram til 

2030 vil øke med ca 40 mill kr?  
 KOSTRA- og effektivitetsanalysen peker på betydelige effektiviseringsgevinster innenfor 

kommunalforvaltningen om vi sammenligner oss med de beste i vår kommunegruppe.  
o Skal vi akseptere dette og satse på at vi opprettholder den høye skatteinngangen, 

eiendomsskatten og inntekter fra havbruksnæringen (produksjonsavgift)  
o Eller må vi foreta strukturendringer innenfor oppvekst og helse som de to store 

rammeområdene?  
o Diskutere handlingsregler i forhold til økonomiske styringsparameter - ref (ØT) side 4 og 9.  
 

2. Investering og lån 
 Låneporteføljen vår (langsiktige gjeld) er på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) – fordelt på 

folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 170 tusen per innbygger.  
Vår langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er på 141,6 %. Landsgjennomsnittet ligger på 
ca 85 %. For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal 
være < 80 % må netto lånegjeld reduseres ned til ca 530 mill kr. Våre brutto driftsinntekter 
for 2020 var på 663 mill kr. 

 Vi betaler om lag 50,5 mill kr i renter og avdrag på vår låneportefølje per år.  
o Hvordan redusere låneporteføljen og med det rente og avdragsbelastningen? 
o Redusere investeringsnivået og prioritere investeringene innenfor 4- og 6-års 

perspektiv med en Maks-grense for låneopptak per år. 
o Skal opplåningen til VAR reduseres og skal vi lage en langsiktig plan med et 6-års 

perspektiv.  
o Diskutere handlingsregler i forhold til gjeldsbelastningsindikator. 
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3. Disposisjonsfond og forvaltning 
 Per 1. januar 2021 har vi totalt kr 320 mill kr på fond – der 276 mill kr er knyttet til ubundne 

fond og 43 mill kr til bundne fond.   
 Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

o Hva med å ta en stor del av vårt disposisjonsfond til å redusere rentesensitiv gjeld? 
o Hva med å sette av deler til rentebufferfond?  
o Hva med å opprette investeringsfond – der alle investeringsprosjekter skal ha minst 

10 % egenandel?  
o Hva med å opprette et kommunalt fondsselskap a la Trondheims Kraftfond.  
o Diskutere handlingsregler i forhold til renteeksponeringsindikator og 

likviditetsindikator.  
 

Café-bordene diskusjon 

Café-bordene var tverrpolitisk sammensatt og ledet av de politiske representantene i økonomirådet. 
Administrasjonen var referenter. 

Sammendrag av oppsummeringen som ligger vedlagt  
 

Tema 1: Demografi, utgiftsbehov, KOSTRA- og effektivitetsanalyse 

Demografi: 

 Levende grender og inkludering – øyrekka og Fastfrøya. 
 Må være med i toppen om vi vil ha vekst – må ha nok arbeidsplasser og være attraktiv 

kommune. 
 Framskriving av inntekter vs befolkningsvekst og demografiske utfordringer. 
   

 
Utgiftsbehov: 

 Stor befolkningsvekst de siste årene  voksesmerter? 
 Ikke sammenheng mellom kvalitet og økonomi – effektivisering vs organisering.  
 Høyt driftsnivå – kan det jobbes smartere? 
 Forsinke eldrebølge?  

o Stor X-faktor: hvor mange av arbeidsinnvandrerne blir? Vil de utfordre tjenestene? 
o Hva legger vi til grunn i budsjettene ved «gamle» frøyværinger som flytter hjem igjen 

når de blir pensjonister.  
o Bra/godt nivå på tjenesten HELSE! 

 Hvilke nivå skal vi gi? 
 Trondheim/Hitra/kommunegr. 3 vs Frøya? 

 Stor andel av uføre. 
o Unge uføre – hvordan håndtere denne utfordringen. Tålmodig og raus. 

 Budsjetterer vi med penger vi tror kommer? 
 Sykefraværet i kommunen er alt for høyt. 

o Oppfølging av sykemeldte blir/er krevende. 
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KOSTRA: 

 Vi må bli flinkere til benchmarking (sammenligne) våre tjenester med andre kommuner – for 
eksempel kommunegruppe 3. 

 Ta ned drifta til forsvarlighet.  
o Organisasjonen er «mett» på ostehøvel-prinsippet.  
o KD  se på struktur.  

 Tilpasse oss struktur – ligge på et gjennomsnittsnivå. 
Effektivitetsanalyse: 

 I gode tider vanskelig med forståelse. 
o Vanskelig å få gehør i befolkningen. 

 Akseptere at vi har et høyt kostnadsnivå. 
o Øyrekka er kostnadskrevende. 

 Løfte interne ressurser/kompetanse. 
 Løfte Frøyapakken. 
 Se på skatteinngang vs enkeltpersoner. 

o Skal/bør ikke budsjettere med den høye skatteinngangen! 
 Dialog med SSB – bistand til å beregne økonomiske konsekvensene av høy 

arbeidsinnvandring. 
 Frøya en vekstkommune!  

o Hvor bør vi ligge økonomisk (inntekter og utgifter)? 
o Sammenligne med tilsvarende kommuner – KOMMUNEGR. 3  

 Regnskap vs budsjett drift. 
o Plussene kommer på grunnlag av inntekter vi ikke har tatt høyde for. 

 Havbruksfondet – omlegging til produksjonsavgift lettere å budsjettere. 
o Oppdrett ut i havet – mister vi inntekter? 

 Handlingsregler – uavhengig av skatteinngang  budsjettkontroll! 
 
 

Tema 2: Investeringer og lån 
 Renter og avdrag 

o Ta høyde for at renta vil gå opp. 
o Plan for nedbetaling må være langsiktig. Husk handlingsregel. 
o Likviditet til å redusere nedbetalingstid i «gode tider». Betale ned mer pr. år. 
o Hvordan skal vi vekte avsetninger mot nedbetaling av lån? 
o Nedbetaling av gjeld: Bør vi ha en mer fortløpende vurdering - sett opp mot 

renteutvikling? 
o Fondsavkastning, risiko og renteutgifter må sees i sammenheng. 
o Uheldig at kommunen har mye ubrukte lånemidler stående.  

 Bør praksis rundt dette endres, slik at låneopptak først skjer når det skal brukes?  
 Ja! - Fare for at dette forstyrrer likviditeten, og «blander» drift og investeringer 
 Ubrukte lånemidler må ikke blandes med driftsmidler.  

o Sunn driftsprofil i kommunen er viktig. Drifta må ikke henge sammen med ujevn 
skatteinngang. Da får vi større handlingsrom for nedbetaling av lån. 

o Rentebufferfond kan være lurt. 
 

 Investeringer 
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o Ta opp lån når den enkelte investering skjer, ikke en gang i året. (I alle fall med dagens 
rentesituasjon.) 

o Redusere investeringsbudsjettet, slik at det er realiserbart. I dag har vi for mange 
prosjekter som forskyves i tid.  

o Fullstendige prosjektregnskap på prosjekter savnes. 
o Husk at investeringer/utvidelser fører til økte driftskostnader.  

 Effektiviseringseffekt må også regnes med. 
o Prioritering av investeringsprosjekter bør bli strammere. Ikke igangsette prosjekter som 

man ikke er sikker på er gjennomførbare. 
o Egenandel ifb med investeringer. 
o Medfinansiering tunnel. Et eksempel på hvordan det at vi har penger «på bok» brukes 

«mot oss». 
 

 VAR 
o Et moment å huske er at vi har et privat vannverk i kommunen.  

 Skal dette overtas/fusjoneres med kommunen? 
o Vi har for ambisiøse planer 
o Økte kommunale avgifter – hva betyr det for den enkelte husstand? Lage avgiftsmatrise. 
o Ambisjonsnivå VAR – fordele investeringene over flere år?  

 

Tema 3: Disposisjonsfond og forvaltning 
 
 Husk at vi ikke skal se på gjelda uten å samtidig se på fond etc. 

o Må se fond sammen med gjeld - disse hører sammen.   
o Må se disse handlingsreglene sammen. 

 Risikovilje? – hvor kjapt trenger vi pengene?  styre størrelsen på avkastningene. 
 Alt på disp. fond kan brukes til å betale ned gjeld. 
 Kommunens ekstrainntekter: 

o Havbruksfond. 
o «rike innbyggere» = Skatteinntekter. 
o Definere hva disse er.  
o Det settes av årlig andel/avkastning.   
o Driftsnivå må legges ift inntektsnivå  de ekstraordinære inntektene og overskudd må 

disponeres for eksempel til å nedbetale gjeld, gode formål, fond mm. Viktig med 
handlingsregler. 

o Inntekter over «normalen»  gjør noe med disse. 
 I dag er det Grieg som bestemmer hvilke fond og aksjer vi skal investere i.  

o Er det riktig å bruke Grieg? 
o Bør ikke dette være et politisk valg? 
o «Dumt» at rådgivere også forvalter pengene?  
o Viktig å ha et bevisst forhold til dette.  
o Nøytral (uavhengig) part er viktig! Upartisk rådgivere er viktig! 
o Langsiktighet i fondsforvaltningen gir avkastning. 
o Hvilken investeringsprofil skal en legge seg på? 
o Rentefond er viktig.  
o Kommunen ikke eksperter på finansforvaltning = RISIKO. 
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 Redusere gjeld er viktig, men kan også gjøres samtidig med klok finansforvaltning for å redusere 
sårbarheten. 

o Bruke noe til å betale ned lån med tanke på forutsigbarhet. 
o Avkastning vs renter  risiko må vurderes (gjøre begge deler dvs smart forvaltning). 

 Bygge fremtida når vi har penger (per i dag 250 mill kr «på bok» (disposisjonsfond) - kan brukes 
til å betale gjeld -?) 

 Viktig å ta høyde for at de «store skattebetalerne» kan flytte og med det betydelig lavere 
skatteinngang. Kommunens budsjetter må ta høyde for dette.   

o Viktig med forutsigbarhet – renter vs avkastning. 
 Hvordan disponere de ekstraordinære inntektene? 
 Hvis rentestigning  prioritere nedbetaling i stedet for å opprette/plassere i fond. 
 Investeringer må henges på prosjekt. 
 Er kommunalbanken best å låne penger fra? 
 2 tanker i hodet samtidig – nedbetale lån og fond. Undersøke vedr investeringsfond. 
 Tenk langsiktig «ha magemål». 
 

Handlingsregler 
Kommunedirektøren vil foreslå for kommunestyret seks økonomiske styringsparameter/indikatorer 
som fanger opp mye av det café-bord diskusjonene dreide seg om og som gir et godt bilde av 
kommunens økonomiske og finansielle situasjon. 

1. Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter 

2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene. 

3. Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av 
brutto driftsinntekter 

4. Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter 

5. Netto renteeksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

6. Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 

 

Kommunedirektøren foreslår at når handlingsregler omtales/beskrives brukes indikatorer beskrevet 

som et barometer inndelt i RØD, GUL og GRØNN   

Der fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå og skissere tiltak for hvordan man kan 
gå fra rødt til gult til grønt.  

 

1. Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto 
driftsinntekter 
o Hva:  

Tallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er. Tommelfingerregelen er at 2 prosent er 
bra, og at underskudd er dårlig. Kommunestyret har tidligere vedtatt at dette måltallet skal 
være minst 1,75%.  
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o Hvorfor: 
Netto driftsresultat (overskudd) er med andre ord et mål på hvor mye kommunen sitter igjen 
med i prosent av driftsinntektene etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er betalt 
og før årets overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond. 

o Hvordan: 
Netto driftsresultat innarbeides i budsjettene – både årlig og i økonomiperioden.  
Sørge for god budsjettdisiplin ved rammeområdene og virksomhetene uten avvik – 
Avvik/merforbruk i driftsbudsjettene gir direkte negative konsekvenser på driftsresultatet.   
 

o Anbefaling 

Kommunedirektørens forslag er å videreføre dagens handlingsregel, men øke netto 
driftsresultat i % fra 1,75 % til 2 %.  

 

2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 
o Hva: 

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital. I henhold 
til kommuneloven § 46 nr. 6 er det et krav at kommunene skal foreta «nødvendige 
avsetninger». Det kan bl.a. være avsetninger til fremtidige anskaffelser eller forpliktelser.  

Fondene deles inn i ubundne og bundne fond. Der bundne fond er knyttet til forpliktelser – 
for eksempel øremerkede statlige tilskudd eller overskudd på selvkosttjenester. Det vil si at 
det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta hva midlene skal anvendes til. 

Ubundne (frivillige) fond er midler som står til kommunestyrets disposisjon og er bygget opp 
gjennom sparing av frie inntekter. Det viktigste i denne sammenheng er 
DISPOSISJONSFONDET som var per 1.1.2021 på 176 mill kr. Det er tre typer avsetninger som 
ligger til grunn for disposisjonsfondet: 

 Kommunale virksomheter har spart budsjetterte midler til bruk senere år. 
 Kommunestyret har avsatt midler til disposisjonsfondet i tider med generell god 

økonomi. 
 Ekstraordinære inntekter – for eksempel havbruksfondet, eller økt skatteinngang. 

 

o Hvorfor: 
For å bygge robusthet og med det forutsigbarhet rundt kommunens økonomi gjennom å 
bygge disposisjonsfond.  

 

o Hvordan: 
Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en 
plutselig økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene. På Frøya er 
disse frie midlene på 26,5 prosent av brutto inntekter per i dag. 

Med dagens situasjon med store ekstraordinære inntekter gjennom Havbruksfondet, der 
man forventer ca 38,4 mill for kr 2021 og fra 2022 – produksjonsavgift på laks på ca 22 mill 
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kr, bør det vurderes om deler av disse pengene plasserer i aksje- og fondsmarkedet – ett 
«Frøya laksefond». Der avkastningen per år går til å bygge bufferfond.  Dette fondet kan 
plasseres hos Grieg Forvaltning, bruke vår hovedbanks fondsforvaltning eller man kan 
opprette eget kommunalt fondsselskap som ivaretar forvaltningen av fondet – à la 
Trondheim kommunes kraftfond. Forslag på hvordan et slikt fond kan administreres bør 
utredes som egen sak til kommunestyret etter at det eventuelt fattes et vedtak om at det 
skal opprettes slikt fond – Frøya laksefond.    

I tillegg bør det avsettes midler til investeringer/prosjekter – der det forutsettes at alle 
investeringer/prosjekter skal ha 10 % egenkapital før de iverksettes. 

o Anbefaling 

Kommunedirektørens forslag er å opprette Frøya laksefond – der det årlig settes av en beløp 
som plasseres i aksje- og fondsmarkedet. Disposisjonsfondenes størrelse, skal samlet være 
på minst 10 % av brutto driftsinntekten.  Det avsettes midler til å finansiere 10 % av 
kostnaden ifb med investeringer/prosjekter som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen 
tilsvare ca 3,5 mill kr (investeringsnivå ca 35 mill kr).  

 

3. Netto langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som 
andel av brutto driftsinntekter 

 

o Hva 
Låneporteføljen vår (netto langsiktig gjeld) er på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) – 
fordelt på folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 170 tusen per innbygger.  

 

o Hvorfor 
For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal være       
< 80 % må netto lånegjeld reduseres ned til ca 530 mill kr. Våre brutto driftsinntekter for 
2020 var på 663 mill kr. 
Legger man til grunn vår langsiktige gjeld på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) og trekker 
ifra inngående saldo på avkastningen per 01.01.21 på våre portefølje plassert hos Grieg på 
74,1 mill kr og vårt disposisjonsfond per 01.01.21 på 176 mill kr – dvs totalt 250 mill kr, så er 
netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter på 95,9 % eller 636 mill kr. 

 

 

o Hvordan 
For å komme ned på handlingsregelen om at netto lånegjeld skal være på < 90 % av brutto 
driftsinntekter – dvs ca 530 mill kr, kan man bruke deler av nåværende Havbruksfond til å 
nedbetale en andel av låneportefølje - for eksempel 30 mill kr i 2022 og 2023.   

Frøya kommune har i dag følgende handlingsregel i forhold til opplåning: 

• Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjeld. 
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o Anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler for 2022 å bruke 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til 
ekstraordinær nedbetaling av vår netto rentebærende lånegjeld.  

Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto 
lånegjeld videreføres. For 2022 utgjør avdragsdelen ca 35 mill kr.  

 

4. Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter 
o Hva 

Forteller hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. 
Med andre ord hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. 

o Hvorfor 
Bruker kommunen over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det være 
utfordrende. Frøya har netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter for 2020 som 
utgjør 4,6 prosent av brutto inntekter.  

o Hvordan 
Opprettholde dagens handlingsregel i forhold til opplåning.  

 

Stresstest av rentebærende gjeld per 31.12.2020 

Type lån kr 
Investeringslån flytende rente 1 233 476 511

28 % 347 734 455
Innskudd
Netto rentesensitiv gjeld 885 742 056

-selvfinansierende gjeld (selvkost og startlån)

Stresstest på rentebærende gjeld per 31.12.2020

 

 

Økt rente Dagens Pt Ny rente Årlig rentekostnad Endring
0 0,90 % 0,90 % 7 971 679

0,50 % 0,90 % 1,40 % 12 400 389 4 428 710
1 % 0,90 % 1,90 % 16 829 099 8 857 421

1,50 % 0,90 % 2,40 % 21 257 809 13 286 131
2 % 0,90 % 2,90 % 25 686 520 17 714 841

2,50 % 0,90 % 3,40 % 30 115 230 22 143 551  

Med en renteøkning på 0,5% på rentebærende gjeld vil rentekostnaden øke med 4,42 mill kr per år. 
Med 1 % renteøkning vil rentekostnaden øke med 8,85 mill kr per år. Som tabellen viser vil 2 % 
økning tilsvare 17,71 mill kr per år i økt rentekostnad.      

Tommelfingerregelen er at markedsrenten ligger fra 0,7 1 % over Norgesbank styringsrente. Ut i 
fra grafene under fra kommunalbanken må man forvente en rente på 1,5 1,8 % i løpet av 2022. 
For oss betyr det at gjennomsnittlige rente for 2022 vil ligge på 1,6 %. Dvs en økning av rentene med 
ca 6 mill kr gitt dagens netto låneportefølje.  
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Årlig renteeffekt av å redusere vår låneportefølje med 30 mil kr er kr 270 tusen (dagens rente 0,9 %). 
Ved 1,6 % rente er effekten kr 480 tusen.  

 

 

o Anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler at gjennomsnittlig kostnader knyttet til netto finans og 
avdrag som andel av brutto driftsinntekter er mindre enn 5 %.    

Kommunedirektørens anbefaling videre at det opprettes et rentebufferfond som tar høye 
for en renteøkning tilsvarende 1 % av vår renteeksponert gjeld – dvs 8,8 mill kr. I 
økonomiperioden skal rentebufferfondet tilsvare 2 % renteøkning – dvs 17,7 mill kr beregnet 
av dagens låneportefølje. 
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5. Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 
o Hva 

Forteller hvor likvid vår kommune er. En negativ likviditet vil si at kommunen ikke har 
nok penger til å dekke løpende forpliktelser, og vil måtte benytte seg av kassakreditt.  

o Hvorfor 

Frøya kommune har i utgangspunktet en veldig god likviditet gjennom et stort 
dispsisjonsfond, samt midlene plassert hos Grieg. Per mars 2021 er markedsverdien av 
totalporteføljen på 165,3 mill NOK og fordelt med henholdsvis 120,2 mill NOK på 
obligasjoner og 45 mill NOK på aksjer. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av b-aksjene i 
TrønderEnergi var på 91,2 mill kr. Utviklingen i porteføljeverdi over en 15 - års periode er 
på hele 110,2 millioner kr (dvs 133,3 % - eller 5,6% per år). Det ble foretatt et uttak i 2015 
på 36 mill kr.  

Differansen mellom totalporteføljen på 165,3 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr er på 
74,1 mill kr, og er midler som kan gjøres tilgjengelig for kommuen på relativ kort tid om 
man ønsker det.  

o Hvordan 
For å opprettholde likviditetsreserven vi har hos Grieg forvaltning bør man ikke ta ut avkastningen, 
men la porteføljen stå og akkumulere seg og den kan med det betraktes som et ekstra bufferfond.  

o Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at avkastningen på fondsplasseringen hos Grieg forvaltning ikke tas 
ut og med det kan betraktes som et ekstra bufferfond. 
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Forslag til handlingsregler 

Kommunedirektøren foreslår at følgende handlingsregler i tillegg til de ovennevnte bør diskuteres og 
besluttes i KST. 

Indikatorer 

Lite 
handlings- 

rom 

Moderat 
handlings- 

rom 

Større 
handlings-

rom 

Våre 

Resultater 
2020 

KDs anbefaling 

i økonomiplan- 

perioden  

Netto driftsresultat i % 
av brutto 

driftsinntekter 
< 1,75 % 1,75  2% >2 % 19 %         2 % 

Disposisjonsfond i % 
av brutto 

driftsinntekter 
< 5 % 510 % >10 % 27,2 % 10 % 

Netto lånegjeld i % av 
brutto driftsinntekter >100 % 

100  80 
% 

< 80 % 
141,9 % 

(95,6 %)* 

  

< 90 % 

Netto finans og avdrag 
i % av brutto 

driftsinntekter 
>10 % 5  10 % < 5 % 4,6 % < 5 % 

Arbeidskapital i % av 
driftsinntekter 

< 10 % 10 15% >15 % 62,9 % > 15 % 

*korrigert for våre fondsavkastning og disposisjonsfond 
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GRENDALAGSFOND 2021 - STØLAN KRETSLAG  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stølan Kretslag innvilges et tilskudd på kr. 30 000 til opparbeidelse av nærmiljøanlegg ved Stølan skole. 
Tilskuddet gis til opparbeidelse av aktivitetsområde for barn og ungdom. 
 
Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del utbetales når 
regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Stølan kretslag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og nærmiljøanlegg i 
grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total kostnad på prosjektet på til sammen kr. 
60 000, inkludert dugnadsinnsats. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i Frøya kommune. 
 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn av religion, etnisk 

bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 
 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 
 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 
 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 
 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 
 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 
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 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, grunneieravtale ol. 
 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time med maskinelt 

utstyr som traktor, gravemaskin ol. 
Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 
 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 
 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 
2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 
3. Nye aktiviteter. 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Stølan Kretslag er et godt tiltak som vil bidra til aktivitet for alle innbyggerne i grenda. 
Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Stølankrets til en enda mer attraktiv plass og bosette seg, samt bidra til Frøya 
kommunes mål om å gjøre grendene attraktive. 

Stølan krets omfatter innbyggere i områdene Stølan, Strømøya, Vikasundet og Svellingen og har over 100 
innbyggere, herunder over 20 barn. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen kretslaget legger ned og ønsker å støtte opp om tiltaket.  

 
 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 2 815 18 
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VALG AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som styremedlem i Dalpro AS for 2 år velges: 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Geir Egil Meland ble i sak 89/21 i formannskapet og i sak 100/21 i kommunestyret, valgt som medlem i styret i 
Dalpro. AS 
Meland starter i ny jobb som bedriftsrådgiver i Hemne sparebank som har Dalpro AS som sin bankforbindelse. 
Dette kan være en uheldig kombinasjon. 
Meland ønsker derfor å tre ut av dette vervet. 
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HØRING - REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 tas til orientering 
2. Vurdering som vist i saksframlegget sendes Trøndelag Fylkeskommune 

 
Vedlegg: 
 

 Forslag Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 
 Følgebrev 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 sammenfatter to gjeldende strategier: 
 

 Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020 
 Strategi for innovasjon og verdiskaping 2018-2021 

 
Verdiskaping og vekst skal skje i hele Trøndelag. Dette er en forutsetning for å nå hovedmålet om økt 
bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. For å lykkes må vi utvikle nye og styrke 
eksisterende arbeidsplasser for å styrke sysselsettingen. 
 
Trøndersk næringsliv må være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Å bidra 
til at trønderske bedrifter utvikler sin konkuranseevne, og bygger kompetanse om hva som 
skal til for å omsette sine produkter, må settes sterkere på den trønderske agendaen. Dette 
blir Trøndelags bidrag i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte 
inntektene avtar. 
 
Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 
generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 
 
Bærekraftig verdiskaping betyr mer lønnsom, mer ressurseffektiv og mer omfordelende vekst. Dette 
ivaretar den miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraftsmålene. 
 
Strategien bygger på følgende tre forutsetninger: 
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Det mangfoldige Trøndelag 
Trøndelag har en variert næringsstruktur med et mangfold av vare- og tjenesteprodusenter. Som følge 
av at vårt næringsliv ikke er sterkt knyttet til bare én næring, er vi mindre sårbare. Vår mangfoldige, 
eller diversifiserte, næringsstruktur, gjør at Trøndelag sjelden opplever store svingninger i 
verdiskaping og produktivitet. Å utvikle et framtidig næringsliv med en mangfoldig næringsstruktur er 
viktig. Redusert samfunnsmessig sårbarhet og økt motstandskraft er derfor en integrert del av 
verdiskapingsstrategien for Trøndelag. I Trøndelag framstår primærnæringene jordbruk, skogbruk, 
havbruk, fiskeri og reindrift, med relatert industri samt IKT og FoU som de sterkeste næringene i dag. 
Våre fortrinn og mangfoldige struktur gir nye muligheter gjennom tverrfaglige koblinger og 
samarbeid. 
 
Den norske modellen 
På et overordnet plan innebærer den norske modellen et trepartssamarbeid mellom organisasjoner som 
representerer arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Takket være den norske samarbeidsmodellen er 
medarbeiderdrevet innovasjon antatt å være ett av Norges fremste konkurransefortrinn, samt en 
strategi for verdiskapning og innovasjonsevne. 
Samarbeidsmodellen dreier seg om samhandling mellom medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og andre 
aktører. Den kjennetegnes av flate strukturer, demokratiske ledere og autonome, kunnskapsrike 
medarbeidere med muligheter for medvirkning. 
 
Bærekraft 
FNs bærekraftsmål og arbeidet med økonomisk, sosial, og miljømessig bærekraft, gir store muligheter 
for trøndersk næringsliv. Det handler om å styrke grønn konkurransekraft og gjøre bærekraft til et 
strategisk konkurransefortrinn for vårt næringsliv. Trøndelag må bidra til å nå målene gjennom å 
redusere klimagassutslipp, stoppe tap av artsmangfold, skape gode byer og lokalsamfunn, styrke lokal 
matproduksjon, legge til rette for læring hele livet, tilby ren energi til en overkommelig pris til alle, 
likestilling, god infrastruktur, rettferdig forbruk og produksjon og anstendig arbeid for alle. 
 
Trøndelags fortrinn 
 
Næringer basert på naturressurser 
Trøndelag utmerker seg med å ha komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk. I 
tillegg har regionen internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer, og gode nettverk 
og klynger knyttet til flere av verdikjedene. Trøndelag står for ca. 20 % av den totale norske 
matproduksjonen. Produksjon, videreforedling og salg av mat har bidratt til en betydelig verdiskaping 
og sysselsetting. Trøndelag har en stor treforedlings- og sagbruksindustri og et mangfold av små og 
mellomstore bedrifter knyttet til videreforedling av trevirke. Det drives reindrift i 29 av kommunene i 
Trøndelag. Reindriften bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping, både i selve kjøttproduksjonen og i 
kreative næringer. Sørsamisk reindriftskultur, inkludert matkultur, bidrar til mangfoldet av gode 
opplevelser. Regionen er ledende innen havbrukssektoren og i deler av den tradisjonelle 
fiskerinæringen. Trøndelag er et tyngdepunkt for moderne, industriell lakseproduksjon og har en 
verdensledende leverandørindustri til marin og maritim sektor. 
Vi eksporterer betydelige mengder naturbaserte varer til utlandet og produserer langt mer mat i 
Trøndelag enn det vi selv konsumerer. Store og produktive arealer som kan benyttes til biologisk 
produksjon gjør at vi fortsatt har potensial for vekst. Gjennom kompetanse, kobling og foredling av 
råvarer, vil vi bidra til økt verdiskaping i blå og grønn sektor. 
 
Trøndelag har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer 
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med internasjonalt ledende 
kunnskapsmiljøer er et av fylkets største fortrinn. En desentralisert struktur bidrar til en balansert 
utvikling av regionen. Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og 
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft til regionen. Trøndelag har et 
spesielt fortrinn når det gjelder teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med 
hensyn til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling av nye produkter og 
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tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem også til en viktig næring i seg selv. Universitetene 
og forskningsmiljøene inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet. 
 
Strategien peker på fem strategiske områder for å nå målet. De strategiske områdene er 
gjennomgående for verdiskapingsarbeidet i Trøndelag. 
 

 Kompetanse – med prioriteringer; 
o Rekruttering av vekstkraft 
o Arbeidsplassen som læringsarena 
o Omstilling og nyskaping 

 Forskning, utvikling og innovasjon – med prioriteringer; 
o Mobilisere til forskning og innovasjon 
o Mer samarbeid 
o Trøndelag som test- og pilotarena 
o Utviklings- og forskningskapasitet i kommunene 

 Omstilling til bærekraft - med prioriteringer; 
o Ressursforvaltning 
o Klima og miljø 
o Verktøy i omstillingsarbeidet 

 Attraktivitet - med prioriteringer; 
o Rekruttering 
o Bærekraftige etableringer 
o Forskningsaktivitet og studier 
o Besøk 

 Samhandling - med prioriteringer; 
o Sentrum og distrikt 
o Innovasjonssystemet 
o Nytt og forsterket samarbeid 

 
Den regionale strategien peker videre på fire satsningsområder. De fire satsingsområdene er områder 
hvor Trøndelag har særlige fortrinn – vår spissede satsing: 
 
Bioøkonomi - Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnytting av fornybare biologiske 
ressurser til mat, helse og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. 
Opplevelser - Opplevelser i Trøndelag er definert som et mangfold av aktiviteter, severdigheter og 
omgivelser knyttet til mat, natur, kultur, kulturarv og større arrangement, som Trøndelag kan tilby 
besøkende og lokalbefolkning. 
Teknologi - Teknologi er en av driverne i utviklingen av næringslivet, offentlig sektor og i samfunnet 
generelt. For noen byr teknologiutviklingen på utfordring og skaper behov for kompetanse og 
tilpasning. Det er viktig å være bevisst på skillet mellom teknologi-leverandørene og de som skal ta ny 
teknologi i bruk. 
Offentlig sektor - Offentlig sektor er viktig som tilrettelegger, tjenesteyter og samarbeidspartner for 
næringslivet, og på noen områder er også offentlig sektor innovasjons-ledende. Offentlig sektor består 
av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, og i tillegg omfattes forretningsmessige foretak som 
eies eller er kontrollert av stat eller kommune. I Trøndelag har vi store statlige etater og direktorater, 
men også små kommuneadministrasjoner. Spennet i ansvar og oppgaver er stort, og dermed også 
forutsetningene og handlingsrommet for å bidra til verdiskaping. Offentlig sektor har ansvar for 
mange viktige oppgaver, og denne strategien avgrenser seg til oppgaver av betydning for 
næringsutvikling og forskning og innovasjon i kommunal sektor. 
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Vurdering: 
 
Kommunedirektøren mener at Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025, med fem 
strategiske områder, er i tråd med egne planer og klart relevante også for regionen.  
 

1. Kompetanse 
2. Forskning, utvikling og innovasjon 
3. Omstilling til bærekraft 
4. Attraktivitet 
5. Samhandling 

 
Vi støtter også fokuset på de spissede satsningene Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig 
sektor som satsingsområder som skal forsterke hverandre. 
 
Kommunedirektøren opplever tidshorisonten som noe kort – 4 år – og hadde ønsket at den regionale 
strategien hadde en lengre tidshorisont. 
 
Vi registrerer at strategien skal konkretiseres gjennom to-årige handlingsplaner med tiltak for å følge 
opp strategien. Kommunedirektøren mener det er viktig at de lokale aktørene blir invitert i prosessen 
rundt handlingsplaner. Det gjelder kommunen selv, næringsforeninger, næringshager, 
innovasjonsmiljøer, viktige bransjer, de videregående skolene og andre lokale aktører som arbeider 
med utvikling. Konkretisering og prioriteringer gjøres i handlingsplanen og bør derfor også sendes ut 
på høring. Forventningsavklaringer er også viktige i handlingsplanen. Hvem gjør hva? Hvordan 
implementere Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 i kommunale planer. Hva 
avkreves av kommunene og lokale aktører? Hvilket ansvar pålegges Fylkeskommunen? 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

 Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 tas til orientering 
 Vurdering i saksframlegg sendes Trøndelag Fylkeskommune 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - STS VAKTMESTERTJENESTER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til STS Vaktmestertjenester for investering i 
minihjullaster 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden 
er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra STS Vaktmestertjenester 
 
Saksopplysninger:   
 
STS Vaktmestertjenester driver med alt innen snekring, rørlegging, fliselegging, steinlegging samt utleie av div 
utstyr. Målet med bedriften er å skape en trygg og god arbeidsplass i kommunen, med muligheter å få ansatt flere 
på sikt. Pr nå har de ansatt to personer i 50% stilling, men de arbeider begge heltid, noe som bekrefter behovet 
for de tjenester de tilbyr. Med å søke kommunalt næringsfond vil dette medføre bedre tilgang av utstyr og 
tjenester for bedrifter og for privatpersoner. Med tilskudd fra næringsfondet vil firmaets økonomi og 
handlingskraft bli mye større. 
 
Investeringer 
 
Det planlegges innkjøp av Giant G 2700 HD+ minihjullaster med kostemaskin, pallegafler og 
snøskjær. Det vil bli en milepæl for bedriften i 2021. Slikt utstyr er det ingen bedrifter på Frøya 
som kan tilby. Minihjulasteren vil gå i kontrakter til private kunder og til mellomstore og store 
bedrifter. Pr mai 2021 er det inngått kontrakt med en av de største bedriftene på Frøya.  
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Økonomi 
 
De har fått tilbud på minihjulaster, inkl kostemaskin, pallegafler og snøskjær, til en pris av 
630.000,- ekskl. moms. 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
 
 
Driftsbudsjett 
 

 2021: Budsjettert omsetning på 800.000 kr og kostnader evt innkjøp på 750.000 kr 
 2022: Budsjettert omsetning på 1.250.000 kr og kostnader evt innkjøp på 500.000 kr 
 2023: Budsjettert omsetning på 1.500.000 kr og kostnader evt innkjøp på 600.000 kr. Dette innebærer 1 

ansatt i 100% stilling og 1 ansatt i 50% stilling, et niuvå som bedriften allerede har nådd 
  
Kontrakter og avtaler 
  

 En av de største bedriftene i Frøya kommune har inngått kontrakt av alt av vaktmestertjenester fra 
bedriften 

 Flere mindre bedrifter bruker også deres tjenester på alt av vaktmestertjenester 
 Flere velforeninger har inngått kontrakter med bedriften 

 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –ikke relevant 
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Dette er relevant. Det er ei binæring for 

søker og eier, men vi ser at bvedriften har utviklet seg positivt og at det ansettes flere personer da i 
raskere takt en først planlagt 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige, men er påkrevet for å tilby de 
tjenester bedriften tilbyr 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  
 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Investering på 630.000 kr og et omsøkt beløp på 200.000 kr, gir en tilskuddsandel på 32%, dvs innenfor 
maksimal støtteandel på 35%. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til STS Vaktmestertjenester for investering i minihjullaster 
 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan 

tilbudet falle bort  
 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at 

støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle 
kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller 
tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. 
Dette behandles administrativt  
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 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når 
sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 700.000 kr. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ODINS EIENDOM AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 131.000 kr til Odins Eiendom AS for investering i kaianlegg 
på Aursøya/ Mausund 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden 
er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra Odins Eiendom AS 
 Tilbud fra leverandør 

 
Saksopplysninger:   
 
Odins Eiendom eier ekspedisjonsbrygga - gbnr 65/191 og flytekaianlegget (gjestehavna) i Geitøyveien 
6 ved "Den Muntre Matros" på Aursøya i Mausundvær. Odins Eiendom er et lite foretak som ble 
stiftet med tanke på utvikling- og drift av eiendom. Vi har i dag ingen aktivitet utenfor Frøya 
kommune. Gjestehavna og "service/utleiebrygga" bærer sterkt preg av at det ikke har vært 
vedlikeholdt på mange år. Kaianlegget med fortøyninger er 25-30 år gammelt, sliten, delvis ødelagt og 
mangler alle de fasiliteter båtreisende i dag har forventninger om. I denne havna var det for noen år 
tilbake et yrende liv med mange båtfarende turister og lokale besøkende. Nå er det nesten ikke båter i 
gjestehavna. De fleste båtene snur og går videre når de ser at det mangler fasiliteter ved 
havneanlegget. De ønsker å gjenskape den tiden det var yrende liv med gjester og turister i 
gjestehavna på Matrosen, og ønsker nå å reparere skader, skifte ut fortøyninger samt oppgradere 
anlegget. Perspektivet for havna og anlegget rundt er langsiktig, men de håper likevel å oppnå rask 
positiv endring som motiverer til ytterligere satsning i området. Det er imidlertid forbundet med store 
kostnader å sette flytekaianlegget i stand, og dette er den største utfordringen de har nå i starten. 
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Om de lykkes med å få økt tilstrømning i havna, er det nærliggende å tro at også øvrig næring på 
stedet vil kunne påvirkes av dette.  
 
Prosjektet har stor verdi for Odins Eiendom, og de vil se på ytterligere satsning på stedet og i 
omkringliggende områder for å tilrettelegge for turisme, overnatting, friluftsliv og kanskje tilbud for 
de lokale unge. Dette kan være prosjekter som restaurering av utleiebrygga (65/191), Den Muntre 
Matros (65/54) og fritidsaktiviteter etc.  
 
De håper at dette kunne være et relevant tiltak for å søke om tilskuddsmidler fra Frøyas Kommunale 
Næringsfond. For å komme i gang med de arbeider som skal sikre at bryggeanlegget ikke skal gå tapt 
som følge av dårlig fortøyning samt etablering av strøm og vann er det i hovedsak det de ønsker støtte 
til. Dette er viktig for å komme i gang med prosjektet. Midler til videre arbeider vil komme fra eierne i 
Q4-2022/ Q1-2023. 
 
Planlagte aktiviteter 
 
Aktivitet 1:  

 Kontrollmåling skal sikre at det ikke blir bukt unødig mye midler, eller at de står uten 
nødvendig utstyr når arbeider skal utføres 

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Utføres jfr. enhetsleveranser i leverandørlister i forhold til faktisk oppmåling (eget 

mengdeestimat) 
 
Aktivitet 2:  

 Mottak- og transport/ klargjøring av utstyr skal sikre rask igangsetting når værforhold er 
innenfor og arbeider kan utføres (tilrettelegging)  

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Leveranser blir etter anskaffelser transportert samlet ut til Mausund 

 
Aktivitet 3:  

 Igangsetting deler av tiltaket vil bidra til at de kommer i gang med det som sannsynlig kan 
anskaffes tidligst 

 Ansvarlig; Andreas Naavik  
 Forberedende arbeider på land for uttak til strøm og vannforsyning på bryggeanlegg 

 
Aktivitet 4:  

 Skifte av fortøyning skal sikre at bryggeanlegget ikke skal gå tapt som følge av belastning ved 
anløp av større fartøy eller påvirkning av dårlig vær 

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Arbeider består av utskifting av anker, lodd, tauverk, kjetting, sjakler, kauser mm 

 
Aktivitet 5:  

 Utrustning av brygga skal gi båtgjester økt sikkerhet, tilbud om strøm og vann 
 Ansvarlig; Andreas Naavik  
 Arbeider består av montering av strømsøyler, vannposter, sikkerhetsstiger, livbøyer og 

fenderlister på flytekaianlegg 
 
Aktivitet 6:  

 Utskifting av bryggedekke skal gi økt trivsel for båtgjester og gi en levetids-forlengelse i 
samsvar med de øvrige vedlikeholdsaktivitetene i prosjektet 

 Ansvarlig; Andreas Naavik/ Gunnar Naavik  
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 Arbeider består av demontering av eksisterende dekke på flytebrygger og montering av nytt 
dekke og rekkemateriell 

 
Økonomi 
 
Investering   Finansiering   

Summen av de 14 første 
produktlinjene i vedlagt tilbud - 
Kritisk for å berge kaianlegget 247 175 Egenkapital 250 000 
Summen av de 5 siste 
produktlinjene i vedlagt tilbud 203 953 Kommunalt Næringsfond 200 000 
Total 451 128   450 000 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
 
Kontrakter og avtaler 
  

 Odins Eiendom AS har samarbeid med flere lokale leverandører for gjennomføring av 
oppgraderingen. 

 De har fått en god dialog med Øyrekka Turistinformasjon, og det har gitt en positiv 
etterspørsel i sommer 

 De har også etablert kontakt med Caritas Norge som er interessert i en avtale på sikt 
 Det har også vært sådd ideer om aktiviteter for elever tilknyttet den planlagte folkehøyskolen 

på Mausund 
 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –Dette 

blir et tilskudd til Øyrekka og aktiviteter knyttet til besøk, primært i sommersesongen.  
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 
5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – Odins Eiendom har ikke adresse i Frøya 

kommune. Tiltaket anses allikevel relatert til utvikling i kommunen, uavhengig av foretakets 
adresse 

 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

 
Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
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Investering på 451.000 kr er inklusive moms. Foretaket er momspliktig og nettobeløpet er på 360.903 
kr.  
 
  Investering Støtteandel Sum 
Harde investeringer 330 903 35 % 115 816 
Myke investeringer 30 000 50 % 15 000 
  360 903   130 816 
 
Det gir et maksimalt tilskudd fra næringsfondet på 131.000 kr. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 131.000 kr til Odins Eiendom AS for investering i kaianlegg på 
Aursøya/ Mausund 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 
avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har 
plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er 
innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 131.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 700.000 
kr. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - REISELIVSSTRATEGI  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til BLÅTT kompetansesenter AS for utarbeidelse 
av rammer for en reiselivsstrategi, inklusive en søknad til Innovasjon Norge 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden 
er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra BLÅTT kompetansesenter AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Viktige refleksjoner og vurderinger i prosjektet:  
 
Frøya som «Bærekraftig reisemål» vil på sikt kunne trygge både lokale eksisterende arbeidsplasser samt åpne opp 
for nye. Det vil også kunne åpne opp for nye markeder utover norske landegrenser og til nye kundegrupper. Det 
vil også knytte Frøya sterkere til trender i reiselivsforbruk, slik som kundedeltagelse, autentiske-, spesialiserte- og 
lokale opplevelser og ikke minst, behov for ro og natur. Markedstrendene viser at innkommende turister til Norge 
er mer miljøbevisste enn turister til andre land. Disse har økende kunnskap og et mer kritisk blikk på praksis med 
for eksempel avfall og energibruk. Det viser seg også at turoperatører nå er mer bevisste sitt valg av leverandører. 
Sertifisering som bærekraftig reisemål bygger omdømme rundt miljøengasjementet og det blir et element i 
merkevare-strategien. Norge er det første landet i verden med en nasjonal merkeordning for bærekraftige 
reisemål.  
 
Med fokus på økoturisten, også kalt den grønne turisten, og på berikende- eller transformasjonsopplevelser, vil 
Frøya være attraktive for denne målgruppen som gjerne vil fortsette å reise, og vil ikke la miljøhensyn sette 
grenser for sine reiser. Dette vil si at de vil fortsette å bruke fly som transportmiddel, men tar miljøhensyn når de 
er på destinasjonen. De ønsker også at destinasjonene regulerer turismen i tråd med naturens tålegrenser og 
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ønsker videre at tilbyderne gir miljøinformasjon. «Økoturisme er berikende natur og kultur-opplevelser, 
tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del 
av».  
Innovasjon Norges handlingsplan om «Hele Norge hele året» er et viktig fokusområde for dette prosjektet da det 
opprettholder destinasjoners verdiskaping året rundt, og ergo den lokale livskvaliteten. 
 
Forprosjekt for reislivsstrategi for Frøya skal lede fram til et hovedprosjekt med finansiering fra Innovasjon 
Norge med mål om at Frøya får status som «Bærekraftig reisemål». Hovedprosjektets mål er konkret å øke 
tilstrømmingen av turister med 50% og øke tilflytting med 30%. Reiselivsstrategien skal legge til rette for økt 
bærekraftig verdiskapning for reiselivsnæringen med ringvirkninger til andre næringer.  
Hovedmålet til forprosjektet for reiselivsstrategi på Frøya er å forberede arbeidet med å utvikle en strategi og 
verktøy for videreutvikling av Frøya som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Frøya sine 
ambisjoner, mål og kvaliteter.  
Forprosjektet skal konkretiseres og avsluttes med innsendt søknad til Innovasjon Norge om finansiering til 
gjennomføring av hovedprosjekt «Reiselivsstrategi for Frøya» med mål om at Frøya får status som «Bærekraftig 
reisemål».  
Støtte fra Kommunalt Næringsfond er helt avgjørende for gjennomføring av prosjektet. 
 
Prosjektorganisering 
 

Navn  Rolle  Mobil  E-post  
Benedicte Brubakken  Prosjektansvarlig  91897539  benedicte@bksnorge.no  
Sølvi Nordin  Prosjektleder  45914315  solvi@bksnorge.no  
Torill Pettersen  Prosjektdeltager  72446985  torill.pettersen@froyanaering.no  
Tove Vedal  Prosjektdeltager  91558009  vedaltovemerete@gmail.com  

 
Aktiviteter 
 

 Oppstartsmøte med reiseliv, lokale matprodusenter, handel, service og destinasjonsselskaper 
 Definere felles mål og ambisjoner 
 Organisere og delta i arbeidsgrupper og workshops 
 Konsultere med kunnskap- og konsulenttjenester 
 Sammenstille og analysere innhentet informasjon  
 Skrive, ferdigstille og sende inn søknad på hovedprosjekt «Reiseliv for Frøya» til Innovasjon Norge 

 
Det foreslås en tidsramme på oppdraget på 6 mnd. fra oppstart. 
 
Økonomi 
 
Den totale rammen for oppdraget er på inntil 410 000 kr eks. mva. Den økonomiske rammen skal dekke 
kostnader når det gjelder prosjektledelse, søknadsskriving og ev. annet arbeid utført av Blått Kompetansesenter. 
Kostnader til reise etc. faktureres i tillegg etter avtale. Timepris kr 1100 eksl.mva. 
 
Investering   Finansiering   

Leie av møtelokaler/møtemat 40 000 Egeninnsats 210 000 
Kunnskap og konsulenttjenester 40 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 
300 arb. timer a 1100 kr 330 000     
Total 410 000   410 000 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
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Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –Dette er en viktig 

prosess for hele Frøya, for reiselivsaktørene og for Øyrekka 
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 
5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – ikke relevant 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Mangel på reiselivsstrategi har vist seg være ei utfordring for kommunen. Det har de siste to årene tilspisset seg 
og kommunen har i stor grad brukt midler fra kommunalt næringsfond til reiselivsaktiviteter. Utfordringen har 
vært at vi ikke har hatt en klar strategi for hva vi ønsker. Hva skal vi satse på? Hva er i tråd med våre 
målsettinger og ikke. Vi opplever at vi gir støtte til flere parallelle initiativ, noe som kommunedirektøren mener 
kunne vært forhindret om vi har hatt en tydelig strategi. 
En reiselivsstrategi er, til sammen med næringsareal, en prioritert oppgave ved rullering av den strategiske 
næringsplanen. 
Reiselivsnæringen består av mange ulike aktører. Vi har noen få kommersielle aktører og mange sesong-
bedrifter. Det vil altid være en utfordring når ressurser skal samordnes og tiltak skal gjennomføres. Noen ser 
mulighetene og er villig til å bidra i prosesser, andre har ikke de nødvendige ressursene. 
Kommunedirektøren er klar over at en reiselivsstrategi ligger som bestilling og at den må på plass. For å få 
etablert en strategi, er det avgjørende at eksterne resusurser arbeider med det, også ressurser med rett kompetanse 
på området. 
 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Blått kompetansesenter for utarbeidelse av rammer for en 
reiselivsstrategi, inklusive en søknad til Innovasjon Norge  

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan 
tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at 
støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle 
kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller 
tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. 
Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når 
sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 700.000 kr. 
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KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - KORONA 2021  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar følgende retningslinjer for kommunal kompenasjonsordning,  
Korona, 2021:  
  

1. Bedrifter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre 
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger 
kan søke 

2. Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak kan støttes. Merutgifter kan være 
smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter 

3. Det gis støtte til maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner 
4. Søknadsfrist - Innen midnatt 10. oktober 2021, med behandling og vedtak i 

formannskapet den 19. oktober 2021 
5. Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap 

fastlegges.  Ut fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som 
kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel 
av sitt tap 
 

6. Krav til søker: 
 

a) Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra 
KMD. Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor 

b) Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune 
c) Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har 

jobben som sin hovedinntektskilde kan søke 
d) Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. 

januar 2019 kan tildeles tilskudd inntil kr 50.000 etter skjønnsmessig vurdering 
e) Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften 

dokumentere ved referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger 
en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital 

f) Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling 
g) Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå 
i omsetningstallet for 2021 

h) Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført 
til redusert omsetning 

i) Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om den lokale virksomhetene er del av et 
større konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og 
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hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt 
kompensasjon 

j) Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i 
regnskapsåret 2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet 

 
 
Vedlegg: 
 

 Tilskuddsbrev april og juni 
 Veileder 

 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt tildelingsbrev fra det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
på kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Dette er en oppfølging av budsjettvedtak fra Stortinget 23. 
februar 2021. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunenen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
I alt har kommunen mottatt midler i tre runder, januar, april og juni. Midlene fra den første runden – 476.224 kr - 
blir brukt spesifikt mot reiselivsbransjen og innsatser knyttet til aktiviteter sommeren 2021. Midler runde 2 og 3 - 
398.000 kr (runde 2) og 547.000 kr (runde 3), totalt 945.000 kr, ligger til grunn for tiltak beskrevet i denne 
saken. 
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til 
KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et 
senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD. 
 
Mål for ordningen 
 
Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av 
Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter. 
 
Kunngjøring 
 
Kommunen må kunngjøre sin lokale ordning slik at den gjøres kjent for målgruppene. Kommunen har 
stor frihet til å utforme ordningene etter egne prioriteringer, men alle relevante elementer som 
kommunen skal vurdere i søknadsbehandlingen må omtales i kunngjøringen/utlysningen. For å sikre 
likebehandling av virksomheter, og like konkurransevilkår kan ikke kommunen legge til grunn 
kriterier som ikke er oppgitt i kunngjøringen. Når midlene først er lyst ut under den nasjonalt 
notifiserte ordningen, må kommunene dele ut midlene i henhold til de kunngjorte opplysningene. 
 
Målgruppe 
 
Kunngjøringen må tydelig beskrive hvilke virksomheter som kan motta støtte. 
 

a) Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. 
Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor 
kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle 
kommunen eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen 
fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er destinasjonsselskaper eller 
turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter 
innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor kommunen  

b) En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell 
eller treningssenter) utenfor egen kommune kan ikke nektes støtte dersom den ellers 
tilfredsstiller kriteriene 

c) Næringsavgrensninger må være tydelig beskrevet. For eksempel er reiselivsnæringen ikke 
entydig definert og avgrenset. En mulig løsning kan være å bruke NACE-koder, slik de er 
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omtalt på ssb.no. En annen mulighet kan være å ta utgangspunkt i noen enkeltbedrifter og se 
hvilken næringskode (NACE-kode) virksomheten tilhører, og vurdere om den samme 
næringskoden kan brukes til å avgrense ordningen. Informasjon om næringskode for 
enkeltbedrifter er tilgjengelig på Brønnøysundregistrene eller proff.no. Innenfor dette 
kriteriet, kan kommunen avgrense ordningen til bestemte næringer, for eksempel 
hotellnæringen eller andre næringer som er viktige for kommunen å støtte 

d) Størrelsesbegrensninger -  Kommunen kan sette krav til minstestørrelse eller maksimal 
størrelse på bedrifter, for eksempel når det gjelder antall ansatte eller omsetning 

 
Tildelingskriterier 
 
Alle relevante tildelingskriterier må beskrives i kunngjøringen. I denne ordningen vil det være naturlig 
med tildelingskriterier knyttet til næringsavgrensninger, hvilke tap eller kostnader som kan støttes, 
hvordan støtten beregnes, m.m.  
Kommunen kan bare utbetale støtte i form av direkte tilskudd. Lån og garantier er ikke tillatt. 
Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader. Kommunen 
må selv sette krav til dokumentasjon, men det ønskes fra departementets side at krav til 
dokumentasjon skal være enkle for virksomheten å innfri. 
 
Tilskudd kan dekke: 
  

 Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien 
eller den påfølgende økonomiske nedgangen 

 Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning 
av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur 

 Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien 
 
En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert 
inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne 
tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller 
kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021. 
 
Støttebeløp, -intensitet og beregningsregler 
 
 Støtten kan ikke overstige 1 800 000 euro per virksomhet.  
 Inntil 100 % av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes 
 Øvrige beregningsregler skal fremgå av kunngjøringen 
 Kursen som brukes er den kursen som publiseres av den europeiske sentralbanken den dagen   

tilskuddsbrevet sendes 
  
Virksomheter som ikke kan støttes 
 
 Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne 

rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette 
gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra 
kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.  

 Finanssektoren 
 Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019. Dette gjelder ikke små foretak 

og mikroforetak  
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Krav til søknader 
 
Kommunene skal bruke regionalforvaltning.no i forvaltningen av ordningen, med mindre de har egne 
systemer med tilsvarende standard. Hvis kommunen bruker egne systemer, må disse sikre at all 
informasjon beskrevet her også kan håndteres i disse, spesielt når det gjelder egenerklæringen fra 
virksomheter om økonomiske vanskeligheter. 
 
KMD har etablert et forenklet søknadsskjema i regionalforvaltning.no som virksomhetene kan benytte 
for å søke om støtte. Søknader må som et minimum inneholde: 
 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer  
2. Søknadsbeløp  
3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i 

regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.  
4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt  
5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert 

dokumentasjon 
6. Kommunen kan kreve dokumentasjon utover minstekravene. Men gitt at kommunen stiller 

krav, kan ikke søknaden godkjennes hvis dokumentasjonen ikke foreligger eller ikke 
tilfredsstiller de kravene kommunen har satt til den 

 
Krav til vurdering av søknader 
 
Generelt må saksbehandler vurdere alle kriterier ved søknadsbehandlingen som er beskrevet i 
kunngjøringen. Saksbehandler kan ikke legge vekt på opplysninger eller forhold som ikke er beskrevet 
i kunngjøringen, med unntak av forhold som følger av lov. Departementet peker likevel på noen 
viktige vurderinger saksbehandler må gjøre: 
 

1. Er virksomheten innenfor den næringen kommunen ønsker å støtte? Hvis den lokale 
ordningen er næringsavgrenset, må saksbehandler ta stilling til dette. Fordi 
organisasjonsnummer må legges ved, er det enkelt å finne hvilken næring virksomheten 
tilhører 

2. Er støtten kumulert med annen støtte? I så fall må saksbehandler, i tråd med utlysningen, 
vurdere om det skal føre til helt eller delvis avkortning 

 
Krav til tilskuddsbrev 
 
Tilskuddsbrevet skal inneholde;  
 

1. Hva mottakeren får tilskudd til (i motsetning til støtte som gis som bagatellmessig støtte, der 
departementet anbefaler at kommunen ikke spesifiserer hvilke kostander tilskuddet dekker)  

2. Tilskuddsbeløp  
3. Informasjon om at tildelingen er offentlig støtte i henhold til reglene som åpner for offentlig 

støtte i forbindelse med koronakrisen, hjemlet i den notifiserte kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Temporary Framework, avsnitt 3.1 
Limited amounts of aid 

4. Eventuelle krav til rapportering.  
5. Det skal opplyses at kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs 

overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak 
6. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller 

delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente 
 
Tidspunktet for støtten skal settes til den dagen tilskuddsbrevet sendes. 
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Krav til rapportering fra virksomhetene til kommunene 
 
Kommunen kan stille krav til rapportering fra virksomheter som mottar støtte.  
 
Regler for kumulasjon 
 
I en del tilfeller må ulike tildelinger av offentlig støtte regnes sammen (kumuleres) for å vurdere om 
støttetildelingen er innenfor beløpsgrensene og tillat støtteintensitet. Hvis virksomheten har fått 
offentlig støtte tidligere, eller får flere tildelinger fra ulike aktører samtidig, må kommunen vurdere 
om tildelingene må regnes sammen. 
For å sikre at støtten ikke fører til overkompensasjon, må søker oppgi om virksomheten tidligere har 
mottatt offentlig støtte, støttebeløp, under hvilket regelverk/hvilken ordning støtten er mottatt og 
hvilke kostnader som er dekket. Opplysningene er basert på tillit. Dersom søker oppgir uriktig 
informasjon, risikerer søker å få trukket støtten helt eller delvis.  
Dersom en virksomhet får støtte i to eller flere tildelingsrunder, men til ulike støtteberettigede 
kostnader, er det ikke nødvendig å legge de sammen. 
Støtte, til de samme støtteberettigede kostnadene eller tapene, under den nasjonalt notifiserte 
ordningen, kan kumuleres med annen offentlig støtte, opptil 100 %. Støttetaket på 1 800 000 Euro, per 
foretak, kan imidlertid ikke overskrides. 
 
Hva er ett foretak? 
 
Støttebegrensningene gjelder per foretak. Definisjonen av hva som er ett foretak er derfor avgjørende 
for om støttetaket er overholdt. To selskap anses som ett foretak hvis det ene selskapet holder 
majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller dersom ett av selskapene, med hjemmel i kontrakt 
eller vedtekter, har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.  
For store foretak er det en reell mulighet for at kommuner, som er sent ute med å tildele midler, kan 
oppleve at foretaket har nådd begrensningen med maksimal støtte på 1,8 mill. euro. Dette er aktuelt 
for de store kjedeselskapene, for eksempel treningssentra eller hotellkjeder. Dette problemet er like 
aktuelt for støtte som hjemles i De-minimis-forordningen (bagatellmessig støtte) eller andre deler av 
regelverket for offentlig støtte. 
 
Krav til rapportering til KMD 
 
KMD skal ha løpende informasjon om tilskuddordninger som blir iverksatt under denne ordningen. 
Derfor er det viktig, som påpekt innledningsvis at kommunene registrerer bevilgning eller overføring i 
systemet.  
Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning no. Departementet kan hente 
ut rapportering underveis i året. Sluttrapportering sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom 
regionalforvaltning.no.  
I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen har 
benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 
500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal også bekrefte hvilket 
beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet. 
 
 
 
 
Vurdering: 
 

Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-
ordningene. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, 
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støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre 
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunedirektøren forelår at: 

1. Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak kan støttes. Merutgifter kan være smitteverntiltak 
eller faste uunngåelige utgifter 

2. Maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner 
 
Med utgangspunkt i krav som stilles til bevilgning av midler fra KMD, totalt 945.000 kr, foreslår 
kommunedirektøren at følgende stilles til søker: 
 

 Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra KMD. Alle 
opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor 

 Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune 
 Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har jobben som sin 

hovedinntektskilde kan søke 
 Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. januar 

2019 kan tildeles tilskudd inntil kr 50.000 etter skjønnsmessig vurdering 
 Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere ved 

referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger en realistisk plan for å 
gjenopprette positiv egenkapital 

 Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling 
 Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med tilsvarende 

periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå i omsetningstallet for 
2021 

 Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført til redusert 
omsetning 

 Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om den lokale virksomhetene er del av et større 
konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader 
tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon 

 Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i regnskapsåret 
2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet. Dette er fordi KMD gir kommunene 
ansvar for at ingen bedrifter skal motta mer enn såkalt «bagatellmessig støtte» på 200.000 
Euro innenfor en treårs periode. Beløp over denne grensen anses å være konkurransevridende 
innenfor EU, og det må notifiseres til ESA og behandles særskilt. Støtte fra Innovasjon Norge 
og SkatteFUNN er som hovedregel ikke hjemlet som bagatellmessig støtte, 
kompensasjonsmidler er vanligvis hjemlet som bagatellmessig støtte. De fleste bedrifter i 
Frøya kommune anses å ikke komme opp i dette beløpet 

 
Søknadsfrist 
Innen midnatt 10. oktober 2021, med behandling og vedtak i formannskapet den 19. oktober 2021. 
Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden. 

Beregning av tilskudd. 

Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap, fastlegges.  Ut 
fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor andel av tapet som kan dekkes. Formannskapet vurderer 
fordeling av midlene. 
 
Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte regnes ikke som offentlig støtte. 
Tilskuddet må likevel følge regelverket for bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene 
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skal gis. Det viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket 
har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet 
 
Budsjettpost/kontostreng: 
 
Tilskuddet finansieres med midler tildelt fra KMD. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - EUROPEISK GASTRONOMISK MATREGION 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 40.000 kr til Trøndelag Sørvest Lakseregionen for at regionen 
skal bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal matregion - 
Europeisk Gastronomisk Matregion 2022 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden 
er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra Trøndelag Sørvest Lakseregionen 
 Prosjektbeskrivelse 
 Sjømat Norge - Støtteerklæring  
 Næringshagen i Orkdalsregionen – Egeninnsats 
 Trøndelag Fylkeskommune - Vedtak 

 
Saksopplysninger:   
 
IPR Trøndelag sørvest vedtok 11 juni 2021 og sende søknad om medfinansiering til kommunene. 
Trøndelag skal være Europeisk Gastronomisk matregion i 2022. Som en del av denne satsingen er 
regionrådene oppfordret til å søke tilskudd til regionale prosjekter.  Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen er en viktig region for å realisere arbeidet med Trøndelag som Europeisk 
Gastronomisk matregion i 2022.      
 
Regionrådet har vedtatt at Laks skal være et felles satsingsområde i arbeid med profilering og 
omdømme. Vi har oppdrettsnæringa, elvene og kilnotfiske som sentrale næringer i vår region. Dette 
er også viktig å ha fokus på i dette prosjektet. 



Saknr: 165/21

 
Regionrådet arbeider med revisjon av strategisk næringsplan, der reiseliv har fått spesiell 
oppmerksomhet.  Det er viktig å se dette prosjektet også i denne sammenhengen.  Det vil også bli 
vektlagt forankring i kommunale planer for å få på plass eierskap og langsiktige strategier for dette 
arbeidet.  Prosjektet må ha perspektiv utover 2022. 
I utarbeidelse av prosjektskissen er det gjort nødvendige grep for å involvere interessenter. Tiden de 
har hatt til disposisjon har begrenset denne jobben noe.  Det er nødvendig med en ytterligere 
forankring og konkretisering av arbeidet.  Dette kan dels gjøres gjennom eksisterende arenaer i 
regionen og ved å etablere nye møteplasser. De har forsøkt å få oversikt over spennende initiativ og 
tiltak i regionen framfor å lete etter nye.  I prosjektfasen vil det være naturlig å se på prioriteringer 
og spissing av satsingsområdene. 
 
Flere sentrale aktører har bidratt i utvikling av prosjektbeskrivelsen. Eksempel på dette er Sjømat 
Norge og støtteerklæring til arbeidspakken om laksedialogen.  Næringshagen i Orkdalsregionen 
bidrar med arbeidsinnsats i prosjektet.  Kommunene er involvert ved næringsansvarlige.  Det er 
orientert om prosjektet i regionrådet, arbeidsutvalget og kommunedirektørutvalget.   
 
Flere av tiltakene har søkelys på rekruttering, både på ungdomstrinn og i den videregående skolen.  
Dette handler om rekruttering til restaurant og matfag og til primærnæringene. Videre er det lagt 
vekt på kommunikasjon, nettverk og omdømme. Dette har kommet tydelig fram i forarbeidet til 
denne prosjektbeskrivelsen som viktige områder å arbeide med. Spesielt har nettverkene vært 
opptatt av dette. 
 
Mål i prosjektet 
 

1. Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion 
2. Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen 

gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer 
3. Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon 
4. Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv 

 
Trøndelag sørvest, lakseregionen har et mangfold med produsenter, flinke kokker og videregående 
skoler med studieretning for restaurant - og matfag. 
 
Delmål Trøndelag sørvest, lakseregionen 
 

 Regionen skal bidra til å øke rekruttering til restaurant og matnæringa  
 Regionen skal bidra til rekruttering til landbruksnæringen  
 Restaurantnæringa i regionen skal være kjent med matprodusentene, det som produseres i 

regionen og det mangfoldet og muligheter dette gir  
 Etablere møteplasser for samarbeid mellom blå og grønn mat. Et blågrønt samarbeid 
 Prosjektet skal støtte opp reiselivsaktører i distriktet i ei vanskelig tid som følge av pandemi 

 
Trøndelag sørvest, lakseregionen skal bidra til å løfte Trøndelag som Europeisk Gastronomisk 
matregion 
 
Oppdrettsnæringa i regionen er en viktig aktør om Trondheim og Trøndelag skal markedsføres som 
matregionen i 2022. I tillegg har vi lokalprodusenter i regionen som leverer kvalitet og mangfold. 
Lokale produsenter har fått utmerkelser for sine produkter og innovasjon og kreativitet kjennetegner 
flere av dem. Vi har lokalmatprodusenter i regionen som har arbeidet målretta og høstet stor 
anerkjennelse for sitt arbeid og sine produkter. Eksempler på disse er: Seashell, Dalpro, Garnviks 
Røkeri, Hitra Gårdsmat m fl. Med søkelys på sirkulærøkonomi og bærekraft har disse klart å bidra til 
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flere Michelin stjerner for restauranter i Trondheim. Forholdene ligger derfor godt til rette for at 
regionen skal være med å løfte Trøndelag som Europeisk matregion i 2022. 
 
Arbeidspakker 

 
Tiltak  Hva  Prosjektleder / Interessenter 

(ikke utfyllende)  
Laksedialogen / opplegg for 
ungdomstrinnet  

Organisere opplegg sammen 
med kommunene, 
næringsutøvere og Sjømat 
Norge  

Ansvarlig for oppfølging: 
Sjømat Norge i samarbeid med 
prosjektleder  
Interessenter:  
Sjømatnæringa, kilnotfiskere, 
elveeiere, restaurant, Sjømat 
Norge, kommunene  

Rekruttering:  
European Young Chef Award 
2022  
Samarbeid vgs og produsenter  

Bindeledd regionen 
hovedprosjekt og kommunene  

Ansvarlig for oppfølging: 
Prosjektleder hovedprosjekt i 
samarbeid med prosjektleder 
Trøndelag sørvest  
Interessenter:  
Hitra kommune/Frøya kommune  
Opplæringskontor Hotell og 
restaurantfag  

Kommunikasjon og omdømme  Bloggere, Samarbeidsprosjekt 
med Trønder TV  

Ansvarlig for oppfølging: 
Næringsforeningen  
Næringshagen /Visit Løkken/ 
Skjølberg Søndre, 
produsentnettverk , kommunene  

Konferanser og møteplasser  ArktiskMat til Løkken, nettverk 
produsenter mm.  

Ansvarlig for oppfølging: 
Næringshagen i Orkdalsregionen  
Interessenter  
Næringshagen, Visit Løkken , 
produsentnettverkene , 
kommunene  
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Budsjett/ Finansiering  
 

Budsjett Sum   

Prosjektledelse inkl drift 950 000 50% stilling oktober 2021- oktober 2022 
Egeninnsats næringshagen i Orkdalsregionen 300 000 30% stilling 
Egeninnsats andre 300 000 produsenter, nettverk og organisasjoner 
Arbeidspakke 1: Rekruttering 200 000   
Arbeidspakke 2: Konferanser og nettverk 200 000   
Arbeidspakke 2: Laksedialogen 200 000   
Arbeidspakke 4: Kommunikasjon og omdømme 200 000   

SUM 2 350 000   

      
      

Finansiering Sum   

Trøndelag Fylkeskommune 625 000   
Kommuner i Trøndelag sørvest 800 000 Fordeles etter Agdenesmodellen 
Regionrådet fond 200 000   
Næringslivet 125 000   
Egeninnsats 600 000 Arbeidsinnsats 

SUM 2 350 000   
 
 
Hovedutvalg for næring i Trøndelag Fylkeskommune vedtok i sitt møte 26. mai 2021 et tilskudd på 
inntil kr 625 000 til prosjektet. Som grunnlag for tilsagnet forutsettes det at prosjektet 
fullfinansieres. Tilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune utgjør inntil 27 prosent av samlet kostnad. 
En forutsetning for tilskuddet er at:  
 

• Matregion Trøndelag Sørvest bidrar sammen med resten av Trøndelag for å oppfylle målene 
som er satt for ERG-arbeidet 

• Prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet  
• Prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen 

 
Som det framgår av vedlagte søknad og prosjektbeskrivelse har de lagt opp til en kommunal 
medfinansiering av prosjektet som fordeles etter Agdenesmodellen.   I tabell under framgår 
søknadsbeløp for medlemskommunene.  Som det framgår av vedlagt søknad til Trøndelag 
Fylkeskommune er det tatt forbehold om medfinansiering fra kommuner og næringsfond.   I søknad 
til Trøndelag Fylkeskommune er kommunal medfinansiering satt til kr 800 000. Regionrådet har 
vedtatt å dekke kr 400 000 av dette av fond. 
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Agdenesmodellen for Orkdalsregionen 2021

Regionrådet Til fordeling (kr) 400 000

Andel i forhold
Folketall Frie inntekter Frie inntekter 2021 Frie inntekter 2021 til snitt frie inntekter Fordeling
01.07.2020 pr innbygger (Statsbudsjett 2021) justert pr innbygger m/frie innt

(kr) (kr) (kr) (%) (kr)
Fra grønt 
hefte tabell 
F-k

Fra grønt hefte 
tabell 3-k

5061 Rindal 2 002 69 229 138 595 992 138 595 992 107,55 17 000
5055 Heim 5 930 68 496 406 184 027 406 184 027 106,41 50 000
5056 Hitra 5 102 62 845 320 633 941 320 633 941 97,63 39 000
5014 Frøya 5 196 63 678 330 869 194 330 869 194 98,93 40 000
5059 Orkland 18 260 62 249 1 136 674 061 1 136 674 061 96,71 139 000
5029 Skaun 8 370 59 216 495 636 716 495 636 716 91,99 61 000
5022 Rennebu 2 464 69 070 170 188 661 170 188 661 107,30 21 000
1576 Aure 3 486 77 979 271 834 241 271 834 241 121,14 33 000
Sum 50 810 3 270 616 834 3 270 616 834 400 000
Snitt 64 370  
 
Trøndelag sørvest, lakseregionen ønsker med denne søknaden å melde seg på arbeidet med 
«Trondheim og Trøndelag som gastronomisk europeisk matregion i 2022». Hos oss er det naturlig å 
legge «godfot teorien» til grunn for arbeidet. Et arbeid med ERG i Trøndelag sørvest - Lakseregionen 
vil bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal matregion, både på kort og 
ang sikt. 
Oppstart av prosjektet er satt til oktober 2021.   I forkant fortsetter arbeidet med forankring av 
prosjektet. Det kan bli endringer i forhold til prosjektplanen.  Dette prosjektet henger også sammen 
med regionens satsing på reiseliv.  Kommunene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet.   
 
Prosjektorganisering 
 

 
 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –Dette er 

en viktig prosess for hele Frøya, for reiselivsaktørene og for Øyrekka 
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – ikke relevant 
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5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – ikke relevant 
 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

 
Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion 2022 skal bidra til å sette Trøndelag på det 
internasjonale matkartet. Vår region – Lakseregionen - er i den sammenhengen en viktig bidragsyter 
og suksessfaktor for at man skal lykkes med det. Vi har både store og små aktører som det er viktig at 
vi engasjerer i prosjektet. Det er de store aktørene i laksenæringen, de små lokale produsentene, 
reiseliv- og restaurantnæringen og skolene i kommunen.  
Kommunedirektøren mener det også er viktig at Blått kompetansesenter (Næringshagen) og Frøya 
Næringsforum engasjerer seg i prosjektet. Mål, strategier og atkiviteter i dette prosjektet styrker eget 
arbeid med reiselivsstrategien og rullering av den strategiske næringsplanen. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 40.000 kr til Trøndelag Sørvest Lakseregionen for at regionen skal 
bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal matregion - Europeisk 
Gastronomisk Matregion 2022 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 
avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har 
plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er 
innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 40.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 700.000 
kr. 
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ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH - UTVIKLING AV FISKERINÆRINGEN I 
TRØNDELAG  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune deltar som partner i prosjektet CATCH 
2. Kommunedirektøren utpeker representant til styringsgruppa 
3. Frøya kommune deltar med 75.000 kr pr år i 3 år, totalt 225.000 kr i prosjektet 
4. Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022, 2023 og 2024 

 
 
Vedlegg: 
 

 Anmodning om medfinansiering 
 Prosjektbeskrivelse CATCH 
 Budsjett CATCH 

 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt en henvendelse fra Trøndelag Fylkeskommune om deltakelse i et 
regionalt prosejkt – CATCH. Fylkeskommunen søker også om kommunal medfinansiering i projektet. 
Trøndelag fylkeskommune vil stille med prosjektansvarlig og prosjektleder for prosjektet. 
Lønn og reisekostnader for disse vil være fylkeskommunens innsats i tillegg til de midler som stilles 
til disposisjon i henhold til vedlagt budsjett. 
 
Prosjektledelse: 
 

 Prosjektansvarlig: Peter Meinert, Trøndelag fylkeskommune 
 Prosjektleder: Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune 

 
 
Styringsgruppe: 
 

 Prosjektansvarlig Trøndelag fylkeskommune 
 Tre representanter fra kystkommunene fordelt mellom de tre geografiske regionene Namdal, 

Fosen, Hitra/ Frøya 
 En representant fra Fiskarlaget Midt-Norge 
 En representant fra fiskeindustrien i Trøndelag 
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Kommunenes medfinansiering skal i tillegg til fylkeskommunens innsats bidra til etablering, 
finansiering og drift av prosjektet og et akselratorprogram for unge fiskere i Trøndelag. Innholdet i 
prosjektet og akselratorprogrammet er nærmere beskrevet i vedlagt prosjektbeskrivelse for CATCH. 
 
Prosjektbeskrivelse 
 
I Trøndelag har vi i mange år hatt en utvikling med en kraftig reduksjon i både fiskeflåten og antall 
fiskere, samt ei betydelig strukturering av antallet foredlingsanlegg. Det er derfor nødvendig at det tas 
tak i situasjonen slik at utviklingen kan snus! Sammenlignet med andre regioner er Trøndelag en 
fiskeriregion med det mest varierte ressursgrunnlaget, både gjennom en stor artsrikdom og med 
ressurser vi i dag ikke beskatter optimalt. Det er flere ulike arter som det kan høstes på, og som gir 
mange muligheter for å utvikle ei bærekraftig og mer robust fiskerinæring.  
 
Gjennom en koordinert satsing i et partnerskap mellom kystkommunene, fiskerinæringen på sjø og 
land og fylkeskommunen ønsker man nå å ta grep. Trøndelag Fylkeskommune har tatt en ledende 
posisjon og er initiativtaker til dette prosjektet. Sommeren og høsten 2018 ble det gjennomført 
sonderinger, og etter hvert ble et forprosjekt designet med sikte på å igangsette et langsiktig 
utviklingsprosjekt. Målsettingene henger tett sammen; ei styrking av fiskerinæringa i Trøndelag 
forutsetter at mottaksstrukturen opprettholdes, noe som igjen er avhengig av mer stabile leveranser 
året rundt. En av strategiene er å sørge for bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser som ikke 
beskattes optimalt i dag. Dette kan gjøres ved å sørge for flere fartøy i gruppen under 11 meter og som 
fisker i åpen gruppe etableres i Trøndelag.  
 
Prosjektet har samtidig rettet søkelys på økt rekruttering gjennom sterkere innsats for å få unge og 
motiverte fiskere inn i fiskeryrket. Konklusjonene fra denne delen av prosjektet er å etablere et 
samarbeidprosjekt i Trøndelag, som benevnes som CATCH. Prosjektet skal investere i unge 
«talenter» og gjennom et akselratorprogram sørge for at de som det investeres i blir selvstendige 
fiskere. Det er gjennomført forankringsprosesser mot både investorer, fiskere, kommuner og andre 
relevante aktører. Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Arbeidet startet opp medio september 
2020 og ble avsluttet ved utgangen av mai 2021. INAQ AS ved seniorrådgiverne Nils Ole Kogstad og 
Arnt-Ivar Kverndal har ledet prosjektet. Peter Meinert og Leif Harald Hanssen har representert 
prosjekteieren; Trøndelag Fylkeskommune. 
 
CATCH – rolle og oppgaver 
 
Målsettingen er å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske gjennom å få flere unge fiskere inn 
i næringa. De kommende tre årene skal CATCH bidra til etablering av drift på 9 fiskebåter.  
Hensikten er å gi ungdom som ønsker å bli selvstendige fiskere en god oppstartsmulighet. CATCH er 
derfor et prosjektsamarbeid som satser på å rekruttere yngre fiskere til å etablere seg lokalt. Fiskerne 
som man velger å investere i får mulighet til å bygge opp virksomheten sin sammen med erfarne og 
dyktige fiskere som vil fungere som mentorer. Fiskerne vil få tilgang til båt, utstyr og finansiering, 
samt et strukturert utviklingsprogram med både individuell rådgivning og i grupper. CATCH vil aktivt 
følge opp de utvalgte fiskerne gjennom en årsplan, basert på fiskeressurser i åpen gruppe. Et tett 
samarbeid med de videregående skolene i fylket om innhold og aktiviteter i programmet vil kunne gi 
mange gode effekter. 
 
Fiskeridriften på de enkelte fartøyer skilles fra de tjenester som CATCH skal bidra med, dvs at 
fartøyene opererer som selvstendig økonomiske enheter. CATCH vil derfor være en organisering på 
siden av fiskeridriften. 
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I dag ønsker mange ungdommer langs Trøndelagskysten å bli fiskere. De aller fleste starter med å 
skaffe seg en brukt båt under 11 meter med fiske i åpen gruppe. CATCH skal bidra til at unge fiskere 
effektivt får tilført både kunnskap og erfaring som skal til for å lykkes. Driftsgrunnlaget i åpen gruppe 
baserer seg på et helårlig fiske i fartøyets nærområde. En naturlig lokalisering er innenfor de 
geografiske klyngene som vi har i Trøndelag. Fartøyene vil med sin tilstedeværelse bidra til en mer 
forutsigbar og jevn tilførsel av råstoff til mottaksanleggene. Vi ser for oss en trinnvis investerings- og 
utviklingsprosess som vil inneholde følgende aktiviteter: 
 

1. Fisker tar eller kommer i kontakt med CATCH og redegjør for hva slags fiskerivirksomhet 
man vil starte 

2. CATCH går gjennom prosjektet med utgangspunkt i selskapets retningslinjer 
3. CATCH gjør en vurdering basert på de planer fiskeren har, vurderer potensialet og hvilke 

behov prosjektet har (investeringer, ansvarlig lån og/eller praktisk støtte, mv) 
4. CATCH vurderer prosjektet; om man skal anbefale investering, lån eller bidrag på annen måte 
5. Fisker blir en del av akselratorprogrammet som organiseres av CATCH 
6. Det etableres en felles utviklingsplan for fartøyet som blir fulgt opp av CATCH 
7. Søker får praktisk hjelp med etableringen og driften, basert på behov 
8. Søker kan etter behov bli knyttet opp i mot CATCH sine industri- og undervisningspartnere 
9. CATCH vil bidra aktivt i prosjektet over en periode på 3 år. Målsettingen er at fisker blir 

selvstendig og kan drive en bærekraftig virksomhet på egne bein 
 
Kriteriene for å kunne bli en del av CATCH er: 
 

1. Fisker er under 35 år  
2. Har tilstrekkelig motivasjon og potensial til å kunne gjennomføre akselratorprogrammet  
3. Er villig til å etablere en omforent utviklingsplan med CATCH og i samarbeid med mentor 
4. Driftsgrunnlaget er i åpen gruppe som baserer seg på et helårlig fiske i hovedsak i fartøyets 

nærområde 
5. Lokalisering i Trøndelag 
6. Forpliktende avtale med investor  

 
CATCH vil ha behov for tilgang til ulike typer av kompetanser, samt en prosjektledelse som leder og 
koordinerer prosjektarbeidet.  
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Investerings- og utviklingsprosessen inneholder tre hovedfaser; hhv rekruttering, utviklingsfase og 
exit (jf figur). En kritisk suksessfaktor for å kunne nå målsettingene er utvelgelsen av de riktige 
talentene, noe som gjør at dette må utføres på en strukturert og god måte.  
CATCH vil kunne bistå investor i å rekruttere fisker, etablering av utviklingsplan og årshjul, 
etablering av underlag for bankfinansiering, mv. Det etableres i forkant en utviklingsavtale mellom 
CATCH, investor og fiskeriselskap. 
 

 
 
 
CATCH skal bidra til at unge «talenter» får en trygg vei inn i fiskerinæringa slik at de kan bli 
selvstendige fiskere. CATCH må derfor kunne tilby et sett av ulike tjenester, basert på de ulike behov 
som de rekrutterte fiskerne har. I tillegg til å koordinere prosessene knyttet til kjøp og investering av 
fartøy og redskaper, skal CATCH også være en kunnskapshub som gjennom et akselratorprogram 
sørger for at fiskerne tilføres nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. 
 
Aktivitetene i CATCH koordineres av en prosjektleder. Viktige samarbeidsaktører vil være de 
videregående skolene og mentorene. I tillegg vil det være nødvendig å ha tilgang til andre typer av 
tjenester, eksemplevis økonomi, regnskap, teknisk vedlikehold, juridisk kompetanse, mv.  
CATCH vil i tillegg etablere samarbeidsavtaler med industripartnere og undervisningsinstitusjoner 
som vil bidra i akselratorprogrammet. 
 
Mentorene 
 
Et godt råd i denne sammenheng er å lytte og lære av erfarne fiskere. I Trøndelag finnes det i dag 
mange framoverlente og dyktige fiskere. I dette prosjektet har vi involvert tre solide ressurspersoner 
knyttet til ulike regioner i Trøndelag (jf figur), Trond Harald Iversen, Arve Guttelvik og Remi 
Hatland. 
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Allerede i rekrutteringsfasen vil mentorene ha en rolle, de vil gi CATCH viktig beslutningsgrunnlag 
mht hvilke fiskere man skal investere i. I utviklingsfasen vil mentorenes rolle være særlig viktig mht 
overføring av praktisk kunnskap. 
 
Kort om mentorene: 
 

 Arve Guttelvik, fra Stokkøya i Åfjord kommune (født 1971). Han startet opp som ung fisker 
for omlag 30 år siden, og er i dag eier av selskapet Arve Guttelvik AS som eier og driver bla 
MS Storstein, som er et moderne fiskefartøy på 14,99 meter, bygd i 2019 

 Remi Hatland er fra Rørvik (født 1983) er eier og driver av «Aud Williksen» som er en 
garnbåt på 14,98 meter. Fartøyet har et mannskap på 4, hvorav en er lærling. Rederen er 
opptatt av rekruttering og har i tillegg med elever fra YNVS om bord, deler av året 

 Trond Harald Iversen er fra Frøya (født 1983), og startet som fisker i ung alder. Han er i dag 
eier av rederiet Trond Iversen AS. MS Leon Olai er en 49 fot stor fiskebåt der Trond Harald 
er skipper sammen med to fiskere, der den yngste som er 18 år har som ambisjon om å bli 
fisker på eget fartøy! 

 
Årshjul for fiske i åpen gruppe med fartøy under 11 meter i Trøndelag 
 
De har i prosjektet utviklet en økonomimodell for å simulere drift av en fiskebåt, fortrinnsvis med et 
mannskap på to. Det antas drift 12 måneder i året og 20 dager pr. måned. Et årshjul med variasjoner 
gjennom året er utarbeidet (jf figur) som et driftsgrunnlag. Årshjulet er basert på erfaringer fra denne 
type båter, ressursgrunnlaget på Trøndelagskysten samt når på året det fangstes på de ulike artene. Det 
vil være viktig at årshjul og fangstplaner koordineres med mottaksanleggets behov. 
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CATCH – organisering 
 
Prosjektorganisering med styringsgruppe bestående av representanter fra prosjekteierne, som 
oppfyller krav til kritisk kunnskap og kompetanse som prosjektet krever. Prosjektledelse rekrutteres 
internt fra TRFK. Prosjektledelsen vil være ansvarlig for etablering og gjennomføring av et 
akselratorprogram for oppfølging av fiskerne, fiskeriselskapene og investorer. Dette forvaltes 
gjennom forpliktende avtaler mellom interessentene. Oppgavene vil være basert på samarbeid med 
rådgivere, industripartnere, kapitalaktører, undervisningsinstitusjoner og ressurspersoner i næringa, 
ref. figur nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
Budsjett 
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UTGIFTER År 1 År 2 År 3 SUM 
Prosjektledelse 0 0 0 0 
Mentorordning 150 000 150 000 150 000 450 000 
Kompetanseutvikling 200 000 200 000 200 000 600 000 
Rådgivning 200 000 200 000 200 000 600 000 
Nettverksamlinger 150 000 150 000 150 000 450 000 
Diverse 100 000 100 000 100 000 300 000 
Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000 

 
Finansiering 
 

FINANSIERING År 1 År 2 År 3 SUM 
TRFK 300 000 300 000 300 000 900 000 
Frøya kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 
Hitra kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 
Ørland kommune 50 000 50 000 50 000 150 000 
Nord-Fosen Utvikling (Åfjord-Osen) 150 000 150 000 150 000 450 000 
Flatanger kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 
Nærøysund kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 
Namsos kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 
Leka kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 
Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000 

 
Trøndelag fylkeskommune anmoder Frøya kommune om et årlig økonomisk bidrag på kr. 75 000,- 
avgrenset til kr. 225 000,- over en periode på tre år (2021-2023). Dersom Frøya kommune ikke har 
tilgjengelige midler for deltakelse i 2021, kan det økonomiske bidraget forskyves med ett år (2022-
2024). 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har fokus på tilrettelegging for unge fiskere og er opptatt av at flere unge etablerer 
seg som fiskere i kommunen. Det ble for noen år siden etablert ei garantiordning for fiskere og vi har 
prioritet på fiskeri i det kommunale næringsfondet. I forbindelse med behandlingen av sak 156/20 – 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024, 10.12.2020, ble det i den verbale delen vedtatt at; Det skal 
utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etableringslån til slik at unge fiskere kan realisere sine 
planer. Dette utredes og blir fremmet i egen sak. 
 
Kommunedirektøren er positiv til prosjektet CATCH. CATCH famner mer en en finansieringsløsning. 
Prosjektet har fokus på flere elementer ved etablering, som personlig utvikling, kunnskap og 
forståelse for yrket, samarbeid og ikke minst ei mentorordning der erfarne fiskere blir en viktig ressurs 
for de som tas inn i prosjektet. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

 Frøya kommune deltar som partner i prosjektet 
 Kommunedirektøren utser representant til styringsgruppa 
 Frøya kommune deltar med 75.000 kr pr år i 3 år, totalt 225.000 kr i prosjektet 
 Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022, 2023 og 2024 
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LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for en 
låneordning for unge fiskere, jfr mandat i saksframlegget 

 Formannskapet er styringsgruppe 
 Arbeidet ferdigstilles innen sommeren 2022 

 
 
Vedlegg: 
 

 Kvotelån Bø kommune 
 Retningslinjer lån til unge fiskere Øksnes kommune 
 Vedtekter for rekrutteringsfond unge fiskere i tidligere Finnmark fylke 
 Brosjyre for låneordning – Finnmark fylke 

 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med behandlingen av sak 156/20 – Budsjett og økonomiplan 2021-2024, 10.12.2020, ble 
det i den verbale delen vedtatt at;  
 
Det skal utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etableringslån til slik at unge fiskere kan 
realisere sine planer. 
 
En rekke kommuner i Nordland og i tidligere Troms og Finnmark, også fylkeskommunen i Finnmark, 
har tatt initiativ til låneordninger for unge fiskere. 
 
Som eksempel har Bø kommune i Vesterålen en låneordning for kjøp av kvoter. Øksnes kommune 
tilbyr lån til unge fiskere og tidligere Finnmark fylkeskommune opprettet en låneordning for unge 
fiskere etablert i tidligere Finnmarkskommuner. 
 
Retningslinjer, vedtekter og krav oppleves som ganske like, med tanke på hvilke parametre som skal 
vurderes. Det finnes forskjeller, noe som blir beskrevet under: 
 

 Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterer førstegangsinvestering i fiskefartøy 
 De fleste opererer med rente- og avdragsfrihet det første eller de første to, tre årene 
 Det forutsettes at grunnfinansieringen ordnes med ordinær bank og at toppfinansieringen kan 

omsøkes i de offentlige ordningene 
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 Det tilbys en gunstig lånerente, ofte lavere en ordinær bankrente, eksempelvis 1% over  
 Målgruppen er fiskere som er 35 år og yngre. Noen prioriterer de under 30 år 
 Noen krever at det skal være førstegangsetablerere 
 Lån på inntil 20%, 25% eller 35% av fartøy- og kvoteinvesteringen 
 Lånebeløpet skal være maksimalt 20% av kapitalbehovet 
 Noen er kritisk til finansiering av kvoter, noen har egen finansieringsløsning for kjøp av 

fiskekvoter (Bø kommune) 
 Maksimalt lånebeløp varierer, eksempelvis; 3.000.000, 1.000.000, 750.000 eller 500.000 kr 
 Rentesats ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente eller at renten følger satsen for 

risikolån i Innovasjon Norge 
 Total løpetid: fra 7 til 12 år 
 Pant i investeringsobjektet, prioritet etter andre finansieringskilder 
 Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommunen/ fylket 
 Søker skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B 
 Må dokumentere 2 års relevant praksis som fisker/ mannskap 
 Søker må være eier av minimum 67% av fiskefartøyet/ foretaket 
 Minimum 10% egenkapital 
 Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommunen/ regionen 
 Fiskefartøyet skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan være eldre, men da renovert/ ombygd 

 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren opplever at de som ønsker å satse på fiskeryrket har utfordringer knyttet til 
finansiering av investering i båt, bruk og kvoter. Dette er nok også årsaket til at kommuner og fylker 
oppretter låneordninger som underletter og som tar risiko gjennom innvilgning av topplån. 
 
For å kunne fremme en sak til politisk behandling, ønsker kommunedirektøren at det opprettes en 
arbeidsgruppe som utreder mulighetene for og behovet av en kommunal låneordning. Arbeidsgruppa 
skal bestå av; 
 

 Representanter for kommunedirektøren; Økonomisjef og næringsrådgiver 
 Ekstern kompetanse på feltet 
 Representant fra Fiskarlaget 

 
Mandat for arbeidsgruppa: 
 

 Ta rede på hvordan andre kommuner har organisert ordningen 
 Utrede samarbeid med kommersielle banker, lokalt eller nasjonalt 
 Utrede samarbeid med Innovasjon Norge 
 Utarbeide forslag til vedtekter/ retningslinjer for ordningen, basert på parametre skissert over 
 Forslag på hvordan ordningen skal organiseres. Skal kommuneadministrasjonen etablere 

ordningen i egen regi eller skal tjenesten kjøpes eksternt 
 Hvordan skal ordningen finansieres? Avsette midler i budsjettet, skal midlene tas fra plasserte 

midler eller fra fremtidig produksjonsavgift (havbruksfond)? 
 Størrelsen på ordningen i kroner. Hvor mye skal avsettes? Skal tilbakebetaling av lån 

beholdes i låneordningen for videre utlån? 
 Skal ordningen knyttes til samarbeidsprosjektet CATCH, helt eller delvis? 

 
Kommunedirektøren anbefaler at Formannskapet fungerer som styringsgruppe for arbeidet og skal 
holdes løpende orientert. Det planlegges politisk behandling av låneordningen innen sommeren 2022. 
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Kommunedirektøren tilrår at: 
 

 Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for en låneordning 
for unge fiskere, jfr mandat i saksframlegget 

 Formannskapet er styringsgruppe 
 Arbeidet ferdigstilles innen sommeren 2022 
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138/21
GODKJ ENNING A V PROTOKOLLER FRA MØTENE 11.06.21, 15.06.21 OG 23.06.21

Vedtak:

Protokoll fra møtene 11.06.21, 15.06.21 og 23.06.21 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møtene 11.06.21, 15.06.21 og 23.06.21 godkj ennes som framlagt.

139/21
REFERATSAKER

Vedtak :

Referatene tas til or ienter ing.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

140/21
ORDFØRE RS ORIENTERING

Beredskapsledelsen
Utvikling Sistranda sentrum
Dyrøy ferjeleie - detalj planlegging i gang
Kr aftsituasj onen
22.juli-markering Sletta kirke
Tr øndersk matfestival
Marint samarbeid
Valgkampåpning på Mausund
AtB - for slag om endring av ruter
NHO-besøk
Aqua-NOR
Skolestar t og bussr uter
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERI NG

 Status Kor ona og status «uønsket hendelse» ved kommuneoverlegen

 Sommeravviklingen
o Generelt : Rolig sommer , ett smitteutbrudd som vi fikk r askt kontroll over .

o Helse:
o Det har vært utfordrende bemanningsmessig. Stor t pr ess på ansatte, inkluder t

virksomhetsledere. Virksomhetslederne har vær t inn i dr ift denne sommer en. År sak

ligger i blant annet at bemanningsbyr å ikke har greid askaffe til veies vikarer . Noe

som jeg forstår ikke bare er utfordring som vi har hatt, men i hele landet .

Kor onarelatert
o Oppvekst:

o Meldes generelt om en rolig sommer , med gr ei fer ieavvikling.
o Nabeita OS avd. barnehage steng en uke pga smittekarantene.
o Tiltaksnivå i barnehagene har vær t gult store deler av j uli etter smitteutbruddet i

uke 27, tilbake på grønt fr a uke 31. Grønt nivå ved skolestar t. Nytt rundt

koronatiltak er at barn som tidligere måtte i nærkontaktkarantene, nå kan tilbake på

skole/barnehage umiddelbar t ved negativ test.
o Noen fler e barn i barnehagene på sommeren enn «nor malår», da fler e tar tr e uker

fer ie kontr a vanligvis fire. Sannsynligvis pga r edusert r eising grunnet
kor onasituasjonen. Har før t til noe høyere ferievikarinnleie.

o Har vær t ungdom fra «sommerj obb for ungdom» i fler e av barnehagene.

o Noen utfordringer med askaffe bolig til nyansatte. Har ordnet seg.

o Kultur skolen melder at elevtallet har økt et lite hakk før oppstar t i høst.

o Dyrøy OS: Det bar vær t fullt på oppvekstsenterets parkeringsplass til tider, til tr oss

for ordinær , OG ekstra skilting, om at parker ingsplassen kun er for ansatte.

 Kultur ; Elin K. Strandheim star tet opp som ny VL for kultur og idrett

o Turistinformasjonen, evalueringen gjennomfør t

o Ønsker å or ienter e FSK i neste møte 15 min om resultat og forbedringsomr åder

 Gravplassen på Hamarvika
o Avtale med Frøya kirkegårdstj eneste
o Grensesteinene, avdukning ila august

» Valgdagen/valgstyret, utdelt informasj on om kjør eplan 13 og 14 september 2021

 Dr iften i nytt helsehus/omsorgsboliger
o Bemanner ut fra samme år sverksramme som i dag

o Omsorgsboligene; legger til gr unn at dette skal være selvkost

o Politiske saker
• Husleiesatsen - hva skal det betales for, fastsettelse av pr is

• 8 ekstr a plasser - midler tidig langtid/pga bruk av tvang

o Dette jobbes det med pt :
o Fremtidige dr iftskostnader/ LCC kostnader med tanke på økonomiplanlegging

framover
o Til avklaring pr nå administrativt :

o Hvilke beboere skal være med i den store flytte-prosessen? A-bygget, gml.

trygdeboliger

 For mannskapets tur til Ne r oysund, 28.09- 30.09.21
o 28, 09 - 29.09: Overn atting Værnes Radison Blu Hotell Værnes 8 rom er bestilt

o 29.09: Fly fra Værnes kl. 08.25 (Ror vik kI. 09.00)

o 30.09: Flyfr a Rørvik kl. 14.05 (Trondheim kl. 14.40)

o 2 kommunale biler er booket- samkjør ing?
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> Ar beidsgruppen som skal se på folkevalgtes arbeidsvilkår er innkalt til 02.09.21

Aqua Nor neste uke. For mannskapets medlemmer hjer telig velkomne til s ta og besøke vår stand

som vi har sammen med Hitra og Trondheim kommuner .

o Adgangskor t bestilles ved henvendelse kommunedir ektør

> Dagens sykehj em, teamsmote med inter essenter , or ienter ing under lukket møte etter KL S11.5 b

142/21
MULIGHETSSTUDIE FOR NÆRING

Vedtak:

M ulighetsstudien for næringsarealer i Frøya kommune tas til etterretning. Studien skal legges til grunn

for den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel.

I tillegg inkluderes:
Ornflaugvagen  -  omradet for utfylling  i  sjø bør inkluderes  i  revidering av KP A

Et omr åde mellom idrettsbanen på Nabeita og veien til Bergheia tas inn i det videre arbeidet.

Stormyra  -  vurderes hvorvidt også det kan utvikles som et sjønært næringsområde

Enstemmig.

Formannskapets behandling  i  møte 17.08.21:

møtet lukkes etter KL S11.5 b

Følgende omf orente f orslag til vedtak ble f remmet:

I tillegg inkluderes:
Ornflaugvagen - omradet for utfylling i sjø bør inkluderes i revidering av KP A

Et område mellom idrettsbanen på Nabeita og veien til Bergheia tas inn i det videre arbeidet.

Stormyra - vurderes hvorvidt også det kan utvikles som et sjønært næringsområde

Enstemmig.

Innstilling:

Mulighetsstudien for næringsarealer i Frøya kommune tas til etterretning. Studien skal legges til grunn for den

tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel.
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143/21
TEMATISK RULLERING A V KOMMUNEPLANENS AREALDEL  -  AREALER TIL NÆRING.
PLANPROGRAM OG VAR SEL OM OPPSTAR T AV PLANARBEID

Vedtak:

1. Formannskapet i Frøya kommune ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med tematisk
rullering av kommuneplanens arealdel  -  arealer til næring, i henhold til plan- og bygningslovens  §  11-
12.

2. Forslag til planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel  -  næringsarealer med
vedlegg, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker jamfør plan- og bygningslovens §§
4-1 og 11-13.

3. Det bes særlig om innspill på næringsarealer som vist i vedlagte mulighetsstudie, strategier for
utvikling av næringsarealer beskr evet i planprogrammet og  i  mulighetsstudien, og forslag til
utredningsprogram.

4. Ørnflaugvågen  -  området for utfylling i sjø bør inkluderes  i  revidering av KP A
Et område mellom idrettsbanen på Nabeita og veien  til  Bergheia tas inn i det videre arbeidet.
Stormyra  -  vurderes hvorvidt også det kan utvikles som et sjønært næringsområde

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 17.08.21:

Følgende omf orente f orslag til ny tt pkt 4 i vedtak ble fr emmet:

I tillegg inkluderes:
Omflaugvagen - omradet for utfylling i sjø bør inkluderes i revidering av KPA
Et område mellom idrettsbanen på Nabeita og veien til Bergheia tas inn i det videre arbeidet.
Stormyra - vurderes hvorvidt også det kan utvikles som et sjønært næringsområde

Enstemmig.

Innstilling:

I. Fonnannskapet i Frøya kommune ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med tematisk rullering
av kommuneplanens arealdel ar ealer til næring, i henhold til plan- og bygning slovens $ 11-12.

2. Forslag til planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - na ringsarealer med vedlegg,
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker j amfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

3. Det bes særlig om innspill på næringsarealer som vist i vedlagte mulighetsstudie, strategier for utvikling av
næringsarealer beskrevet i planprogrammet og i mulighetsstudien, og forslag til utredningsprogram.

144/2 1
HØRING  -  RE GIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG

Vedtak:

Frøya kommune tar høringsutkast til regional plan for arealbruk  i  Trøndelag 2021 -  2030 til orientering.

Frøya kommune sender det vedlagte høringssvaret til Trøndelag Fylkeskommune som svar på høringen.

Enstemmig.
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Innstilling:

Frøya kommune tar høringsutkast til regional plan for arealbruk i Trondelag 2021- 2030 til orientering.

Frøya kommune sender det vedlagte høringssvaret til Trøndelag Fylkeskommune som svar på høringen.

145/2 1
PILOT ANLEGG FLYTENDE SOLKRAFTVERK  -  EQUINOR

Vedtak:

Frøya kommune tar høring vedrørende søknad om konsesjon for flytende solkr aft til orientering.

Videre ønsker kommunen at miljøstudiet bør dekke så mange problemstillinger som mulig, så en kan få

en god oversikt over hvilke påvirkninger naturmangfoldet får av et slikt anlegg.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune tar høring vedrørende søknad om konsesj on for flytende solkraft til orientering.

Videre ønsker kommunen at miljøstudiet bør dekke så mange problemstillinger som mulig, så en kan få en god

oversikt over hvilke påvirkninger naturmangfoldet får av et slikt anlegg.

146/21
TILLEGGSFINANSIERING TIL MORGENDAGENS OMSORG  -  FOR PUMPEHUS I FORBINDELSE

MED SPRINKLING A V HELSEHUSET

Vedtak:

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr .

Dette fmansiers fra salget av 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 millioner kr i K-sak 95/21 og 1,3 millioner

kr fr a disposisjonsfondet.

Disponibel saldo på disposisjonsfondet per 24.06.2021 er på Kr 77.832.385,53

Enstemmig.

Innstilling:

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr .

Dette finansiers fra salget av 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 millioner kr i K-sak 95/21 og 1,3 millioner kr fra

disposisjonsfondet.

Disponibel saldo på disposisj onsfondet per 24.06.202 1 er på kr 77.832.385,53
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147/2 1
EGENKAPITALI NNSKUDD KL P 2021

Vedtak:

Frøya kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KL P  i  2021.

Egenkapitalinnskuddet KL P 2021 er på kr 1.021.003,-

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisj onsfondet som har en saldo pr 29. juli 2021 på kr

77 832 385,-

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2021.

Egenkapitalinnskuddet KLP 2021 er på kr 1.021.003,-

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisj onsfondet som har en saldo pr 29. juli 2021 på kr

77 832 385,-

148/21
OKONOMIRAPPORT  -  FORSTE HAL VAR2021

Vedtak:

Formannskapet tar økonomirapporten for første halvår 2021 til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Formannskapet tar økonomirapporten for første halvår 2021 til orientering.

149/21 Unntatt offentlighet 0n$13 jf. fv $13

SØKNAD OM ENDRING A V DOMENEAVT AL E

FROYA.NO - FROYA KOMMUNE

Vedtak:

Formannskapets behandling i mote 17.08.21:

Rep. Knut Arne Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han er bror til Tore Strømøy

Rep. Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert inhabil

Innstilling:
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150/21
NYTT MØTERE GLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ØVRIGE

FOLKEVALGTE UTVALG

Vedtak:

Pkt . 20.4 endres til:

Avstemninger skal skje  i  åpent møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skr iftlig

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet.

Enstemmig.

Innstilling:

Pkt . 20.4 endres til:

Avstemninger skal skj e i åpent møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skriftlig

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet.

151/21
OPPNEVNING AV KANDIDATER TIL INTERKOMMUNAL KLAGENEMND  -  REMIDT

Vedtak:

Som medlem  i  Interkommunal klagenemnd ReMidt velges: Lene Skarsvåg.

Som personlig varamedlem velges: Geir Egil Meland.

Enstemmig.

Formannskapets behandling  i  møte 17.08.21:

Følgende f orslag til medlem ble f remmet av Knut Arne Strømøy :

Lene Skarsvåg.

Følgendef orslag til p ersonlig varamedlem biefremmet av Billy Fredagsvik:

Geir Egil Meland.

Enstemmig.

Innstilling:

Som medlem i Interkommunal klagenemnd ReMidt velges:

Som personlig varamedlem velges:
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152/21
TUNNELREHABILITERINGEN, FORHANDLINGER

Vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.
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Klrep l an for valg 2021

Mandag 13.september

KI.14.00

ca.20.15

Valgst yret er med på åpning av forhandsstemmeurn en .

Fo reløpig telling av forhåndsstemmer st arter. Manuell t elling. Utføres- av

valgmedarbeiderne.

Valgstyret samles på kommunehuset . Resultat fo relopig telling

forhånd sstemme. Evt forkast elser vu rderes.

Result at et av foreløpig telling skal ikke offent liggjøres før sperrefrist en kl.

21.00.

Ca. KI.20.30 Innlevering av stemmesedler f ra st emmestyrene og oppstart foreløplø

telling valgt ing

Ca. KI.22.00 Endelig oppt elling forhåndsstemmer

Valgstyret t ilstede

Ca. KI.22.30 Endelig oppt elling valgt ing +andre kat egorier

Valgstyret t ilstede

Ca. KI.00.00 Mulig ferdig med alle oppt ellinger, unntatt sent innkomne/ lagt t ll side

Tlrsdag 14.september

KI.17.00

KI.17.30

Oppstart foreløpig t elling sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt t ll side

Oppstart endelig t elli ng sent innkomne forhan dsstemm er/l agt til side

Ca. KI.18.00 Foret a valgoppgjør Iva lgadminist rasj onssystemet

Ca. KI.19.00 Valgstyre t s møtebok produsert og klar for gJennomgang/ signeri ng

Valgstyret må ha møte for agjennomg a møteboka + signere denne. Enten t irsdag etter

kl.19 eller onsdag kl.09 .

Onsdag 15.september

KI.11.00 Valgansvarlige f rakter valgmater iellet t il Tr.heim



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1914    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 

 Covid 19 
 Status hendelsen 
 Oppfølging av sykefravær/kommunens rutiner  
 Bruk av vikartjenester innen helse og mestring 
 Status svømmehall  
 Badeland  
 Økonomiske betraktninger/valg 
 Andre orienteringer i møtet 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1915    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
 
Kystteknikk - Miljøfyrtårn 
Selvkjørende buss - folkemøte på Mausund 18.september 
Vegkonferansen 2021 
Evaluering studie.spes. 
Besøk 1.trinnelevene 
Næringshage Frøya/Hitra 
Øyrekka folkehøyskole 
AtB - høstruter og forslag til løsninger sommer 2022 
Pride-markering 
Eldre ut på middag 
Miljøuka 
Folkemøte KPA - næringsområder  
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 200 &00  
Arkivsaksnr.: 21/1906    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER  
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta følgende økonomiske handlingsregler for 
kommende økonomiplanperiode 2022 – 2025: 

1. 

 
NR Indikatorer 

KDs anbefaling 
i økonomiplan- 

perioden  
1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsjett 

for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.  2 % 

2 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 % 
3 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 % 
4 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 % 
5 Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 % 

 

2. Årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knyttet til produksjonsavgift disponeres iht KST-vedtak 
155/20 på følgende måte: 

 60 % avsettes til disposisjonsfond 
 4 % avsettes til fond for ressurskrevende brukere 
 10 % avsettes til vedlikeholdsetterslep/oppgraderinger av kommunal infrastruktur 
 5 % avsettes til tilskuddsfond 
 5 % til infrastruktur mobil og bredbånd  
 16 % til vedtatt satsningsområder.  

 

3. Av disposisjonsfondet avsettes midler til å finansiere 10 % av kostnaden ifb med 
investeringer/prosjekter som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen tilsvare ca 3,5 mill kr 
(investeringsnivå eks. selvkost og startlån er på ca 35 mill kr).  

4. Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto 
lånegjeld videreføres. For 2022 utgjør avdragsdelen ca 35 mill kr. 

5. Det fremmes egen sak vedr opprettelsen av «Frøya laksefond» der for eksempel deler av 
avsetningen til disposisjonsfondet fra produksjonsavgiften kan forvaltes gjennom eget 
kommunalt selskap eller via dagens fondsforvalter, Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank. 



6. Det opprettes et rentebufferfond tilvarende 1 % renteøkning ut over budsjettert rentekostnad 
på rentebærende gjeld. For 2022 vil denne avsetningen var ca 8,8 mill kr.   

7. For 2022 brukes 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til ekstraordinær nedbetaling av vår netto 
rentebærende lånegjeld.  

 
 
Vedlegg: 
KST-vedtak 155/20 vedr. disponering av årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knytte til 
produksjonsavgift laks 
Oppsummering av café-borddiskusjonen 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Det ble utarbeidet en økonomisk tilstandsrapport (ØT) for våren 2021 som hadde som formål å gi 
politikerne og lederne i Frøya kommune innsikt i og kunnskap om kommunens økonomi – både hva 
gjelder muligheter, begrensninger og utfordringer, samt utvikling på kort, mellomlang og lang sikt.   

I tillegg skulle tilstandsrapporten gi kunnskapsgrunnlag for kommunestyrets økonomdebatt som 
fant sted i mai då.. I denne debatten ble følgende tema og utfordringsbilder presentert: 

1. Demografi, utgiftsbehov, KOSTRA- og effektivitetsanalyse  
 Hvordan skal vi håndtere kommende års demografiske utvikling der utgiftsbehovet fram til 

2030 vil øke med ca 40 mill kr?  
 KOSTRA- og effektivitetsanalysen peker på betydelige effektiviseringsgevinster innenfor 

kommunalforvaltningen om vi sammenligner oss med de beste i vår kommunegruppe.  
o Skal vi akseptere dette og satse på at vi opprettholder den høye 

skatteinngangen, eiendomsskatten og inntekter fra havbruksnæringen 
(produksjonsavgift)  

o Eller må vi foreta strukturendringer innenfor oppvekst og helse som de to 
store rammeområdene?  

o Diskutere handlingsregler i forhold til økonomiske styringsparameter - ref 
(ØT) side 4 og 9.  

 

2. Investering og lån 
 Låneporteføljen vår (langsiktige gjeld) er på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) – fordelt 

på folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 170 tusen per innbygger.  
Vår langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er på 141,6 %. Landsgjennomsnittet ligger 
på ca 85 %. For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 
skal være < 80 % må netto lånegjeld reduseres ned til ca 530 mill kr. Våre brutto 
driftsinntekter for 2020 var på 663 mill kr. 

 Vi betaler om lag 50,5 mill kr i renter og avdrag på vår låneportefølje per år.  
o Hvordan redusere låneporteføljen og med det rente og avdragsbelastningen? 
o Redusere investeringsnivået og prioritere investeringene innenfor 4- og 6-års 

perspektiv med en Maks-grense for låneopptak per år. 
o Skal opplåningen til VAR reduseres og skal vi lage en langsiktig plan med et 6-års 

perspektiv.  
o Diskutere handlingsregler i forhold til gjeldsbelastningsindikator. 



 

3. Disposisjonsfond og forvaltning 
 Per 1. januar 2021 har vi totalt kr 320 mill kr på fond – der 276 mill kr er knyttet til ubundne 

fond og 43 mill kr til bundne fond.   
 Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

o Hva med å ta en stor del av vårt disposisjonsfond til å redusere rentesensitiv gjeld? 
o Hva med å sette av deler til rentebufferfond?  
o Hva med å opprette investeringsfond – der alle investeringsprosjekter skal ha minst 

10 % egenandel?  
o Hva med å opprette et kommunalt fondsselskap a la Trondheims Kraftfond.  
o Diskutere handlingsregler i forhold til renteeksponeringsindikator og 

likviditetsindikator.  
 

Café-bordene diskusjon 

Café-bordene var tverrpolitisk sammensatt og ledet av de politiske representantene i 
økonomirådet. Administrasjonen var referenter. 

Sammendrag av oppsummeringen som ligger vedlagt  
 

Tema 1: Demografi, utgiftsbehov, KOSTRA- og effektivitetsanalyse 

Demografi: 

 Levende grender og inkludering – øyrekka og Fastfrøya. 
 Må være med i toppen om vi vil ha vekst – må ha nok arbeidsplasser og være attraktiv 

kommune. 
 Framskriving av inntekter vs befolkningsvekst og demografiske utfordringer. 
   

 
Utgiftsbehov: 

 Stor befolkningsvekst de siste årene  voksesmerter? 
 Ikke sammenheng mellom kvalitet og økonomi – effektivisering vs organisering.  
 Høyt driftsnivå – kan det jobbes smartere? 
 Forsinke eldrebølge?  

o Stor X-faktor: hvor mange av arbeidsinnvandrerne blir? Vil de utfordre tjenestene? 
o Hva legger vi til grunn i budsjettene ved «gamle» frøyværinger som flytter hjem 

igjen når de blir pensjonister.  
o Bra/godt nivå på tjenesten HELSE! 

 Hvilke nivå skal vi gi? 
 Trondheim/Hitra/kommunegr. 3 vs Frøya? 

 Stor andel av uføre. 
o Unge uføre – hvordan håndtere denne utfordringen. Tålmodig og raus. 

 Budsjetterer vi med penger vi tror kommer? 
 Sykefraværet i kommunen er alt for høyt. 

o Oppfølging av sykemeldte blir/er krevende. 



 

KOSTRA: 

 Vi må bli flinkere til benchmarking (sammenligne) våre tjenester med andre kommuner – 
for eksempel kommunegruppe 3. 

 Ta ned drifta til forsvarlighet.  
o Organisasjonen er «mett» på ostehøvel-prinsippet.  
o KD  se på struktur.  

 Tilpasse oss struktur – ligge på et gjennomsnittsnivå. 
Effektivitetsanalyse: 

 I gode tider vanskelig med forståelse. 
o Vanskelig å få gehør i befolkningen. 

 Akseptere at vi har et høyt kostnadsnivå. 
o Øyrekka er kostnadskrevende. 

 Løfte interne ressurser/kompetanse. 
 Løfte Frøyapakken. 
 Se på skatteinngang vs enkeltpersoner. 

o Skal/bør ikke budsjettere med den høye skatteinngangen! 
 Dialog med SSB – bistand til å beregne økonomiske konsekvensene av høy 

arbeidsinnvandring. 
 Frøya en vekstkommune!  

o Hvor bør vi ligge økonomisk (inntekter og utgifter)? 
o Sammenligne med tilsvarende kommuner – KOMMUNEGR. 3  

 Regnskap vs budsjett drift. 
o Plussene kommer på grunnlag av inntekter vi ikke har tatt høyde for. 

 Havbruksfondet – omlegging til produksjonsavgift lettere å budsjettere. 
o Oppdrett ut i havet – mister vi inntekter? 

 Handlingsregler – uavhengig av skatteinngang  budsjettkontroll! 
 
 

Tema 2: Investeringer og lån 
 Renter og avdrag 

o Ta høyde for at renta vil gå opp. 
o Plan for nedbetaling må være langsiktig. Husk handlingsregel. 
o Likviditet til å redusere nedbetalingstid i «gode tider». Betale ned mer pr. år. 
o Hvordan skal vi vekte avsetninger mot nedbetaling av lån? 
o Nedbetaling av gjeld: Bør vi ha en mer fortløpende vurdering - sett opp mot 

renteutvikling? 
o Fondsavkastning, risiko og renteutgifter må sees i sammenheng. 
o Uheldig at kommunen har mye ubrukte lånemidler stående.  

 Bør praksis rundt dette endres, slik at låneopptak først skjer når det skal 
brukes?  

 Ja! - Fare for at dette forstyrrer likviditeten, og «blander» drift og investeringer 
 Ubrukte lånemidler må ikke blandes med driftsmidler.  

o Sunn driftsprofil i kommunen er viktig. Drifta må ikke henge sammen med ujevn 
skatteinngang. Da får vi større handlingsrom for nedbetaling av lån. 

o Rentebufferfond kan være lurt. 



 

 Investeringer 
o Ta opp lån når den enkelte investering skjer, ikke en gang i året. (I alle fall med dagens 

rentesituasjon.) 
o Redusere investeringsbudsjettet, slik at det er realiserbart. I dag har vi for mange 

prosjekter som forskyves i tid.  
o Fullstendige prosjektregnskap på prosjekter savnes. 
o Husk at investeringer/utvidelser fører til økte driftskostnader.  

 Effektiviseringseffekt må også regnes med. 
o Prioritering av investeringsprosjekter bør bli strammere. Ikke igangsette prosjekter som 

man ikke er sikker på er gjennomførbare. 
o Egenandel ifb med investeringer. 
o Medfinansiering tunnel. Et eksempel på hvordan det at vi har penger «på bok» brukes 

«mot oss». 
 

 VAR 
o Et moment å huske er at vi har et privat vannverk i kommunen.  

 Skal dette overtas/fusjoneres med kommunen? 
o Vi har for ambisiøse planer 
o Økte kommunale avgifter – hva betyr det for den enkelte husstand? Lage 

avgiftsmatrise. 
o Ambisjonsnivå VAR – fordele investeringene over flere år?  

 

Tema 3: Disposisjonsfond og forvaltning 
 
 Husk at vi ikke skal se på gjelda uten å samtidig se på fond etc. 

o Må se fond sammen med gjeld - disse hører sammen.   
o Må se disse handlingsreglene sammen. 

 Risikovilje? – hvor kjapt trenger vi pengene?  styre størrelsen på avkastningene. 
 Alt på disp. fond kan brukes til å betale ned gjeld. 
 Kommunens ekstrainntekter: 

o Havbruksfond. 
o «rike innbyggere» = Skatteinntekter. 
o Definere hva disse er.  
o Det settes av årlig andel/avkastning.   
o Driftsnivå må legges ift inntektsnivå  de ekstraordinære inntektene og overskudd må 

disponeres for eksempel til å nedbetale gjeld, gode formål, fond mm. Viktig med 
handlingsregler. 

o Inntekter over «normalen»  gjør noe med disse. 
 I dag er det Grieg som bestemmer hvilke fond og aksjer vi skal investere i.  

o Er det riktig å bruke Grieg? 
o Bør ikke dette være et politisk valg? 
o «Dumt» at rådgivere også forvalter pengene?  
o Viktig å ha et bevisst forhold til dette.  
o Nøytral (uavhengig) part er viktig! Upartisk rådgivere er viktig! 



o Langsiktighet i fondsforvaltningen gir avkastning. 
o Hvilken investeringsprofil skal en legge seg på? 
o Rentefond er viktig.  
o Kommunen ikke eksperter på finansforvaltning = RISIKO. 

 Redusere gjeld er viktig, men kan også gjøres samtidig med klok finansforvaltning for å redusere 
sårbarheten. 

o Bruke noe til å betale ned lån med tanke på forutsigbarhet. 
o Avkastning vs renter  risiko må vurderes (gjøre begge deler dvs smart forvaltning). 

 Bygge fremtida når vi har penger (per i dag 250 mill kr «på bok» (disposisjonsfond) - kan brukes 
til å betale gjeld -?) 

 Viktig å ta høyde for at de «store skattebetalerne» kan flytte og med det betydelig lavere 
skatteinngang. Kommunens budsjetter må ta høyde for dette.   

o Viktig med forutsigbarhet – renter vs avkastning. 
 Hvordan disponere de ekstraordinære inntektene? 
 Hvis rentestigning  prioritere nedbetaling i stedet for å opprette/plassere i fond. 
 Investeringer må henges på prosjekt. 
 Er kommunalbanken best å låne penger fra? 
 2 tanker i hodet samtidig – nedbetale lån og fond. Undersøke vedr investeringsfond. 
 Tenk langsiktig «ha magemål». 
 

Handlingsregler 
Kommunedirektøren vil foreslå for kommunestyret seks økonomiske styringsparameter/indikatorer 
som fanger opp mye av det café-bord diskusjonene dreide seg om og som gir et godt bilde av 
kommunens økonomiske og finansielle situasjon. 

1. Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter 

2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene. 

3. Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av 
brutto driftsinntekter 

4. Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter 

5. Netto renteeksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

6. Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 

 

Kommunedirektøren foreslår at når handlingsregler omtales/beskrives brukes indikatorer beskrevet 

som et barometer inndelt i RØD, GUL og GRØNN   

Der fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå og skissere tiltak for hvordan man 
kan gå fra rødt til gult til grønt.  

 

1. Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto 
driftsinntekter 



o Hva:  
Tallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er. Tommelfingerregelen er at 2 prosent er 
bra, og at underskudd er dårlig. Kommunestyret har tidligere vedtatt at dette måltallet 
skal være minst 1,75%.  

 

o Hvorfor: 
Netto driftsresultat (overskudd) er med andre ord et mål på hvor mye kommunen sitter 
igjen med i prosent av driftsinntektene etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er 
betalt og før årets overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond. 

o Hvordan: 
Netto driftsresultat innarbeides i budsjettene – både årlig og i økonomiperioden.  
Sørge for god budsjettdisiplin ved rammeområdene og virksomhetene uten avvik – 
Avvik/merforbruk i driftsbudsjettene gir direkte negative konsekvenser på driftsresultatet.   
 

o Anbefaling 

Kommunedirektørens forslag er å videreføre dagens handlingsregel, men øke netto 
driftsresultat i % fra 1,75 % til 2 %.  

 

2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 
o Hva: 

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital. I 
henhold til kommuneloven § 46 nr. 6 er det et krav at kommunene skal foreta «nødvendige 
avsetninger». Det kan bl.a. være avsetninger til fremtidige anskaffelser eller forpliktelser.  

Fondene deles inn i ubundne og bundne fond. Der bundne fond er knyttet til forpliktelser – 
for eksempel øremerkede statlige tilskudd eller overskudd på selvkosttjenester. Det vil si at 
det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta hva midlene skal anvendes til. 

Ubundne (frivillige) fond er midler som står til kommunestyrets disposisjon og er bygget 
opp gjennom sparing av frie inntekter. Det viktigste i denne sammenheng er 
DISPOSISJONSFONDET som var per 1.1.2021 på 176 mill kr. Det er tre typer avsetninger 
som ligger til grunn for disposisjonsfondet: 

 Kommunale virksomheter har spart budsjetterte midler til bruk senere år. 
 Kommunestyret har avsatt midler til disposisjonsfondet i tider med generell god 

økonomi. 
 Ekstraordinære inntekter – for eksempel havbruksfondet, eller økt skatteinngang. 

 

o Hvorfor: 
For å bygge robusthet og med det forutsigbarhet rundt kommunens økonomi gjennom å 
bygge disposisjonsfond.  

 

o Hvordan: 



Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en 
plutselig økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene. På Frøya er 
disse frie midlene på 26,5 prosent av brutto inntekter per i dag. 

Med dagens situasjon med store ekstraordinære inntekter gjennom Havbruksfondet, der 
man forventer ca 38,4 mill for kr 2021 og fra 2022 – produksjonsavgift på laks på ca 22 mill 
kr, bør det vurderes om deler av disse pengene plasserer i aksje- og fondsmarkedet – ett 
«Frøya laksefond». Der avkastningen per år går til å bygge bufferfond.  Dette fondet kan 
plasseres hos Grieg Forvaltning, bruke vår hovedbanks fondsforvaltning eller man kan 
opprette eget kommunalt fondsselskap som ivaretar forvaltningen av fondet – à la 
Trondheim kommunes kraftfond. Forslag på hvordan et slikt fond kan administreres bør 
utredes som egen sak til kommunestyret etter at det eventuelt fattes et vedtak om at det 
skal opprettes slikt fond – Frøya laksefond.    

I tillegg bør det avsettes midler til investeringer/prosjekter – der det forutsettes at alle 
investeringer/prosjekter skal ha 10 % egenkapital før de iverksettes. 

o Anbefaling 

Kommunedirektørens forslag er å opprette Frøya laksefond – der det årlig settes av en 
beløp som plasseres i aksje- og fondsmarkedet. Disposisjonsfondenes størrelse, skal samlet 
være på minst 10 % av brutto driftsinntekten.  Det avsettes midler til å finansiere 10 % av 
kostnaden ifb med investeringer/prosjekter som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen 
tilsvare ca 3,5 mill kr (investeringsnivå ca 35 mill kr).  

 

3. Netto langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som 
andel av brutto driftsinntekter 

 

o Hva 
Låneporteføljen vår (netto langsiktig gjeld) er på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) – 
fordelt på folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 170 tusen per innbygger.  

 

o Hvorfor 
For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal være       
< 80 % må netto lånegjeld reduseres ned til ca 530 mill kr. Våre brutto driftsinntekter for 
2020 var på 663 mill kr. 
Legger man til grunn vår langsiktige gjeld på 886 mill kr (eks. selvkost og startlån) og trekker 
ifra inngående saldo på avkastningen per 01.01.21 på våre portefølje plassert hos Grieg på 
74,1 mill kr og vårt disposisjonsfond per 01.01.21 på 176 mill kr – dvs totalt 250 mill kr, så 
er netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter på 95,9 % eller 636 mill kr. 

 

 

o Hvordan 



For å komme ned på handlingsregelen om at netto lånegjeld skal være på < 90 % av brutto 
driftsinntekter – dvs ca 530 mill kr, kan man bruke deler av nåværende Havbruksfond til å 
nedbetale en andel av låneportefølje - for eksempel 30 mill kr i 2022 og 2023.   

Frøya kommune har i dag følgende handlingsregel i forhold til opplåning: 

• Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjeld. 

 

o Anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler for 2022 å bruke 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til 
ekstraordinær nedbetaling av vår netto rentebærende lånegjeld.  

Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto 
lånegjeld videreføres. For 2022 utgjør avdragsdelen ca 35 mill kr.  

 

4. Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter 
o Hva 

Forteller hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. 
Med andre ord hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. 

o Hvorfor 
Bruker kommunen over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det være 
utfordrende. Frøya har netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter for 2020 som 
utgjør 4,6 prosent av brutto inntekter.  

o Hvordan 
Opprettholde dagens handlingsregel i forhold til opplåning.  

 

Stresstest av rentebærende gjeld per 31.12.2020 

Type lån kr 
Investeringslån flytende rente 1 233 476 511

28 % 347 734 455
Innskudd
Netto rentesensitiv gjeld 885 742 056

-selvfinansierende gjeld (selvkost og startlån)

Stresstest på rentebærende gjeld per 31.12.2020

 

 

Økt rente Dagens Pt Ny rente Årlig rentekostnad Endring
0 0,90 % 0,90 % 7 971 679

0,50 % 0,90 % 1,40 % 12 400 389 4 428 710
1 % 0,90 % 1,90 % 16 829 099 8 857 421

1,50 % 0,90 % 2,40 % 21 257 809 13 286 131
2 % 0,90 % 2,90 % 25 686 520 17 714 841

2,50 % 0,90 % 3,40 % 30 115 230 22 143 551  



Med en renteøkning på 0,5% på rentebærende gjeld vil rentekostnaden øke med 4,42 mill kr per år. 
Med 1 % renteøkning vil rentekostnaden øke med 8,85 mill kr per år. Som tabellen viser vil 2 % 
økning tilsvare 17,71 mill kr per år i økt rentekostnad.      

Tommelfingerregelen er at markedsrenten ligger fra 0,7 1 % over Norgesbank styringsrente. Ut i 
fra grafene under fra kommunalbanken må man forvente en rente på 1,5 1,8 % i løpet av 2022. 
For oss betyr det at gjennomsnittlige rente for 2022 vil ligge på 1,6 %. Dvs en økning av rentene 
med ca 6 mill kr gitt dagens netto låneportefølje.  

Årlig renteeffekt av å redusere vår låneportefølje med 30 mil kr er kr 270 tusen (dagens rente 0,9 
%). Ved 1,6 % rente er effekten kr 480 tusen.  

 

 

o Anbefaling 



Kommunedirektøren anbefaler at gjennomsnittlig kostnader knyttet til netto finans og 
avdrag som andel av brutto driftsinntekter er mindre enn 5 %.    

Kommunedirektørens anbefaling videre at det opprettes et rentebufferfond som tar høye 
for en renteøkning tilsvarende 1 % av vår renteeksponert gjeld – dvs 8,8 mill kr. I 
økonomiperioden skal rentebufferfondet tilsvare 2 % renteøkning – dvs 17,7 mill kr 
beregnet av dagens låneportefølje. 

5. Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 
o Hva 

Forteller hvor likvid vår kommune er. En negativ likviditet vil si at kommunen ikke har 
nok penger til å dekke løpende forpliktelser, og vil måtte benytte seg av kassakreditt.  

o Hvorfor 

Frøya kommune har i utgangspunktet en veldig god likviditet gjennom et stort 
dispsisjonsfond, samt midlene plassert hos Grieg. Per mars 2021 er markedsverdien av 
totalporteføljen på 165,3 mill NOK og fordelt med henholdsvis 120,2 mill NOK på 
obligasjoner og 45 mill NOK på aksjer. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av b-aksjene i 
TrønderEnergi var på 91,2 mill kr. Utviklingen i porteføljeverdi over en 15 - års periode er 
på hele 110,2 millioner kr (dvs 133,3 % - eller 5,6% per år). Det ble foretatt et uttak i 2015 
på 36 mill kr.  

Differansen mellom totalporteføljen på 165,3 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr er 
på 74,1 mill kr, og er midler som kan gjøres tilgjengelig for kommuen på relativ kort tid 
om man ønsker det.  

o Hvordan 
For å opprettholde likviditetsreserven vi har hos Grieg forvaltning bør man ikke ta ut avkastningen, 
men la porteføljen stå og akkumulere seg og den kan med det betraktes som et ekstra bufferfond.  

o Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at avkastningen på fondsplasseringen hos Grieg forvaltning ikke tas 
ut og med det kan betraktes som et ekstra bufferfond. 

 

 



Forslag til handlingsregler 

Kommunedirektøren foreslår at følgende handlingsregler i tillegg til de ovennevnte bør diskuteres 
og besluttes i KST. 

Indikatorer 

Lite 
handlings- 

rom 

Moderat 
handlings- 

rom 

Større 
handlings-

rom 

Våre 

Resultater 
2020 

KDs anbefaling 

i økonomiplan- 

perioden  

Netto driftsresultat i % 
av brutto 

driftsinntekter 
< 1,75 % 1,75  2% >2 % 19 %         2 % 

Disposisjonsfond i % 
av brutto 

driftsinntekter 
< 5 % 510 % >10 % 27,2 % 10 % 

Netto lånegjeld i % av 
brutto driftsinntekter >100 % 

100  80 
% 

< 80 % 
141,9 % 

(95,6 %)* 

 

< 90 % 

Netto finans og avdrag 
i % av brutto 

driftsinntekter 
>10 % 5  10 % < 5 % 4,6 % < 5 % 

Arbeidskapital i % av 
driftsinntekter 

< 10 % 10 15% >15 % 62,9 % > 15 % 

*korrigert for våre fondsavkastning og disposisjonsfond 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 10.12.2020 

Sak: 155/20  Arkivsak: 20/2590 

 

SAKSPROTOKOLL - DISPONERING AV HAVBRUKSFONDET 2020 OG FREMTIDIG 

PRODUKSJONSAVGIFT  

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og framtidig 

produksjonsavgift.      

  

 

Inntekter fra havbruksfond 2020 disponeres på følgende måte: 

  

 
  

60 % av summen, 51 900 000 avsettes til disposisjonsfond så lenge utredningen pågår. 

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som utreder muligheten for å opprette et kommunalt fond for 

forvaltning av slike ekstraordinære inntekter.  Det bes om at saken synliggjør de økonomiske og 

langsiktige konsekvensene av opprettelse av kommunalt fond, opp mot nedbetaling av gjeld og avsetning 

til egenkapital for investeringer.   



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

  

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.20: 
 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og framtidig 

produksjonsavgift.      

  

Inntekter fra havbruksfond 2020 disponeres på følgende måte: 

  

 
  

  

60 % av summen, 51 900 000 avsettes til disposisjonsfond så lenge utredningen pågår. Kommunedirektøren bes 

legge frem en sak som utreder muligheten for å opprette et kommunalt fond for forvaltning av slike 

ekstraordinære inntekter.  Det bes om at saken synliggjør de økonomiske og langsiktige konsekvensene av 

opprettelse av kommunalt fond, opp mot nedbetaling av gjeld og avsetning til egenkapital for investeringer.   

  

Enstemmig. 
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Tema: disposisjonsfond og forvaltning 

Beathe sekretær 

Bord 1  Bord 2  Bord 3  
Husk at vi ikke skal se på gjelda uten å samtidig 
se på fond etc. 

Kommunen ikke eksperter på finansforvaltning = 
RISIKO 

Avkastning vs renter risiko må vurderes 
(gjøre begge deler dvs smart forvaltning) 

Risikovilje? – hvor kjapt trenger vi pengene?  
styre størrelsen på avkastningene.  

Redusere gjeld er viktig, men kan også gjøres samtidig 
med klok finansforvaltning for å redusere 
sårbarheten. 

Er det riktig å bruke Grieg? 

Lage gode handlingsregler! Bygge fremtida når vi har penger (per i dag 250 mill kr 
«på bok» - kan brukes til å betale gjeld - ?) 

Driftsnivå må legges ift inntektsnivå  de 
ekstraordinære inntektene og overskudd 
må disponeres for eksempel nedbetale 
gjeld, gode formål, fond mm. Viktig med 
handlingsregler. Lage handlingsregler på 
dette 

Alt på disp. fond kan brukes til å betale ned 
gjeld. 

Faglige betraktninger – upartisk.  Hvis rentestigning  prioritere nedbetaling 
i stedet for å opprette/plassere i fond.  

Hva er kommunens ekstrainntekter: 
 Havbruksfond 
 «rike innbyggere» = Skatteinntekter. 

Definere hva disse er.  
Dette settes av årlige andel/avkastning.    
 

Viktig å ta høyde for at de store «skatte» kan flytte og 
med det betydelig lavere skatteinngang. Kommunens 
budsjetter må ta høyde for dette.   

Investeringer må henges på prosjekt. 

Må se fond også mot gjeld - disse hører 
sammen.   
Må se disse handlingsreglene sammen.  

Viktig med forutsigbarhet – renter vs avkastning. Anbudsrunde ift kjøp av finanstjeneste. 

I dag er det Grieg som bestemmer hvilke fond 
og aksjer vi skal investere i. Bør ikke dette være 
et politisk valg?  

Bruke noe til å betale ned lån med tanke på 
forutsigbarhet.  

Er kommunalbanken best å låne penger 
fra? 

«Dumt» at rådgivere også forvalter pengene? 
Viktig å ha et bevisst forhold til dette  Nøytral 

Hvordan disponere de ekstraordinære inntektene? 2 tanker i hodet samtidig – nedbetale lån 
og fond. Undersøke vedr investeringsfond. 



(uavhengig) part er viktig! Upartisk rådgivere er 
viktig! 
Langsiktighet i fondsforvaltningen gir 
avkastning.  

 Tenk langsiktig «ha magemål» 

Hvilke investeringsprofil skal en legge seg på? 
 Rentefond er viktig.  
 Plassere i fond som næringa på Frøya 

«lever av»? 

 Inntekter over «normalen»  gjør noe 
med disse. 

Tenke kommende generasjoner er viktig. (også 
for det politiske).  

 Plassere i fond som er bærekraftig  
 Med avkastning 

o Viktig å ha dette klart før en går 
inn i fond 

o Viktig å vurdere gjeld (rente 
nivå) vs avkastning 

 Hva lønner seg?  

 Øke kommunale avgifter – hva betyr det 
for den enkelte husstand? Lage avgifts 
matrise: 

 VAR 

Miniseminar i KST med tema: 
 Hvordan forvalte fond? 

 Ambisjonsnivå VAR – legge ut i tid  vise 
nøkternhet på dette. 

 

 

  



Tema: Demografi, utgiftsbehov og KOSTRA- og effektivitetsanalyse. 

Renate sekretær 

Bord 1  Bord 2  Bord 3  
Demografi:  

 Penger gir muligheter 
 Levende grender: 

o Øyrekke 
o Fastfrøya 

 Inkludering 
 Må være med i toppen om vi vil ha 

vekst! 
 Trend - utbygging i grendene. 
 Sammenligne med Hitra vedr helse. 
 Digitaliseringsstrategi - bidrag – 

utfordringer vedr vekst. 
 Opprettholder tilflytning. 

Demografi: 
 Nye ansatte folk helse og oppvekst 

o Ikke sannhet fra ansatte. 
 Sårbare grupper helse og oppvekst nå. 
 Ikke sammenheng mellom kvalitet og 

økonomi. 
 Må ha nok arbeidsplasser  

o Økt taktikk på arbeidsdyktighet 
o Restarbeidsevne 
o  

 Effektivisering vs organisering 

Gevinstrealisering - digitalisering 

Utgiftsbehov:  
 Vi må være med på utviklingen. 

o Kvalitetsforbedring i 
oppstarten. 

 Høy risiko – skatteinntekt. 
 Høyt driftsnivå – kan det jobbes 

smartere? 
 Budsjettere med penger vi tror kommer 
 ønsker fortsatt tilflytting. 
 Har vi voksesmerter? 

Utgiftsbehov: 
 Varig driftskostnader 
 God økonomi  lett å ansette 
 Forsinket eldrebølge 
 Nedskjæringssmerter  
 Stor andel av uføre 
 Legger opp for stort i MO 
 Stor X-faktor: hvor, mange 

arbeidsinnvandrere blir? 
 Unge uføre – kan vi ikke få gjort noe med. 

o Tålmodig og raus 
 Forebygge uførhet ved at arbeidsgiver legger 

til rette. 
 Sykefraværet alt for høyt. 

«Mett» på ostehøvel-prinsippet.  
KD  struktur 



o Oppfølging av sykemeldte blir 
krevende. 

KOSTRA:  
 24 – 7 tilbud. 
 Arbeidsinnvandring: 

o hvor blir de av som eldre? 
o Vil de utfordrer tjenestene? 

 Annen type eldre: 
o Sprekere 
o Velferdsteknologi 
o Innflytting 

 

 Ta ned drifta til forsvarlighet  

Effektiviseringsanalyse:  
 Skolestruktur – beviste valg.  
 Vanskelig å ta diskusjonen 
 Tilpasse oss struktur 

o Ligge på et 
gjennomsnittsnivå 

 Løfte interne ressurser/kompetanse  
 Løfte Frøyapakken 
 Savner anslag på inntekter 

Effektiviseringsanalyse: 
 I gode tider vanskelig med forståelse. 
 Får ikke gehør i befolkningen 

 

Akseptere at vi har et høyere kostnadsnivå.  
Øyrekka er kostnadsdrivende.  

Handlingsregler – uavhengig av skatteinngang 
 budsjettkontroll! 

Oppdrett ut i havet – mister vi inntekter? Se på skatteinngang vs enkeltpersoner.  

 Regnskap vs budsjett drift. 
Plussene kommer på grunnlag av inntekter vi ikke har 
tatt høyde for.  

Dialog med SSB – bistand til å beregne dert 
økonomiske ved høy arbeidsinnvandring.   

 Skal/bør ikke budsjettere med den høye 
skatteinngangen.  

Framskriving av inntekter vs befolkningsvekst 
og demografiske utfordringer.  

  Havbruksfondet – omlegging til produksjonsavgift  
lettere å budsjettere.  

Frøya en vekstkommune!  
 hvor bør vi ligge økonomisk (inntekter 

og utgifter) 
 Sammenligne med tilsvarende 

kommuner – KOMMUNEGR. 3  



  Forskjell Hitra vs Frøya 
  Realitets vurdere – ligne ut opp- og nedturer.  
  Pengeinnsats  ikke nødvendigvis økning av 

kvalitet.  
  Hva legger vi til grunn i budsjettene ved 

«gamle» frøyværinger som flytter hjem igjen 
når de blir pensjonister.  
Har i dag et godt omdømme vedr. HELSE. 

  Beviste valg - politiske strukturer.  
  Bra/godt nivå på tjenesten HELSE! 

 Hvilke nivå skal vi gi? 
 Trondheim vs Frøya? 

 

Tema: Investering og lån. 

Håvard sekretær 

Bord 1  Bord 2  Bord 3  
 Ta høyde for at renta vil gå opp.  VAR: Et moment å huske at vi har et privat vannverk i 

kommunen.  
 Skal dette overtas/fusjoneres med kommunen? 

 Gjeldsgrad og ansetninger (fond): Kan 
vi se dette i sammenheng? 

 Plan for nedbetaling må være 
langsiktig. Husk handlingsregel. 

 Hvordan skal vi vekte avsetninger mot nedbetaling av 
lån?  

 Er det mulig å se gjeldsgrad mot avsetninger (fond) 
med tanke på handlingsregel? (KOSTRA vs. «realitet») 

 

 Likviditet til å redusere nedbetalingstid 
i «gode tider». Betale ned mer pr. år. 

 

 Rentebufferfond kan være lurt.  Handlingsregel:  
o Er vi sikker på at vi følger handlingsregelen?  
o Vi er vertskommune.  
o Viktig å ha i mente, med tanke på økt 

gjeldsgrad. 

 Rentebufferfond er lurt. 



 Handlefrihet i drift også viktig.  Uheldig at kommunen har mye ubrukte lånemidler 
stående. Bør praksis rundt dette endres, slik at 
låneopptak først skjer når det skal brukes?  

 Ja! - Fare for at dette forstyrrer likviditeten, og 
«blander» drift og investeringer.  

 Ubrukte lånemidler må ikke blandes med driftsmidler.  
 

 Nedbetaling av gjeld: Bør vi ha en mer 
fortløpende vurdering. Sett opp 
renteutvikling. 

 Medfinansiering tunnel. Et eksempel på 
hvordan det at vi har penger «på bok» 
brukes «mot oss». 

 Prioritering av investeringsprosjekter bør bli 
strammere. Ikke igangsette prosjekter som man ikke 
er sikker på er gjennomførbare. 

 Ta opp lån når den enkelte investering 
skjer, ikke en gang i året. (I alle fall med 
dagens rentesituasjon.) 

 VAR: Vi har for ambisiøse planer. Må 
planlegge langsiktig. 

 Sunn driftsprofil i kommunen er viktig. Drifta må ikke 
henge sammen med ujevn skatteinngang. Da får vi 
større handlingsrom for nedbetaling av lån. 

 Redusere investeringsbudsjett, slik at det 
er realiserbart. 

   Fondsavkastning, risiko og renteutgifter 
må sees i sammenheng. 

   Fullstendige prosjektregnskap på 
prosjekter savnes. 

   Husk at investeringer/utvidelser fører til 
økt driftskostnader.  

o Effektiviseringseffekt må også 
regnes med. 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/1568    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
GRENDALAGSFOND 2021 - STØLAN KRETSLAG  
 
 
Forslag til vedtak: 
Stølan Kretslag innvilges et tilskudd på kr. 30 000 til opparbeidelse av nærmiljøanlegg ved 
Stølan skole. Tilskuddet gis til opparbeidelse av aktivitetsområde for barn og ungdom. 
 
Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 
utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 
gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
 
 
Saksopplysninger:   
Stølan kretslag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 
nærmiljøanlegg i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total 
kostnad på prosjektet på til sammen kr. 60 000, inkludert dugnadsinnsats. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i Frøya kommune. 
 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 
 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 



 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 
 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 
 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 
 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 
 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 
 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 
Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 
 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 
 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 
2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 
3. Nye aktiviteter. 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 
kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Stølan Kretslag er et godt tiltak som vil bidra til aktivitet for alle 
innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Stølankrets til en enda mer attraktiv 
plass og bosette seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene attraktive. 

Stølan krets omfatter innbyggere i områdene Stølan, Strømøya, Vikasundet og Svellingen 
og har over 100 innbyggere, herunder over 20 barn. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen kretslaget legger ned og ønsker å støtte 
opp om tiltaket.  

 
 
 
 
 
 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 2 815 18 
 
 
 





Fra: Stølan Kretslag [stolan.kretslag@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Knut Arne Strømøy [KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no] 

Sendt: 18.07.2021 18:57:52 

Emne: Søknad om støtte fra grendalasfondet 

Vedlegg: Søknad Grendalagsfonet 2021 huskestativ.pdf; Pristilbud Stølan Kretslag.pdf 

Hei 

Stølan Kretslag søker med dette støtte fra grendalagsfondet for nytt huskestativ til grendas 

eneste lekeplass.  

 

Vedlegg:  

Søknad med budsjett 

Pristilbud  

 

Mvh 

Stølan Kretslag 



Stølan Kretslag
Orgnr: : 992816287
Kontor: 4224 57 04415
Mail: stolan.kretslag@gmail.com

Lekestativ for den økende barneflokken i Stølan krets

I løpet av de siste årene har Stølan krets opplevd en økende andel barn i grenda. Vi har den
glede å oppleve at unge par stifter familie her i grenda, i tillegg til tilflytting av barnefamilier.
Dette syns vi er positivt, og ønsker å tilrettelegge for denne utviklingen. Grendas eneste
lekeplass er ved Stølan kretshus, og er i dårlig forfatning. I fjor måtte vi skrote det eneste
huskestativet, og vi har måttet fjerne gamle råtne trær som utgjorde en fare for trafikken.
Med støtte fra Grendalagsfondet håper vi å kunne gi denne lekeplassen nytt liv.

Budsjett
Vi ønsker å kjøpe et huskestativ med sete for både 1-2 åringer samt korg for flere større
barn samtidig. Vi har sett på flere leverandører, og har fått et pristilbud på kr 60 000 kr (se
vedlegg). Stativet har også en holdbarhet og kvalitet som gjør at vi ikke trenger å bytte det ut
om 20 år. Selve monteringen og fundamenteringen skal gjøres på dugnad av kretsen. Vi
anslår at dette krever en 15 dugnadstimer for montering, graving og støping av fundament.
Statskog har også bevilget 5 000 kr til prosjektet.

Tilskudd Sum

Grendalagsfondet 30 000

Stølan kretslag 10 000 + dugnadstimer

Statskog 5 000

Andre støtteordninger 15 000

Stølan kretslag er en velforening for områdene Stølan, Strømøya, Vikasundet og Svellingen.
Kretsen utgjør over 100 innbyggere, hvorav vi kan telle over 20 barn. De fleste mellom 1-12
år. Huskestativet skal bygges på den eksisterende lekeplassen som er i kretslagets eie.
Lekeplassen er ikke bare en viktig plass for barna å utfolde seg på, det er også en sosial
arena for barneforeldre. En oppusset lekeplass vil ikke bare gi barna et område for lek og
moro, det vil også kunne sørge for integrering og som møteplass for nytilflyttede.

Med tanke på grendalagsfondet kriterier og prioriteringer, håper vi på et positivt svar på vår
søknad.

Mvh
Stølan kretslag



Mette Wendelborg Elverdal AS Randabergveien 300B 4073 Randaberg Mobil +47 45 16 49 69 E-post: mw@elverdal.no

26-05-2021

Att.:

Tilbudsnummer: Rev.nr.:

Arkitekttegnet løsning til lek, læring og aktive uterom

Lekeplass
Stølan Kretslag

8141



Huske - fuglerede og dekk - ORG1108AY

Licitationstekst

Materiale:
Stativ: Robinia.
Dekkhuske: Gummi og rustfritt stål. Kjeder i rustfritt stål.
Fugleredehuske: Gummi, taifuntau og rustfritt stål. Kjeder i rustfritt stål.
Mål: 
Stativ: H: 2400 mm L: 6900 mm D: 2990 mm.
Dekkhuske: H: 160 mm Ø: 550 mm.
Fugleredehuske: Ø: 1000 mm/Ø: 1200 mm.
Farge: 
Stativ: Tre. 
Dekkhuske: Svart.
Fugleredehuske: Svart. 
Montering: Se monteringsveiledning e...
Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år
Spesialbehov

Lekeverdi
Gynge



Økonomi

Produktnavn Antall Veil. pris Rabatt Tilbudspris Prosjektsummering

Huske - fuglerede og dekk
ORG1108AY

1 61 241 20 % 48 992 Subtotal 61 241 NOK

Rabatt 12 248 NOK

Total 48 992 NOK

Frakt 10 460 NOK

Samlet pris inkl. frakt men ekskl. montasje og mva 59 452 NOK
Tilbud gjelder i tre måneder fra tilbudsdagen.

Produktprisene er ekskl. frakt, montasje og mva. I henhold til de vedlagte forretningsbetingelser.

Aksept av tilbud

Dato: Kundens underskrift:

Kundens navn: 

Adresse:

ORG-/EAN-nr.:



4Forretningsbetingelser

Generelle betingelser
Levering, montering og mva er ikke medregnet i de oppgitte prisene, med mindre noe annet er nevnt i tilbudet. Fundament er ikke medregnet i priser på produkter som overflatemonteres.
Tilbud gjelder i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger utarbeidet av Elverdal er beskyttet av lov om opphavsrett. Kopiering av tegninger eller oppføringavløsninger som fremgår av tegningene, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Elverdal.
Tegninger må ikke gis videre til tredjeparter. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produksjon av produkter basert på utviklerens tegninger og presentasjoner er det kundens
ansvar å inneha de nødvendige designrettighetene til det som er bestilt.
Alle lekeapparater er produsert i henhold til EN1176.
Det tas forbehold for trykkfeil, utgåtte produkter, produktendringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentasjon er veiledende, og det kan forekomme justeringer og rettelser i det som leveres.
Tilbud gjelder i tre måneder fra tilbudsdagen.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter produseres stort sett på bestilling, så bare i spesielle tilfeller vil det være mulig å avlyse eller endre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpliktet til straks å melde om feil
og mangler ved leveransen. Ved mangelfull levering forbeholder Elverdal seg retten til å rette opp manglene innen en rimelig tid.
Særskilte betingelser for tilbud som kun omfatter leveranser
Ved leveranser forutsettes det at det er adkomstmulighet for en stor lastebil og at leveransen skjer ved bilen. Det forutsettes derfor at kunden er til stede og bistår avlessingen. Ekstra omkostninger som følge av
vanskelige adkomstforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.
Særskilte betingelser for tilbud som omfatter montering og anleggsarbeid
Omkostninger og tidsforbruk som følge av vanskelige adkomstforhold, beplantning, gamle lekeapparater m.m. eller som følge av spesielle grunnforhold, installasjoner m.m., faktureres i tillegg. Overflødig jord deponeres
på kundens eiendom, med mindre noe annet er nevnt i tilbudet. Ved utlegging av gummibelegg er det spesielle krav til temperatur og fuktighet som må være oppfylt for at arbeidet kan utføres. Etter utlegging av
gummibelegg kan det forekomme fargeforskjell, som vil jevne seg ut over tid. Les mer om betingelsene for utlegging av gummibelegg på www.elverdal.dk/gummibelaegning.html
Eventuelle omkostninger i forbindelse med nedetid i byggearbeidet, som følge av funn av fortidsminner eller annen forsinkelse fra kundens side, bæres av kunden. Kunden har ansvaret for materialer som er levert til
kunden.
Det er kundens ansvar å sørge for eventuelle bygge-og gravetillatelser samt å kartlegge og merke ledninger, rør o.l. i bakken. Elverdal hjelper gjerne til med søknader om grave- og byggetillatelse, innhenting av LER-
opplysninger eller inspeksjon av lekeplass.

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dager netto. Større prosjekter akontofaktureres fortløpende etter fullføringsgraden. Ved bestilling avspesialprosjekter vil det være fortløpende akontobetaling fra bestilling.
Ved overskridelse av betalingsfristen legges det til et purregebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegynt måned. Eventuell tilbakeholding av betalinger vil bli pålagt 1,5 % rente pr. påbegynt måned. Elverdal forbeholder seg
eiendomsretten over leveringer inntil betaling har funnet sted.
Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kredittforsikres før en ordre kan aksepteres. Hvis dette ikke er mulig, har kunden mulighet til å forhåndsbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti
10 års garanti mot svikt som følge av material-eller produksjonsfeil på alle bærende deler.
10 års garanti mot svikt i overflatebehandlede kryssfinerplater.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikkerte deler.
Garantien gjelder bare hvis produktene er installert i samsvar med monteringsveiledningen og korrekt vedlikeholdt i overensstemmelse med vedlikeholdshåndboken pr. det enkelte produkt.
Garantien dekker ikke slitasje, misbruk eller hærverk.
Ved reklamasjon sender Elverdal nye reservedeler vederlagsfritt i garantiperioden.
Står produktene fra Spiel-Bau i nærheten av hav-eller bymiljøer, så kan de visuelt forandre uttrykk noe som kan medføre ekstra vedlikehold. Patina kan fjernes med pussing/behandling med rense-og poleringspasta.
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Kontaktopplysninger:
Elverdal uderum AS
Randabergveien 300B
4073 Randaberg
Tlf.: (+47) 52 97 25 57
E-post: info@elverdal.no
www.elverdal.no
ORG-nr.: 92 46 48 074

Kontaktperson:

Mette Wendelborg
E-post: mw@elverdal.no
Tlf.: (+47) 45 16 49 69

Kundeinfo:
Prosjektnavn:
Kundenavn:
Adresse:
ORG-/EAN-nr.:

Utdannelse:

• Butik/butiksindretning

Erfaring:

• Kundeservice

• Backoffice



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1876    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
VALG AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som styremedlem i Dalpro AS for 2 år velges: 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Geir Egil Meland ble i sak 89/21 i formannskapet og i sak 100/21 i kommunestyret, valgt 
som medlem i styret i Dalpro. AS 
Meland starter i ny jobb som bedriftsrådgiver i Hemne sparebank som har Dalpro AS som sin 
bankforbindelse. 
Dette kan være en uheldig kombinasjon. 
Meland ønsker derfor å tre ut av dette vervet. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: K22 &13  
Arkivsaksnr.: 21/1403    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 tas til orientering 
2. Vurdering som vist i saksframlegget sendes Trøndelag Fylkeskommune 

 
 
Vedlegg: 
 

 Forslag Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 
 Følgebrev 

 
Saksopplysninger:   
 
Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 sammenfatter to gjeldende strategier: 
 

 Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020 
 Strategi for innovasjon og verdiskaping 2018-2021 

 
Verdiskaping og vekst skal skje i hele Trøndelag. Dette er en forutsetning for å nå hovedmålet om 
økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. For å lykkes må vi utvikle nye og 
styrke eksisterende arbeidsplasser for å styrke sysselsettingen. 
 
Trøndersk næringsliv må være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Å bidra 
til at trønderske bedrifter utvikler sin konkuranseevne, og bygger kompetanse om hva som 
skal til for å omsette sine produkter, må settes sterkere på den trønderske agendaen. Dette 
blir Trøndelags bidrag i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte 
inntektene avtar. 
 
Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 
generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 
 
Bærekraftig verdiskaping betyr mer lønnsom, mer ressurseffektiv og mer omfordelende vekst. 
Dette ivaretar den miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraftsmålene. 
 
Strategien bygger på følgende tre forutsetninger: 
 



Det mangfoldige Trøndelag 
Trøndelag har en variert næringsstruktur med et mangfold av vare- og tjenesteprodusenter. Som 
følge av at vårt næringsliv ikke er sterkt knyttet til bare én næring, er vi mindre sårbare. Vår 
mangfoldige, eller diversifiserte, næringsstruktur, gjør at Trøndelag sjelden opplever store 
svingninger i verdiskaping og produktivitet. Å utvikle et framtidig næringsliv med en mangfoldig 
næringsstruktur er viktig. Redusert samfunnsmessig sårbarhet og økt motstandskraft er derfor en 
integrert del av verdiskapingsstrategien for Trøndelag. I Trøndelag framstår primærnæringene 
jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og reindrift, med relatert industri samt IKT og FoU som de 
sterkeste næringene i dag. Våre fortrinn og mangfoldige struktur gir nye muligheter gjennom 
tverrfaglige koblinger og samarbeid. 
 
Den norske modellen 
På et overordnet plan innebærer den norske modellen et trepartssamarbeid mellom organisasjoner 
som representerer arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Takket være den norske 
samarbeidsmodellen er medarbeiderdrevet innovasjon antatt å være ett av Norges fremste 
konkurransefortrinn, samt en strategi for verdiskapning og innovasjonsevne. 
Samarbeidsmodellen dreier seg om samhandling mellom medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og andre 
aktører. Den kjennetegnes av flate strukturer, demokratiske ledere og autonome, kunnskapsrike 
medarbeidere med muligheter for medvirkning. 
 
Bærekraft 
FNs bærekraftsmål og arbeidet med økonomisk, sosial, og miljømessig bærekraft, gir store 
muligheter for trøndersk næringsliv. Det handler om å styrke grønn konkurransekraft og gjøre 
bærekraft til et strategisk konkurransefortrinn for vårt næringsliv. Trøndelag må bidra til å nå målene 
gjennom å redusere klimagassutslipp, stoppe tap av artsmangfold, skape gode byer og lokalsamfunn, 
styrke lokal matproduksjon, legge til rette for læring hele livet, tilby ren energi til en overkommelig 
pris til alle, likestilling, god infrastruktur, rettferdig forbruk og produksjon og anstendig arbeid for 
alle. 
 
Trøndelags fortrinn 
 
Næringer basert på naturressurser 
Trøndelag utmerker seg med å ha komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk. I 
tillegg har regionen internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer, og gode nettverk 
og klynger knyttet til flere av verdikjedene. Trøndelag står for ca. 20 % av den totale norske 
matproduksjonen. Produksjon, videreforedling og salg av mat har bidratt til en betydelig 
verdiskaping og sysselsetting. Trøndelag har en stor treforedlings- og sagbruksindustri og et 
mangfold av små og mellomstore bedrifter knyttet til videreforedling av trevirke. Det drives reindrift 
i 29 av kommunene i Trøndelag. Reindriften bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping, både i selve 
kjøttproduksjonen og i kreative næringer. Sørsamisk reindriftskultur, inkludert matkultur, bidrar til 
mangfoldet av gode opplevelser. Regionen er ledende innen havbrukssektoren og i deler av den 
tradisjonelle fiskerinæringen. Trøndelag er et tyngdepunkt for moderne, industriell lakseproduksjon 
og har en verdensledende leverandørindustri til marin og maritim sektor. 
Vi eksporterer betydelige mengder naturbaserte varer til utlandet og produserer langt mer mat i 
Trøndelag enn det vi selv konsumerer. Store og produktive arealer som kan benyttes til biologisk 
produksjon gjør at vi fortsatt har potensial for vekst. Gjennom kompetanse, kobling og foredling av 
råvarer, vil vi bidra til økt verdiskaping i blå og grønn sektor. 
 
Trøndelag har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer 
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med internasjonalt ledende 
kunnskapsmiljøer er et av fylkets største fortrinn. En desentralisert struktur bidrar til en balansert 
utvikling av regionen. Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og 
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft til regionen. Trøndelag har et 



spesielt fortrinn når det gjelder teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med 
hensyn til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling av nye produkter og 
tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem også til en viktig næring i seg selv. Universitetene 
og forskningsmiljøene inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet. 
 
Strategien peker på fem strategiske områder for å nå målet. De strategiske områdene er 
gjennomgående for verdiskapingsarbeidet i Trøndelag. 
 

 Kompetanse – med prioriteringer; 
o Rekruttering av vekstkraft 
o Arbeidsplassen som læringsarena 
o Omstilling og nyskaping 

 Forskning, utvikling og innovasjon – med prioriteringer; 
o Mobilisere til forskning og innovasjon 
o Mer samarbeid 
o Trøndelag som test- og pilotarena 
o Utviklings- og forskningskapasitet i kommunene 

 Omstilling til bærekraft - med prioriteringer; 
o Ressursforvaltning 
o Klima og miljø 
o Verktøy i omstillingsarbeidet 

 Attraktivitet - med prioriteringer; 
o Rekruttering 
o Bærekraftige etableringer 
o Forskningsaktivitet og studier 
o Besøk 

 Samhandling - med prioriteringer; 
o Sentrum og distrikt 
o Innovasjonssystemet 
o Nytt og forsterket samarbeid 

 
Den regionale strategien peker videre på fire satsningsområder. De fire satsingsområdene er områder 
hvor Trøndelag har særlige fortrinn – vår spissede satsing: 
 
Bioøkonomi - Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnytting av fornybare biologiske 
ressurser til mat, helse og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. 
Opplevelser - Opplevelser i Trøndelag er definert som et mangfold av aktiviteter, severdigheter og 
omgivelser knyttet til mat, natur, kultur, kulturarv og større arrangement, som Trøndelag kan tilby 
besøkende og lokalbefolkning. 
Teknologi - Teknologi er en av driverne i utviklingen av næringslivet, offentlig sektor og i 
samfunnet generelt. For noen byr teknologiutviklingen på utfordring og skaper behov for kompetanse 
og tilpasning. Det er viktig å være bevisst på skillet mellom teknologi-leverandørene og de som skal 
ta ny teknologi i bruk. 
Offentlig sektor - Offentlig sektor er viktig som tilrettelegger, tjenesteyter og samarbeidspartner for 
næringslivet, og på noen områder er også offentlig sektor innovasjons-ledende. Offentlig sektor 
består av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, og i tillegg omfattes forretningsmessige 
foretak som eies eller er kontrollert av stat eller kommune. I Trøndelag har vi store statlige etater og 
direktorater, men også små kommuneadministrasjoner. Spennet i ansvar og oppgaver er stort, og 
dermed også forutsetningene og handlingsrommet for å bidra til verdiskaping. Offentlig sektor har 
ansvar for mange viktige oppgaver, og denne strategien avgrenser seg til oppgaver av betydning for 
næringsutvikling og forskning og innovasjon i kommunal sektor. 
 
Vurdering: 



 
Kommunedirektøren mener at Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025, med fem 
strategiske områder, er i tråd med egne planer og klart relevante også for regionen.  
 

1. Kompetanse 
2. Forskning, utvikling og innovasjon 
3. Omstilling til bærekraft 
4. Attraktivitet 
5. Samhandling 

 
Vi støtter også fokuset på de spissede satsningene Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig 
sektor som satsingsområder som skal forsterke hverandre. 
 
Kommunedirektøren opplever tidshorisonten som noe kort – 4 år – og hadde ønsket at den regionale 
strategien hadde en lengre tidshorisont. 
 
Vi registrerer at strategien skal konkretiseres gjennom to-årige handlingsplaner med tiltak for å følge 
opp strategien. Kommunedirektøren mener det er viktig at de lokale aktørene blir invitert i prosessen 
rundt handlingsplaner. Det gjelder kommunen selv, næringsforeninger, næringshager, 
innovasjonsmiljøer, viktige bransjer, de videregående skolene og andre lokale aktører som arbeider 
med utvikling. Konkretisering og prioriteringer gjøres i handlingsplanen og bør derfor også sendes ut 
på høring. Forventningsavklaringer er også viktige i handlingsplanen. Hvem gjør hva? Hvordan 
implementere Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 i kommunale planer. Hva 
avkreves av kommunene og lokale aktører? Hvilket ansvar pålegges Fylkeskommunen? 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

 Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 tas til orientering 
 Vurdering i saksframlegg sendes Trøndelag Fylkeskommune 
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Strategiens forutsetninger 

Trøndelags fortrinn

Kompetanse

Forskning, utvikling og innovasjon

Omstilling til bærekraft

Attraktivitet

Samhandling

Bioøkonomi

Opplevelser

Teknologi

Offentlig sektor

Strategien peker på fem strategiske områder for å nå målet. De strategiske områdene er gjennomgående for 
verdiskapingsarbeidet i Trøndelag.

De fire satsingsområdene er områder hvor Trøndelag har særlige fortrinn – vår spissede satsing.

STRATEGIEN KORT FORKLART

Innhold

Denne strategien erstatter Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i 
perioden 2016–2020. Strategien skal følges opp gjennom toårige handlingsplaner. 
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Innledning

Bærekraftig utvikling 
er utvikling som tilfredsstiller dagens behov 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners 
muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling.

Det mangfoldige Trøndelag
Trøndelag har en variert næringsstruktur med et 
mangfold av vare- og tjenesteprodusenter. Som følge 
av at vårt næringsliv ikke er sterkt knyttet til bare 
én næring, er vi mindre sårbare. Vår mangfoldige, 
eller diversifiserte, næringsstruktur, gjør at Trøndelag 
sjelden opplever store svingninger i verdiskaping og 
produktivitet. Å utvikle et framtidig næringsliv med 
en mangfoldig næringsstruktur er viktig. Redusert 
samfunnsmessig sårbarhet og økt motstandskraft er 
derfor en integrert del av verdiskapingsstrategien for 
Trøndelag.

I Trøndelag framstår primærnæringene jordbruk, 
skogbruk, havbruk, fiskeri og reindrift, med relatert 
industri samt IKT og FoU som de sterkeste næringene 
i dag. Våre fortrinn og mangfoldige struktur gir 
nye muligheter gjennom tverrfaglige koblinger og 
samarbeid. 

Den norske modellen
På et overordnet plan innebærer den norske modellen 
et trepartssamarbeid mellom organisasjoner som 
representerer arbeidsgivere, arbeidstakere og 
staten. Takket være den norske samarbeidsmodellen 
er medarbeiderdrevet innovasjon antatt å være 
ett av Norges fremste konkurransefortrinn, samt 
en strategi for verdiskapning og innovasjonsevne. 
Samarbeidsmodellen dreier seg om samhandling 
mellom medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og andre 
aktører. Den kjennetegnes av flate strukturer, 
demokratiske ledere og autonome, kunnskapsrike 
medarbeidere med muligheter for medvirkning. 

Bærekraft
FNs bærekraftsmål og arbeidet med økonomisk, 
sosial, og miljømessig bærekraft, gir store muligheter 
for trøndersk næringsliv. Det handler om å styrke 
grønn konkurransekraft og gjøre bærekraft til et 
strategisk konkurransefortrinn for vårt næringsliv. 
Trøndelag må bidra til å nå målene gjennom å redusere 
klimagassutslipp, stoppe tap av artsmangfold, skape 
gode byer og lokalsamfunn, styrke lokal matproduksjon, 
legge til rette for læring hele livet, tilby ren energi til en 
overkommelig pris til alle, likestilling, god infrastruktur, 
rettferdig forbruk og produksjon og anstendig arbeid for 
alle. 

Europas grønne giv
EU la i 2020 fram strategien «Europas grønne giv» 
(European Green Deal). Dette er en vekststrategi 
og en sektorovergripende plan for å gjøre Europa 
til den første klimanøytrale regionen i verden 
innen 2050. Samtidig er dette en viktig strategi 
for implementering av Parisavtalen og FNs 17 
bærekraftmål. Gjennom EØS-avtalen er vi en del av 
denne strategien med tilhørende virkemidler.

Strategien bygger på følgende tre forutsetninger

Bærekraftig verdiskaping 
betyr mer lønnsom, mer ressurseffektiv 
og mer omfordelende vekst. Dette ivaretar 
den miljømessige, sosiale og økonomiske 
dimensjonen av bærekraftsmålene.

Verdiskaping og vekst skal skje i hele Trøndelag. Dette er en forutsetning for å nå hovedmålet 
om økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. For å lykkes må vi utvikle 
nye og styrke eksisterende arbeidsplasser for å styrke sysselsettingen.

Trøndersk næringsliv må være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Å bidra 
til at trønderske bedrifter utvikler sin konkuranseevne, og bygger kompetanse om hva som 
skal til for å omsette sine produkter, må settes sterkere på den trønderske agendaen. Dette 
blir Trøndelags bidrag i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte 
inntektene avtar. 
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Næringer basert på naturressurser
Trøndelag utmerker seg med å ha komplette 
verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk. 
I tillegg har regionen internasjonale og nasjonale 
forsknings- og kompetansemiljøer, og gode nettverk og 
klynger knyttet til flere av verdikjedene.

Trøndelag står for ca. 20 % av den totale norske 
matproduksjonen. Produksjon, videreforedling og 
salg av mat har bidratt til en betydelig verdiskaping 
og sysselsetting. Trøndelag har en stor treforedlings- 
og sagbruksindustri og et mangfold av små og 
mellomstore bedrifter knyttet til videreforedling av 
trevirke. Det drives reindrift i 29 av kommunene i 
Trøndelag. Reindriften bidrar til arbeidsplasser og 
verdiskaping, både i selve kjøttproduksjonen og i 
kreative næringer. Sørsamisk reindriftskultur, inkludert 
matkultur, bidrar til mangfoldet av gode opplevelser. 
Regionen er ledende innen havbrukssektoren og i deler 
av den tradisjonelle fiskerinæringen. Trøndelag er et 
tyngdepunkt for moderne, industriell lakseproduksjon 
og har en verdensledende leverandørindustri til marin 
og maritim sektor.

Vi eksporterer betydelige mengder naturbaserte varer 
til utlandet og produserer langt mer mat i Trøndelag 
enn det vi selv konsumerer. Store og produktive arealer 
som kan benyttes til biologisk produksjon gjør at vi 
fortsatt har potensial for vekst. Gjennom kompetanse, 
kobling og foredling av råvarer, vil vi bidra til økt 
verdiskaping i blå og grønn sektor. 

Trøndelag har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner 
og universiteter med internasjonalt ledende 
kunnskapsmiljøer er et av fylkets største fortrinn. En 
desentralisert struktur bidrar til en balansert utvikling 
av regionen.

Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av 
etterspurt kunnskap og kompetanse, og bidrar til å 
trekke studenter og framtidig arbeidskraft til regionen. 
Trøndelag har et spesielt fortrinn når det gjelder 
teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning 
både med hensyn til utviklingen i enkeltbransjer, til 
vekst og etableringer og til utvikling av nye produkter 
og tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem 
også til en viktig næring i seg selv. Universitetene og 
forskningsmiljøene inngår som en betydelig del av 
innovasjonssystemet. 

Trøndelags fortrinn

Smart spesialisering
Verdiskapingsstrategien er utarbeidet etter metodikken «smart spesialisering». Det betyr at 
myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig 
utvikling, basert på regionens unike fortrinn. Det handler om å skape innovasjon gjennom nye 
kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. 

Bilde
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Strategiske områder

Strategien peker på fem strategiske områder for å nå målet. De strategiske 
områdene er gjennomgående for verdiskapingsarbeidet i Trøndelag.

Kompetanse

Forskning, utvikling 
og innovasjon

Omstilling til 
bærekraft

Attraktivitet

Samhandling
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Kompetanse – Det kompetente Trøndelag 

Vi prioriterer
• Videreutvikle samarbeid skole-næringsliv
• Øke kunnskapen om trøndersk næringsliv hos elever og studenter
• Tilrettelegge for lærlinger, praksisplasser og hospitering i bedrift
• Øke bruken av studenter og traineer i arbeids- og næringsliv

Rekruttering og 
vekstkraft

Arbeidsplassen 
som 

læringsarena

• Motivere og mobilisere til kompetansetiltak i bedrifter
• Stimulere til å utvikle fleksible og spissede opplæringstilbud i bedrifter 
• Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak tilpasset arbeidslivets behov

• Motivere bedrifter til å kartlegge framtidig kompetansebehov
• Utvikle en sterkere kultur for entreprenørskap 
• Utvikle kompetanse og kultur for vekst i bedrifter
• Øke kompetansen om bærekraft i nærings- og arbeidsliv

Omstilling og
nyskaping

Strategisk område

Foto: Unsplash

Bilde

Med kompetanse mener vi «å besitte nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger 
for å mestre oppgaver og nå mål» (Lai 1997). Kompetanse på alle nivå er avgjørende for å sikre 
verdiskapingen i næringslivet og en bærekraftig og balansert utvikling. Samtidig er utdannings- 
og kompetansemiljøene viktig for rekruttering og etter- og videreutdanning. En stadig raskere 
utvikling skaper behov for livslang læring og omstilling. Teknologiutvikling, klimautfordringer, 
internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og en aldrende befolkning endrer 
kompetansebehovene og sysselsettingsmulighetene. Medarbeiderdrevet innovasjon og 
partssamarbeidet er et viktig konkurransefortrinn og en arbeidsmåte som må brukes aktivt. 
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Rekruttering og vekstkraft
For å sikre nærings- og arbeidslivet relevant 
kompetanse og ungdommer arbeid i regionen, 
må samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, 
kompetansetilbydere og nærings- og arbeidsliv 
videreføres og styrkes. 

Det er utfordrende i både privat og offentlig sektor 
å skaffe nok arbeidskraft med relevant kompetanse. 
Næringslivet må mobiliseres til å arbeide mer 
systematisk med rekruttering, og for å beholde 
kompetent arbeidskraft. Økt bruk av studenter og 
traineer i arbeids- og næringslivet, og tilrettelegging 
for lærlinger, praksisplasser og hospitering i bedrift, er 
viktige tiltak. Ledige stillinger og behov for arbeidskraft 
må gjøres synlig. For å tiltrekke oss og behold 
internasjonal arbeidskraft må det legges til rette for 
språkopplæring og integrering.

Kompetansebasert næringsliv og næringsutvikling er 
avgjørende for økt attraktivitet i distriktene. Det er 
viktig å utvikle desentraliserte kompetansearenaer som 
er lett tilgjengelig for bedrifter og kommuner i hele 
Trøndelag.

Arbeidsplassen som læringsarena
Konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig 
sektor krever videreutvikling av fleksible og tilpassede 
kompetansetilbud for den enkelte arbeidsplass. Det 
må bygges en større bevissthet og kultur for livslang 
læring. Det er behov for å sikre balanse mellom tilgang 
og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft.  

Utfordringene er størst i distriktene. Det henger 
sammen med den demografiske utviklingen, små 
og sårbare nærings- og kompetansemiljø, et 
begrenset kompetanseutviklingstilbud og en svakere 
utbygd infrastruktur. Det er viktig at studiestedene, 
fagskolene og de videregående skolene utvikles som 
kompetansenoder i en desentralisert struktur. Både 
for levering av utdanning, og for styrke miljøene i 
lokalsamfunnene de er en del av. 

Omstilling og nyskaping
Omstillingsarbeid og nyskaping krever en helhetlig 
inngang og et regionalt perspektiv. Mange av de 
nyetablerte foretakene i Trøndelag har kort levetid. 
Mange bedrifter skapes, og for få bedrifter vokser. 
Entreprenørskapskultur og videreutvikling av et 
økosystem for kommersialisering og vekst er nødvendig 
for å lykkes. 

Bærekraft, sirkularitet og digital transformasjon er 
sentrale områder som krever kunnskap og omstilling 
både hos bedrifter og aktører i innovasjonssystemet. 
Det må utvikles kompetansetilbud tilpasset behovene. 

Strategisk område
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Forskning, utvikling og innovasjon

Vi prioriterer

• Bidra til at flere bedrifter og kommuner benytter forskning i sitt utviklingsarbeid 
• Bidra til at flere aktører og miljøer når opp i den nasjonale og internasjonale konkurransen 

• Utvikle dialogen på tvers av sektorer og bransjer 
• Etablere langsiktige og forpliktende samarbeidsstrukturer og prioriteringer
• Bruke studentressursen og kobling til fagmiljøene

• Gjøre Trøndelags testfasiliteter kjent og tilgjengelig for flere aktører i regionen
• Bruke distriktene og innbyggerne aktivt i utviklingen av nye produkter og tjenester 
• Markedsføre Trøndelag som attraktiv lokalitet for nasjonale og internasjonale partnere 
• Videreutvikle testarenaene i Trøndelag

• Styrke samarbeidet mellom kommuner, FoU-miljø, næringsliv og andre relevante aktører
• Etablere en delings- og samarbeidskultur mellom kommuner

Mobilisere til 
forskning og 
innovasjon

Mer samarbeid

Trøndelag som 
test- og 

pilotarena

Utviklings- og 
forsknings-
kapasitet i 

kommunene

Foto: Unsplash

Bilde

Strategisk område

For å videreutvikle og styrke Trøndelags posisjon som den mest innovative regionen i Norge, er 
det viktig å øke forsknings- og innovasjonsgraden i trøndersk nærings- og arbeidsliv. Trøndelag 
har med sine internasjonalt ledende forsknings- og universitetsmiljø en unik mulighet til å gå i 
spissen i forsknings- og innovasjonsarbeidet. Forskningsarbeidet er vesentlig for at regionenes 
næringsliv og det offentlige skal kunne utvikle og omstille seg, løse framtidens utfordringer, og øke 
verdiskapingen. 
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• Gjøre Trøndelags testfasiliteter kjent og tilgjengelig for flere aktører i regionen
• Bruke distriktene og innbyggerne aktivt i utviklingen av nye produkter og tjenester 
• Markedsføre Trøndelag som attraktiv lokalitet for nasjonale og internasjonale partnere 
• Videreutvikle testarenaene i Trøndelag

Mobilisere til økt bruk av forskning i 
næringsliv og offentlig sektor
En sentral utfordring i arbeidet med å øke 
forskningsaktiviteten er at det er store geografiske 
forskjeller i bruken av forskning. Enkelte bransjer 
og større virksomheter er svært aktive søkere på 
forskningsvirkemidler, mens mange mindre bedrifter 
og kommuner har begrensende ressurser, manglende 
kompetanse og en svak kultur for å ta dette i bruk. 

Mobilisering og kvalifisering bidrar til at flere aktører 
aktivt bruker forskning i sin utvikling. Økt kjennskap 
til og bruk av tilgjengelige virkemidler i tverrsektorielle 
samarbeid, må være en del av mobiliseringsarbeidet, 
fordi dette er et økende krav for å få tilgang til 
nasjonale og internasjonale forskningsmidler. 
Ambisjonen er at flere oppnår finansiering fra 
internasjonale forskningsprogram.

Stimulere til mer strategisk samarbeid
Det må arbeides med å løfte samarbeidet mellom 
forskningsmiljøene, næringslivet, kommunene og 
andre relevante aktører. Eksisterende arenaer og 
samarbeid fungerer ikke godt nok, og er ikke utnyttet 
til sitt fulle potensial. For å lykkes bedre er det viktig 
med møteplasser og nettverk hvor bedrifter og 
offentlige institusjoner møter forskere. Erfaringen 
med kompetansemeglere er god, men i stor grad er 
initiativene enkeltprosjektorientert. Det er behov for 
å samarbeide i større og mer tverrfaglige prosjekter. 
Innenfor slike samarbeid kan studentar ta master- og 
bacheloroppgaver for å løse små og store utfordringer i 
privat og offentlig sektor. 

Øke bruken av Trøndelag som test- og pilotarena
En test- og pilotarena for nye løsninger i privat og 
offentlig sektor innebærer at FoU-miljø og leverandører 
arbeider tett sammen med kundene og brukerne i 
deres omgivelser. Det handler om å prøve ut og utvikle 
funksjonaliteten til et bestemt produkt eller tjeneste 
for å oppdage feil og mangler på et tidlig stadium. I 
Trøndelag har vi spesielt gode forutsetninger for dette 
gjennom allerede etablerte testarenaer. Det er et stort 
potensial i å utnytte, synliggjøre og markedsføre disse 
for nye aktører. 

Bygge utviklings- og forskningskapasitet i 
kommunene
For å lykkes med forskning og innovasjon må det 
bygges utviklings- og forskningskapasitet i den 
enkelte organisasjon. Ettersom det er stort spenn i 
kommunenes ressurser til å drive utviklingsarbeid, 
er det avgjørende at flere kommuner samarbeider 
om sammenfallende ideer og problemstillinger. 
Kommunenes ledelse har et ansvar både når det 
gjelder å gi tilstrekkelig handlingsrom og insentiver 
til å innovere, samt utvikle kultur og kompetanse for 
innovasjon og samarbeid.

I Trøndelag ønsker vi å gå i front for å utløse potensialet 
i kommunenes innovasjonsarbeid og vi ser derfor behov 
for et pilotprosjekt for å utvikle en innovasjonsmetodikk 
som kan understøtte kommunene i dette arbeidet. 

Forskningstrappa

Strategisk område
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Omstilling til bærekraft

Vi prioriterer

Klima og miljø

Verktøy i 
omstillings-

arbeidet

• mobilisere til sirkulær økonomi
• mobilisere til økt ressurseffektivitet

• redusere klimagassutslipp og tap av naturmangfold
• mobilisere til bruk av fornybare energikilder i alle sektorer

• stimulere til omstillingsarbeid gjennom offentlige innkjøp
• stimulere til omstilling gjennom digital transformasjon

Ressurs-
forvaltning

Fotograf: Thomas Jergel, 
Camerat

Strategisk område

Økt bærekraftig verdiskaping og styrket internasjonal konkurranseevne krever omstilling. Det 
innebærer at vi må ta i bruk kunnskap, teknologier og tjenester. Samtidig må vi videreutvikle 
samarbeidet mellom forvaltning, næringsliv og forskningsinstitusjoner. 

Gjennom å oppfylle FNs bærekraftsmål skaper vi et bedre samfunn for flere. I tillegg skal EUs grønne 
giv bidra til at bærekraftmålene oppfylles. EUs grønne giv vil føre til at eksportmarkedet endrer seg. 
Denne grønne vekststrategien gir en tydelig retning og et mangfold av muligheter for produkter og 
tjenester med lavt eller uten klimaavtrykk, og for selskap med bærekraftig økonomisk aktivitet.

Med sterke forskningsmiljøer og aktører innen bioøkonomien, har Trøndelag et stort potensial for å 
kunne hevde seg nasjonalt og internasjonalt. 
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Overgang til sirkulær økonomi og mobilisering til 
økt ressurseffektivitet
Menneskelig aktivitet fører til forurensing av jord, luft 
og vann, utrydning av arter og forbruk av ressurser. 
Dagens systemiske overforbruk bidrar til knapphet på 
mange råvarer. Vi må slutte å sløse med ressursene 
og gå over til å bruke dem i et kretsløp. Mobilisering 
til en mer sirkulær økonomi i Trøndelag er viktig. Vi 
må ta i bruk vår kompetanse og finne framtidsrettede 
løsninger slik at vi tar vare på miljøet samtidig som vi 
videreutvikler næringslivet.

Klimautslipp og tap av naturmangfold
Det er ikke tilstrekkelig å redusere klimagassutslippene 
i Trøndelag. Infrastruktur og verdikjeder må utvikles 
for å hindre framtidige utslipp. Trøndelag er godt 
posisjonert til å utvikle løsninger knyttet til fornybare 
energikilder. 

En satsing på en kunnskapsbasert bioøkonomi, der 
fremtidig verdiskaping i størst mulig grad baserer 
seg på bærekraftig utnyttelse biologiske ressurser, er 
Trøndelags største fortrinn i omstillingen til en grønnere 
økonomi. Den raske teknologiske utviklingen muliggjør 
dokumentasjon av materialbruk, opprinnelse og 
prosesser.

Digital transformasjon og offentlige innkjøp som 
verktøy i omstillingsarbeidet
Digital transformasjon er prosesser der en virksomhet 
endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre 
tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye 
tjenester. Virksomheten utfører oppgaver på en ny måte 
basert på ny digital teknologi. Med grunnkunnskap 
om de digitale mulighetene blir det enklere å utvikle 
nye digitalt baserte forretningsmodeller som gir økt 
konkurransekraft.

Digital umodenhet og manglende digital infrastruktur 
er en barriere. Bedre data knyttet til material- 
og avfallsstrømmer og digitale løsninger som 
tilgjengeliggjør dataene, er en forutsetning for 
overgangen til en sirkulær økonomi.

Offentlig sektor har en sentral rolle i å bidra til 
mer effektiv ressursbruk. Den kan bidra til å skape 
markeder for sirkulære varer og tjenester gjennom 
offentlige innkjøp. Dette handler om å stille krav til 
materialbruk i byggeprosjekter, krav om økt levetid og 
mulighet for å reparere produkter. Også andre sektorer 
kan bruke sine anskaffelser til å fremme en sirkulær 
økonomi. 
 

I den sirkulære økonomien
skal all ressursutvinning minimeres og skje på 
en måte som sikrer lik tilgang på ressurser og 
økosystemtjenester for fremtidige generasjoner. 
Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de 
ressursene man allerede har utvunnet, og ved å 
unngå forurensning og utslipp.

Regjeringens kunnskapsgrunnlag for sirkulærøkonomi. 

Fotograf: Ida Valsø

Strategisk område
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Verdiskapingsstrategien har som forutsetning at den skal bidra til å bygge 
et mangfoldig næringsliv i Trøndelag. Vi må arbeide langsiktig for å øke 
mangfoldet i næringsstrukturen, spesielt i distriktene. Steder som har et 
bredt næringsliv, et variert fritidstilbud og gode tjenester til befolkning og 
bedrifter, tiltrekker seg lettere nye innbyggere. Attraktivitet handler om å 
være attraktiv for innbyggere, næringsliv og besøkende. Forskning viser 
at det er positive endringer som skaper attraktivitet og at attraktivitet må 
videreutvikles kontinuerlig.

Være attraktiv for rekruttering
Å bygge godt omdømme omfatter å være en god 
arbeidsgiver og å skape en god arbeidsplass, men 
også et godt lokalmiljø. Godt omdømme bygges når for 
eksempel studenter eller lærlinger får gode erfaringer 
fra en arbeidsplass, og forteller det videre. Gode 
opplevelser øker sjansen for at elever og studenter blir 
værende.
  
Kommunene har ansvar for samfunnsutvikling 
som er grunnlag for bostedsattraktivitet og mulig 
befolkningsvekst. Lokalsamfunnene må utvikles i et 
bredt samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og 
kommunen.

Være attraktiv for bærekraftige etableringer
En forutsetning for å framstå som attraktiv for 
etableringer, er at kommunene har tilgjengelig areal, 
en velfungerende infrastruktur og et godt tjenestetilbud 
til næringslivet. Det er et felles ansvar å framsnakke 
våre fortrinn og vise fram våre suksesser. Trøndelag 
trenger velfungerende kapitalmiljø med vilje og evne 
til å investere i regional vekst og nyskaping. Våre 
mange sterke og aktive klynger og mangfoldet av 
utviklingsrettede bedrifter må løftes fram.

Attraktivitet – attraktive Trøndelag

Vi prioriterer
• Fokusere på utvikling av bostedsattraktivitet
• Videreutvikle et mangfoldig og variert næringsliv med fokus på distriktsnæringslivet
• Beholde studenter etter studiene

• Utvikle næringsareal, infrastruktur og offentlige tjenester
• Tilgjengelig kapital for investeringer
• Fortelle de gode historiene
• Stimulere etablerte selskaper til å bli og vokse i Trøndelag

• Videreutvikle et aktivt og utadrettet forskningsmiljø
• Synliggjøre våre fremragende forskningsmiljøer
• Trønderske bedrifter og kommuner som aktive i samspill med forskningsmiljøene
• Trøndelag som attraktivt sted å studere

• Synliggjøre Trøndelag som opplevelsesregion
• Ivareta og utvikle levende kulturmiljø

Rekruttering

Bærekraftige 
etableringer

Forsknings-
aktivitet og 

studier

Besøk

Fotograf: Erik Røed

Være attraktiv for forskningsaktivitet og studier
Trøndelag er et fylke med fremragende 
forskningsmiljøer og universiteter. Disse har 
en nasjonal posisjon og er en svært viktige 
attraktivitetsfaktor for Trøndelag. Det er viktig å 
bidra aktivt til å utvikle og synliggjøre campusene 
og forskningen som skjer her, både nasjonalt og 
internasjonalt. Miljøene må gjøres lettere tilgjengelig 
for vårt næringsliv og våre kommuner. Vi må 
samarbeide tett for å gi studentene en arbeidsrelevant 
og attraktiv utdanning. Det vil også bidra til at vårt 
næringsliv lettere kan rekruttere arbeidskraft og vi 
beholder flere studenter i Trøndelag. Forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene må kobles enda tettere 
sammen med regionens øvrige innovasjonsaktører til et 
helhetlig økosystem. 

Være attraktiv å besøke
Trøndelag må kunne tilby omgivelser og helhetlige 
opplevelser som er attraktive og tilgjengelige for både 
tilreisende og lokalbefolkning. Innbyggernes identitet 
og stolthet bidrar til å styrke områdenes omdømme. 
Det er viktig å synliggjøre og sikre levende kulturmiljø 
som drivere i attraktivitetsbyggingen.  

Strategisk område
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Samhandling – Trønderlaget vinner

Klynger
er sammenslutninger av etablerte bedrifter, 
oppstartsselskaper, kunnskapsmiljøer, offentlige 
aktører og kapitalmiljø som sammen jobber for 
omstilling, nyskaping og vekst, med utgangspunkt i 
felles ambisjoner og mål. 

Vi prioriterer

Bedriftsnettverk
har som oftest en markedsnær tilnærming, og er 
ofte mindre grupper av bedrifter som ønsker å 
utvikle strategisk kommersielt samarbeid.

Sentrum og distriktene
Kommunenes samarbeidsstrukturer er i endring, og det 
er et økende behov for å se egen kommune som en del 
av et større omland. Trondheim med sine institusjoner, 
arbeidsplasser og kjøpekraft har en sentral funksjon 
i Trøndelag. En livskraftig region er viktig for byens 
utvikling. Et godt samarbeid mellom byene og resten 
av regionen, basert på gjensidig raushet og respekt, 
gir gjensidig styrke i nasjonal og internasjonal 
sammenheng. 

Innovasjonssystemet
Det er behov for en kontinuerlig utvikling av 
samarbeidet mellom innovasjonsaktørene slik at det 
oppleves som et sømløst virkemiddelapparat. Aktørenes 
roller, funksjon og samspill må kommuniseres ut 
og være tydelig. For at Trøndelag skal lykkes må 
det arbeides med å få på plass et økosystem for 
entreprenørskap og vekst. Det skal bidra til å øke 
bedriftenes konkurranseevne. 

Nytt og forsterket samarbeid
Etablerte interkommunale politiske samarbeid, 

tidligere regionråd, er viktige arenaer for å utvikle 
det strategiske samarbeid mellom kommunene. Disse 
arenaene er også sentrale for samhandling med 
regionale aktører.

Trøndelag mangler en samhandlingsarena for 
forskningsmiljøer, høgskoler og universiteter. Vi må 
samarbeide for å finne en hensiktsmessig arena for 
regionen.

Klynger og nettverk anses som sentrale for Trøndelag 
i arbeidet med å stimulere til omstilling, nyskaping og 
vekst i næringslivet. Denne arbeidsformen har fått økt 
fokus i Trøndelag de siste årene. Felles for klynger og 
nettverk er at deltagerne har ambisjoner som bare kan 
realiseres gjennom samarbeid med andre. 

Klyngene bidrar til økt omstilling og nyskaping og 
anses som sentrale aktører i innovasjonsøkosystemet. 
Det er viktig å ha gode klynger innenfor sentrale 
næringsområder i regionen. Det blir derfor prioritert å 
jobbe med tilrettelegging og støtte til nye klynger som 
anses som strategisk viktige for Trøndelag.  

Trøndelag har en kultur for samhandling. En balansert utvikling i regionen, 
hvor ulike samfunnsaktører samhandler til felles beste og naboens 
suksess, er en ambisjon. Vi må bli bedre og bevisste på mulighetene og 
potensialene ved å spille hverandre gode, og samtidig utvikle et strategisk 
samarbeid for trønderlaget. 

• Samfunnsaktører samhandler til felles beste
• Samarbeid mellom byene og distriktene basert på gjensidig raushet og respekt
• Mobilisere universitetene, høgskoler, fagskoler og videregående skoler til økt 
   samhandling om felles kompetansenoder i distriktene

• Styrke og videreutvikle eksisterende arenaer mellom innovasjonsaktørene
• Utvikle og kommunisere tydelige og forståtte funksjoner og rolle  
• Videreutvikle et sømløst virkemiddelapparat

• Samhandle med interkommunale politiske samarbeid
• Etablere en samhandlingsarena for forskningsmiljøer, høgskoler og universiteter
• Styrke og videreutvikle arbeidet med bedriftsnettverk og klynger 

Sentrum og 
distrikt

Innovasjons-
systemet

Nytt og 
forsterket 
samarbeid

Fotograf: Mari Westad, 
Heim næringsforening

Strategisk område
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Satsingsområder

De fire satsingsområdene er områder hvor Trøndelag har særlige fortrinn –  
vår spissede satsing.

Bioøkonomi

Opplevelser

Teknologi

Offentlig sektor
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BIOØKONOMI

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnytting av fornybare biologiske ressurser til mat, helse og 
fiberprodukter, industrielle produkter og energi.

Retningsmål
• I 2025 er vi en ledende region i utvikling av bioøkonomien

• I 2025 benyttes våre biomasseressurser som råstoff til økt verdiskaping i komplette sirkulære verdikjeder

• I 2025 benyttes våre produksjonsarealer på sjø og land til bærekraftig vekst innen reindrift, jordbruk, skogbruk,   
    havbruk og fiskeri

• I 2025 har vi styrket vår posisjon som Norges mest komplette matproduserende region

Vi prioriterer
Omstilling til bærekraft
• Stimulere til internasjonalt samarbeid om utvikling av økt bærekraftig produksjon.
• Utvikle og bruke teknologi til økt konkurranseevne og bedre klima- og energiprofil 
   i verdikjedene.
• Ivareta og disponere arealene for optimal biomasseproduksjon på kort og lang sikt.

Kompetanse / Forskning, utvikling og innovasjon
• Stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og internasjonalisering i leverandør-  
   og videreforedlingsindustriene.

Samhandling
• Styrke samarbeidet mellom sektorene innenfor bioøkonomien.
• Styrke samhandlingen mellom kunnskapsmiljø, forvaltning og næring.

Attraktivitet
• Synliggjøre Trøndelag som fremragende bioøkonomiregion.

Fotograf: Steinar Johansen

Fotograf: Leif Harald Hanssen

Fotograf: Steinar Johansen

Satsingsområde
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Trøndelag – Norges matregion nr. 1
Trøndelag har en betydelig andel av nasjonal 
matproduksjon både innen grønn og blå sektor. 
Det er over tid arbeidet godt med utvikling av lokal 
mat og drikke, også som et sentralt element av 
regionens samlede reiselivsprodukt. Trøndelag har 
derfor gode forutsetninger for ytterligere forsterke 
posisjonen som Norges ledende matregion. 

Bioøkonomien er viktig i trøndersk næringsliv – vi 
har betydelige ressurser, god kompetanse og lange 
tradisjoner knyttet til fiske, havbruk, jordbruk, reindrift, 
skogbruk og utmark. Når samfunnsutfordringene 
knyttet til matproduksjon, matsikkerhet, klima, miljø og 
bærekraft endrer karakter, blir det avgjørende å utnytte 
mulighetene knyttet til bioøkonomien. Ambisjonen er 
å utnytte naturressursene ved å koble tradisjonell og 
ny kompetanse for å sikre fremtidig verdiskaping og 
sysselsetting i alle deler av Trøndelag.

Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle 
bioøkonomien og dermed bidra til et grønt 
skifte. Regionen har fortrinn i kombinasjonen 
store biologiske ressurser, komplette verdikjeder 
innenfor de biomassebaserte sektorene samt 
sterke kunnskapsmiljøer og høy kompetanse hos 
næringsaktørene. Trøndelag har derfor både et ansvar 
og en mulighet til å ta en nasjonal posisjon på området. 

To av handlingsplanene under Europas Grønne 
Giv, «Farm to Fork» og Kommisjonens nye 
biodiversitetsstrategi skal bidra til at bønder, næringsliv 
og forbrukere jobber tettere sammen for å få til et mer 
konkurransedyktig og bærekraftig matsystem.

Rapporten Muligheter for økt verdiskaping gjennom 
samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene 
i Trøndelag (SINTEF 2020:00699) peker på muligheter 
for verdiskaping på tvers av sektorene. Som hovedtiltak 
pekes det på etablering av en regional, tverrsektoriell 
satsing for utvikling av bioøkonomien i Trøndelag. 
Hovedfunnene i rapporten må følges opp videre

Overlappet mellom sirkulærøkonomien og bioøkonomien er vist i figuren under.

Sirkulær bioøkonomi inkluderer

• Biobaserte produkter
• Dele, gjenbruke, reprodusere, resirkulere
• Trinnvis bruk/gjenbruk av råstoff
• Utnyttelse av organiske avfallsstrømmer
• Ressurseffektive verdikjeder
• Organisk resirkulering, gjenvinning av næringsstoffer

Bioøkonomi Sirkulær 
bioøkonomi

Sirkulær 
økonomi

Fotograf: Erik Røed

Sirkulær bioøkonomi
En bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den 
sirkulære økonomien. Fornybare biologiske ressurser 
inngår alltid i et kretsløp i naturen. Ambisjonen er 
at størst mulig del av dette kretsløpet utnyttes til 
verdiskaping. Det må legges til rette for gode koblinger 
mellom blå og grønn sektor, og alle sidestrømmer og 
avfallsstrømmer må nyttes gjennom oppbygging av nye 
verdikjeder. Trøndelag må derfor ha et sterkt fokus på å 
utvikle den sirkulære bioøkonomien. 

Bioøkonomien er sentral for å kunne nå mange av 
bærekraftmålene. En satsing på en kunnskapsbasert 
bioøkonomi, der fremtidig verdiskaping i størst mulig 
grad baserer seg på bærekraftig utnyttelse av fornybare 
biologiske ressurser, er Trøndelags største fortrinn i 
omstillingen til en grønnere økonomi. Dette som et 
grunnlag for framtidige arbeidsplasser og et bærekraftig 
velferdssamfunn.

Bærekraft, klima og naturmangfold
Det er et stort potensial for binding av CO2 gjennom 
biomasseproduksjon i jord, skog og hav, men det er 
samtidig viktig å unngå tap av biologisk mangfold. 
En helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning av 
produksjonsarealene må derfor legges til grunn. 
Ifølge FNs klimapanel er det mulig å tilrettelegge 
for økt karbonbinding i jord og skog uten at det 
går på bekostning av naturmangfold eller andre 
bærekraftformål. Den største trusselen mot 
naturmangfoldet er ikke produksjon av biomasse, men 
nedbygging av arealer.

Satsingsområde
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Opplevelser i Trøndelag er definert som et mangfold av aktiviteter, severdigheter og omgivelser knyttet til mat, natur, 
kultur, kulturarv og større arrangement, som Trøndelag kan tilby besøkende og lokalbefolkning.  

OPPLEVELSER

Retningsmål
• I 2025 skal vi ha et mangfold av bærekraftige opplevelser

• I 2025 skal opplevelser være tilgjengelig for lokalsamfunn og besøkende

Vi prioriterer
Attraktivitet
• Utvikle og fortelle historier fra Trøndelag.
• Utvikle konseptene trønderske gjestebud, underverk og naturglede.
• Være stolte ambassadører for trønderske opplevelser.

Samhandling
• Videreutvikle felles markedsføring og omdømmebygging for hele Trøndelag.

Omstilling til bærekraft
• Sertifisere flere bærekraftige destinasjoner.
• Bruke opplevelsesnæringene som motor i lokal samfunnsutvikling gjennom 
   besøksforvaltning og besøksstrategier.
• Satse på grønn transport, økt tilgjengelighet og korresponderende transportsystemer.

Forskning, utvikling og innovasjon
• Mobilisere til økt bruk av forskning.
• Stimulere til innovasjon, pilottesting og LAB-konsepter i opplevelsesutviklingen.
• Innovativt samarbeid mellom design, arkitektur og opplevelser.

Kompetanse
• Utvikle vertskapskompetanse for innbyggere og næringsaktører.

Fotograf: Kjell Ivar Bye

Fotograf: Erik Røed

Fotograf: 
Hans Marius Johansen

Fotograf: Ida Valsø

Andre
bilder
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Besøksforvaltning
er å legge til rette for og styre den besøksrettede bruken av et område slik at området ivaretas. Samtidig skal 
opplevelsen for de besøkende skal bli best mulig og den lokale verdiskapingen størst mulig. En besøksstrategi er 
en plan for hvordan man forvalter besøket i et område.

Bærekraftig utvikling er en viktig forutsetning i 
arbeidet med opplevelser. Det handler om miljø, 
attraksjonskraft og omdømme. Det handler om 
å stille spørsmål ved hvilke besøkende vi vil ha. 
Om å bruke besøk og opplevelser som verktøy 
for en ønsket lokalsamfunnsutvikling og om å 
utvikle bærekraftige løsninger for bedrifter og for 
transport. Besøksforvaltning, besøksstrategier og 

god tilrettelegging er hensiktsmessige verktøy 
for å styre utviklingen. Pandemien har aktualisert 
bærekraftdiskusjonen. Vi har blitt mer opptatt av 
sikkerhet, lokale råvarer, mindre trengsel, mulighet for 
kontroll og korte beslutningshorisonter. Det er også en 
økende etterspørsel fra besøkende etter bærekraftige 
tjenester som kommer lokalsamfunnet til gode og som 
tar hensyn til miljøet og de som bor der. 

Økonomisk verdiskaping relatert til opplevelser er tett 
knyttet til et områdes kraft til å tiltrekke seg besøk, 
stedets besøksattraktivitet. Det er gjennom foredling av 
Trøndelags råvarer, natur, mat, kultur og historie, man 
skaper opplevelsene.

Hvem besøker Trøndelag?
Trøndelag har en unik posisjon med tanke på geografisk 
beliggenhet. Regionen er lett tilgjengelig og har store 
muligheter for grønn transport. Vi er en mangfoldig 
opplevelsesdestinasjon og del av et større reisemønster. 
Reisemønstret er i stor grad knyttet til rundreiser og 
besøkendes relasjoner til regionen. 80% av de som 
overnatter i Trøndelag er nordmenn. Dette viser at vi 
har en sterk nasjonal posisjon for besøkende. 

Ferie- og fritidsbesøkende er det segmentet som 
har størst potensiale og lettest kan påvirkes. Den 
internasjonale konkurranseevnen ligger i å forsterke 
Trøndelags styrke på det nasjonale markedet og 
ha fokus på at nordmenn velger Trøndelag framfor 
utenlandske besøksmål i ferier og fritid. Det bør gjøres 
en grundig vurdering av hvilke internasjonale markeder 
og målgrupper vi skal profilere mot. Vi ønsker de 
bærekraftige besøkende til regionen.

Fremtidsbilder for opplevelsesnæring i Trøndelag
Scenarioprosjektet er et kunnskapsgrunnlag og en 
vedtatt utviklingsretning fram mot 2030. Det peker på 
at det unike med Trøndelag som opplevelsesregion er 
skapt av menneskene. Undersøkelser viser at Norges 
vekstmuligheter ligger i lokal kultur og menneskeskapte 
opplevelser. Dette er en ledig nasjonal posisjon som 
Trøndelag kan ta. 

Strategien mot 2030 er å ta hele Trøndelag i bruk 
gjennom den trønderske drivkraften og utvikling 
av innhold og kommunikasjon rundt konseptene: 
Trønderske gjestebud, Trønderske underverker og 
Trøndersk naturglede. Arbeidet med opplevelsesbasert 
verdiskaping må bygge på de tre konseptene.  

Sørsamiske opplevelser
Sørsamisk kultur og næring er unike elementer i 
Trøndelag som opplevelsesregion. Det er viktig at 
sørsamiske aktører eier og formidler sin historie på det 
sørsamiske samfunnets egne premisser. Det sørsamiske 
samfunnet er lite og med relativt få aktører. Det ligger 
muligheter for økt verdiskaping gjennom samisk 
nettverksbygging og større lokalt samarbeid. 

Satsingsområde
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Retningsmål

TEKNOLOGI

Teknologi er en av driverne i utviklingen av næringslivet, offentlig sektor og i samfunnet generelt. For noen byr 
teknologiutviklingen på utfordring og skaper behov for kompetanse og tilpasning. Det er viktig å være bevisst på skillet 
mellom teknologileverandørene og de som skal ta ny teknologi i bruk. 

Vi prioriterer

• I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i utvikling og kommersialisering av teknologi

• I 2025 er trønderske forskningsmiljø aktive i kompetanseoverføring til hele Trøndelag

• I 2025 har Trøndelag økt antallet vekstkraftige teknologiselskap

• I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i arbeidet med digital transformasjon 

Kompetanse
• Aktivt koble næringslivets behov innen teknologi til utdanningsinstitusjoner og 
   elever og studenter.
• Stimulere til digitalisering og digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Bærekraftig omstilling
• Bruke mulighetene som teknologi gir for bærekraftig omstilling.

Forskning, utvikling og innovasjon
• Forsterke Trøndelag som test- og demonstrasjonsarena for ny teknologi.

Samhandling
• Forsterke samspillet mellom FoU, næringsliv, offentlige aktører og kapitalmiljø.
• Bygge og forsterke økosystemer som skal bidra til realisering av teknologiske 
   mulighetsområder.

Attraktivitet
• Synliggjøre regionens mangfold av testfasiliteter og demonstrasjonsanlegg.
• Løfte fram regionens teknologikompetanse og teknologihovedstaden Trondheim.
• Forsterke arbeidet med å beholde og tiltrekke oss teknologikompetanse.

Foto: Unsplash

Fotograf: Leif Harald Hanssen

Foto: Unsplash

Fotograf: Leif Harald Hanssen

Andre
bilder
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Trøndelag har et spesielt fortrinn når det gjelder 
teknologisk kompetanse med utgangspunkt i 
sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner og 
et veletablert næringsliv med teknologileveranser 
som virksomhetsområde. Samtidig er det viktig for 
regionens utvikling at man lykkes med å overføre denne 
kompetansen til næringslivet og offentlig sektor.

Anvendelsen av ny teknologi står sentralt i utviklingen 
av mer bærekraftige løsninger og grønn omstilling, 
som fremover vil representere økt konkurransekraft.  
Eksempler på dette ser vi innen produksjon og 
distribusjon av kraft, transport, landbruk, fiskeri, 
havbruk og industri. Skal vi nå klimamålene er det 
behov for å ta i bruk ny teknologi for å redusere 
klimagassutslipp og andre typer utslipp. Dette stiller 
også krav til en infrastruktur for næringsutvikling (f.eks. 
bredbånd og energiforsyning) som gjør dette mulig.

Digital transformasjon
Stadig større nasjonal og internasjonal konkurranse 
stiller økte krav til produktkvalitet og dokumentasjon. 
Globale trender og krav til effektivitet og kvalitet 
bidrar til at samfunnet, næringslivet og offentlig 
sektor må digitalisere tjenester og arbeidsprosesser. 

Både organisasjon og forretningsmodell blir påvirket 
og endret. Det er en utfordring for mange små og 
mellomstore bedrifter. Det offentlige kan være til støtte 
for bedriftene med tanke på kompetansebygging og 
etablering av økosystemer. 

Leverandørindustri
En sterk leverandørindustri på IKT og 
elektronikkområdet er viktig for Trøndelag og det 
må tilrettelegges for en fortsatt god utvikling i disse 
selskapene. Vi har noen store aktører på dette feltet 
og et stort antall selskaper med et potensiale for vekst. 
Muliggjørende teknologier er et viktig element i den 
videre utviklingen. Viktige faktorer for å sikre vekst er 
tilgang på kompetanse, arbeidskraft og kapital. 

Det offentliges rolle
Det offentlige har en rolle som samfunnsbygger og 
pådriver, også når det kommer til anvendelse av ny 
teknologi. Derfor er det viktig at det offentlige tar rollen 
som pådriver, bestiller og krevende kunde. Spesielt 
innen samferdsel, energiomstilling, helse og utdanning 
har det offentlige en særlig rolle i å stimulere til økt 
bruk av ny teknologi.   

Mineraler
Trøndelag har et naturressursgrunnlag som 
kan å bidra til å dekke deler av samfunnets 
behov for mineraler. Dette er spesielt viktig som 
nødvendige råvarer til de teknologiske løsninger 
ved et grønt skifte. Samfunnets forbruk og store 
behov gjør det samtidig viktig å fokusere på den 
sirkulære økonomien gjennom gjenvinning og 
ombruk.

Industrialisering
Teknologi gir muligheter for grønn omstilling i industrien og for etablering av ny industri. Trøndelag har erfaring 
med å bygge leverandørindustri for eksempel innenfor olje, gass og havbruk. Vi har gode forutsetninger og 
kompetanse for å gjøre dette  for annen fremvoksende industri.

Havrom
Havrom omfatter her marin og maritim 
teknologi. Dette er viktige næringsområder 
i Trøndelag, hvor vi har flere ledende 
teknologileverandører. Trøndelag må fortsatt 
jobbe med utviklingen av innovasjonsmiljøet på 
dette området og legge til rette for samarbeid 
mellom industri og FoU-miljø.

Satsingsområde
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Offentlig sektor er viktig som tilrettelegger, tjenesteyter og samarbeidspartner for næringslivet, og på noen områder 
er også offentlig sektor innovasjonsledende. Offentlig sektor består av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, 
og i tillegg omfattes forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av stat eller kommune. I Trøndelag har vi 
store statlige etater og direktorater, men også små kommuneadministrasjoner. Spennet i ansvar og oppgaver er stort, 
og dermed også forutsetningene og handlingsrommet for å bidra til verdiskaping. Offentlig sektor har ansvar for mange 
viktige oppgaver, og denne strategien avgrenser seg til oppgaver av betydning for næringsutvikling og forskning og 
innovasjon i kommunal sektor.

Retningsmål

Vi prioriterer

OFFENTLIG 
SEKTOR

• I 2025 har vi kommuner med en tydelig innsats på næringsutvikling og eget utviklingsarbeid

• I 2025 er offentlig sektor ledende på forskning og innovasjon

Samhandling
• Styrke dialogen med næringslivet for god kunnskap om næringslivets behov.
• Styrke samarbeid med andre kommuner og aktører om nærings-, og 
   samfunnsutvikling.
• Styrke samarbeidet mellom kommunene, innovasjonsselskapene og 
   forskningsmiljøene.

Attraktivitet
• Synliggjøre næringsareal, attraktive steder og byer, bokvaliteter og offentlige 
   tjenester til gründere, tilreisende og arbeidssøkere.
• Synliggjøre de gode forskningshistoriene.
• Markedsføre offentlig sektor som mulig forsknings- og testarena.

Omstilling til bærekraft
• Bruke innkjøpsmakten for å bidra til flere bærekraftige produkter og tjenester, 
   og flere sirkulære innkjøp.

Kompetanse
• Styrke plan- og utviklingskompetansen i kommunene.
• Utvikle de regionale kompetanseforaene som arena for rekruttering og 
   kompetanseutvikling.
• Styrke utviklingsarbeidet gjennom økt kunnskap om virkemidler.
• Styrke kompetansen på innovative anskaffelser i offentlig sektor.
• Styrke næringslivets kompetanse om innkjøpsprosesser og kompetansekrav.

Forskning, utvikling og innovasjon
• Mobilisere flere kommuner til å ta i bruk forskning.

Fotograf: 
Mona Jønvik Andersson

Foto: Unsplash

Andre
bilder
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Kommuner og fylkeskommuner har ansvar og oppgaver 
av stor betydning for næringslivet innenfor blant annet 
utdanning, fysisk og digital infrastruktur, stedsutvikling 
og arealplanlegging. Kommunene har viktige roller 
både som tjenesteyter og gjennom sitt utviklingsarbeid. 
Forskning viser at mange kommuner har få ressurser 
til utviklingsarbeid både til det som er definert som 
næringsutvikling og øvrig utviklingsarbeid. 

Aldrende befolkning, klimakrav, inkludering og trangere 
budsjetter er utfordringer offentlig sektor og særlig 
kommunene, står overfor. Disse utfordringene må 
løses på nye måter, på tvers av sektorer, og i et tettere 
samarbeid med både næringsliv, kunnskapsmiljø og 
frivilligheten. Løsninger på viktige samfunnsutfordringer 
kan ha et kommersielt potensial. På enkelte områder er 
offentlig sektor helt i tet når det gjelder å ta i bruk ny 
kunnskap og teknologi.  
 
Offentlig sektor er en stor innkjøper og de 
største innkjøpene blir gjort innenfor bygg- og 
anleggsvirksomhet. Innretningen på anbudene har stor 
betydning for hvilke muligheter trøndersk næringsliv 
har til å levere varer eller tjenester. Tilrettelegging 
for lokale aktører kan gi et større marked og dermed 
et mer mangfoldig, regionalt næringsliv. Mange 
kommuner i Trøndelag samarbeider om innkjøp 
og vi har et nettverkssamarbeid på fylkesnivå. 
Leverandørutviklingsprogrammet er viktig i dette 
arbeidet.

I Trøndelag har vi et godt samarbeid mellom 
Statsforvalteren, KS og fylkeskommunen der vi 
koordinerer felles dialog med kommunene i fylket og 
en felles satsing på forskning og innovasjon i offentlig 
sektor. 

I kommunenes arbeid med å tilrettelegge for 
næringsutvikling, har skillet mellom næringsutvikling 
og samfunnsutvikling blitt mindre. En hovedutfordring 
for distriktsnæringslivet er å tiltrekke seg arbeidskraft 
og kompetanse. Den regionale kompetansepolitikken er 
derfor viktig for næringsutvikling. 

Kommunene har en viktig rolle i å legge til rette 
for attraktive lokalsamfunn for både næringsliv og 
innbyggere. Kommuner som er gode vertskommuner 
for næringslivet, har en overordna plan for 
næringsutvikling som omfatter ulike næringsrelevante 
oppgaver. 

Arealtilgang og forutsigbarhet knyttet til arealtilgang 
er viktig for næringslivet og en viktig oppgave 
i kommunenes arbeid med å tilrettelegge for 
næringsutvikling. Regional plan for arealbruk skal 
bidra til et felles rammeverk for samfunnsutviklingen i 
Trøndelag. Planen skal både sikre at nasjonale føringer 
ivaretas og at kommunene kan ta ut sitt potensiale for 
vekst og utvikling. 

Planlegging for utvikling
Oppdaterte planer og en utviklingsorientert tilnærming 
er en forutsetning for at kommunene skal kunne 
imøtekomme forventninger om raske avklaringer fra 
bedrifter og enkeltpersoner. Flere undersøkelser viser 
at mange kommuner mangler kapasitet til plan- og 
utviklingsarbeid. En presset kommuneøkonomi setter 
nødvendige samfunnsutviklingsoppgaver på vent. 

Infrastruktur
Pandemien har vist hvor avhengige vi er av den digitale 
infrastrukturen, og har avdekt områder der stabilitet 
og kapasitet på bredbåndsnett og mobilnett fortsatt 
ikke er på plass. Digital infrastruktur er en forutsetning 
for næringsutvikling og bosetting i alle deler av 
fylket. Grunnleggende infrastruktur som vei, nett, 
bane, vann og elektrisitet må være på plass. Det gir 
muligheter for et fleksibelt arbeidsliv og større bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 

Satsingsområde
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I samarbeid med Næringspartnerskap Trøndelag

Bilde



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 21/1115    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - STS VAKTMESTERTJENESTER  
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til STS Vaktmestertjenester for investering 
i minihjullaster 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 
akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 
etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 
søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 
administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 
Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 
år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra STS Vaktmestertjenester 
 
Saksopplysninger:   
 
STS Vaktmestertjenester driver med alt innen snekring, rørlegging, fliselegging, steinlegging 
samt utleie av div utstyr. Målet med bedriften er å skape en trygg og god arbeidsplass i 
kommunen, med muligheter å få ansatt flere på sikt. Pr nå har de ansatt to personer i 50% 
stilling, men de arbeider begge heltid, noe som bekrefter behovet for de tjenester de tilbyr. 
Med å søke kommunalt næringsfond vil dette medføre bedre tilgang av utstyr og tjenester for 
bedrifter og for privatpersoner. Med tilskudd fra næringsfondet vil firmaets økonomi og 
handlingskraft bli mye større. 
 
Investeringer 



 
Det planlegges innkjøp av Giant G 2700 HD+ minihjullaster med kostemaskin, pallegafler og 
snøskjær. Det vil bli en milepæl for bedriften i 2021. Slikt utstyr er det ingen bedrifter på Frøya 
som kan tilby. Minihjulasteren vil gå i kontrakter til private kunder og til mellomstore og store 
bedrifter. Pr mai 2021 er det inngått kontrakt med en av de største bedriftene på Frøya.  
 
Økonomi 
 
De har fått tilbud på minihjulaster, inkl kostemaskin, pallegafler og snøskjær, til en pris av 
630.000,- ekskl. moms. 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
 
 
Driftsbudsjett 
 

 2021: Budsjettert omsetning på 800.000 kr og kostnader evt innkjøp på 750.000 kr 
 2022: Budsjettert omsetning på 1.250.000 kr og kostnader evt innkjøp på 500.000 kr 
 2023: Budsjettert omsetning på 1.500.000 kr og kostnader evt innkjøp på 600.000 kr. 

Dette innebærer 1 ansatt i 100% stilling og 1 ansatt i 50% stilling, et niuvå som 
bedriften allerede har nådd 

  
Kontrakter og avtaler 
  

 En av de største bedriftene i Frøya kommune har inngått kontrakt av alt av 
vaktmestertjenester fra bedriften 

 Flere mindre bedrifter bruker også deres tjenester på alt av vaktmestertjenester 
 Flere velforeninger har inngått kontrakter med bedriften 

 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er 
relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –

ikke relevant 
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Dette er relevant. Det er 

ei binæring for søker og eier, men vi ser at bvedriften har utviklet seg positivt og at 
det ansettes flere personer da i raskere takt en først planlagt 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige, men er 
påkrevet for å tilby de tjenester bedriften tilbyr 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  
 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 



 50% støtte til myke investeringer 
Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Investering på 630.000 kr og et omsøkt beløp på 200.000 kr, gir en tilskuddsandel på 32%, 
dvs innenfor maksimal støtteandel på 35%. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til STS Vaktmestertjenester for investering i 
minihjullaster 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 
innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 
søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 
700.000 kr. 
 
 
 





Minihjulaster vil gå i kontrakter til privat kunder 

og til mellomstore og store bedrifter etc. Pr 

05/21 så er d inngått kontrakt med ei stor bedrift 

som har gidd meg kontrakt med alt av 

vaktmestertjenester på alle sine bygninger. Dette 

er en av de største bedriftene i Frøya kommune 

 

Økonomi;  
Alle beløp er eks mva. 

 

Minihjulaster, kostemaskin, pallegafler og 

snøskjær  pris 630 000,- 

 

Tilbudene jeg har på dette kan sendes over om 

dere er positive til dette. 

 

Driftsbudsjett; 

2021; Omsetning er satt til 800 000 og 

kostnader evt innkjøp er satt til 750 000,- 

 

2022; Omsetning er satt til 1 250 000 og 

kostnader evt innkjøp er satt til 500 000.- 

 

2023; Omsetning er satt til 1 500 000 og 

kostnader er satt til 600000, dette innebærer 1 

ansatt i 100% stilling og 1 ansatt i 50% stilling 

 

Kontrakter og avtaler; 

    En av de største bedriftene i Frøya kommune har inngått kontrakt av alt 

av       vaktmestertjenester fra meg. Flere mindre bedrifter bruker også mine tjenester på 

alt   av vaktmestertjenester. Flere velforeninger har inngått kontrakter med meg 

 

 

Lurer dere på noe så vennligst ta kontakt, jeg har 

både budsjett å tilbud på utstyr liggende her 

hjemme, håper på positivt svar. Dette kan sendes 

over på mail, 

 

 

 

Mvh Stig Tore Sørli 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 21/1871    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ODINS EIENDOM AS  
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 131.000 kr til Odins Eiendom AS for investering i kaianlegg 
på Aursøya/ Mausund 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 
innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 
søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra Odins Eiendom AS 
 Tilbud fra leverandør 

 
Saksopplysninger:   
 
Odins Eiendom eier ekspedisjonsbrygga - gbnr 65/191 og flytekaianlegget (gjestehavna) i 
Geitøyveien 6 ved "Den Muntre Matros" på Aursøya i Mausundvær. Odins Eiendom er et lite foretak 
som ble stiftet med tanke på utvikling- og drift av eiendom. Vi har i dag ingen aktivitet utenfor Frøya 
kommune. Gjestehavna og "service/utleiebrygga" bærer sterkt preg av at det ikke har vært 
vedlikeholdt på mange år. Kaianlegget med fortøyninger er 25-30 år gammelt, sliten, delvis ødelagt 
og mangler alle de fasiliteter båtreisende i dag har forventninger om. I denne havna var det for noen 
år tilbake et yrende liv med mange båtfarende turister og lokale besøkende. Nå er det nesten ikke 
båter i gjestehavna. De fleste båtene snur og går videre når de ser at det mangler fasiliteter ved 
havneanlegget. De ønsker å gjenskape den tiden det var yrende liv med gjester og turister i 
gjestehavna på Matrosen, og ønsker nå å reparere skader, skifte ut fortøyninger samt oppgradere 
anlegget. Perspektivet for havna og anlegget rundt er langsiktig, men de håper likevel å oppnå rask 



positiv endring som motiverer til ytterligere satsning i området. Det er imidlertid forbundet med store 
kostnader å sette flytekaianlegget i stand, og dette er den største utfordringen de har nå i starten. 
 
Om de lykkes med å få økt tilstrømning i havna, er det nærliggende å tro at også øvrig næring på 
stedet vil kunne påvirkes av dette.  
 
Prosjektet har stor verdi for Odins Eiendom, og de vil se på ytterligere satsning på stedet og i 
omkringliggende områder for å tilrettelegge for turisme, overnatting, friluftsliv og kanskje tilbud for 
de lokale unge. Dette kan være prosjekter som restaurering av utleiebrygga (65/191), Den Muntre 
Matros (65/54) og fritidsaktiviteter etc.  
 
De håper at dette kunne være et relevant tiltak for å søke om tilskuddsmidler fra Frøyas Kommunale 
Næringsfond. For å komme i gang med de arbeider som skal sikre at bryggeanlegget ikke skal gå tapt 
som følge av dårlig fortøyning samt etablering av strøm og vann er det i hovedsak det de ønsker 
støtte til. Dette er viktig for å komme i gang med prosjektet. Midler til videre arbeider vil komme fra 
eierne i Q4-2022/ Q1-2023. 
 
Planlagte aktiviteter 
 
Aktivitet 1:  

 Kontrollmåling skal sikre at det ikke blir bukt unødig mye midler, eller at de står uten 
nødvendig utstyr når arbeider skal utføres 

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Utføres jfr. enhetsleveranser i leverandørlister i forhold til faktisk oppmåling (eget 

mengdeestimat) 
 
Aktivitet 2:  

 Mottak- og transport/ klargjøring av utstyr skal sikre rask igangsetting når værforhold er 
innenfor og arbeider kan utføres (tilrettelegging)  

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Leveranser blir etter anskaffelser transportert samlet ut til Mausund 

 
Aktivitet 3:  

 Igangsetting deler av tiltaket vil bidra til at de kommer i gang med det som sannsynlig kan 
anskaffes tidligst 

 Ansvarlig; Andreas Naavik  
 Forberedende arbeider på land for uttak til strøm og vannforsyning på bryggeanlegg 

 
Aktivitet 4:  

 Skifte av fortøyning skal sikre at bryggeanlegget ikke skal gå tapt som følge av belastning 
ved anløp av større fartøy eller påvirkning av dårlig vær 

 Ansvarlig; Gunnar Naavik  
 Arbeider består av utskifting av anker, lodd, tauverk, kjetting, sjakler, kauser mm 

 
Aktivitet 5:  

 Utrustning av brygga skal gi båtgjester økt sikkerhet, tilbud om strøm og vann 
 Ansvarlig; Andreas Naavik  
 Arbeider består av montering av strømsøyler, vannposter, sikkerhetsstiger, livbøyer og 

fenderlister på flytekaianlegg 
 
Aktivitet 6:  



 Utskifting av bryggedekke skal gi økt trivsel for båtgjester og gi en levetids-forlengelse i 
samsvar med de øvrige vedlikeholdsaktivitetene i prosjektet 

 Ansvarlig; Andreas Naavik/ Gunnar Naavik  
 Arbeider består av demontering av eksisterende dekke på flytebrygger og montering av nytt 

dekke og rekkemateriell 
 
Økonomi 
 
Investering   Finansiering   

Summen av de 14 første 
produktlinjene i vedlagt tilbud - 
Kritisk for å berge kaianlegget 247 175 Egenkapital 250 000 
Summen av de 5 siste 
produktlinjene i vedlagt tilbud 203 953 Kommunalt Næringsfond 200 000 
Total 451 128   450 000 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
 
Kontrakter og avtaler 
  

 Odins Eiendom AS har samarbeid med flere lokale leverandører for gjennomføring av 
oppgraderingen. 

 De har fått en god dialog med Øyrekka Turistinformasjon, og det har gitt en positiv 
etterspørsel i sommer 

 De har også etablert kontakt med Caritas Norge som er interessert i en avtale på sikt 
 Det har også vært sådd ideer om aktiviteter for elever tilknyttet den planlagte folkehøyskolen 

på Mausund 
 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er 
relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –Dette 

blir et tilskudd til Øyrekka og aktiviteter knyttet til besøk, primært i sommersesongen.  
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 
5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – Odins Eiendom har ikke adresse i Frøya 

kommune. Tiltaket anses allikevel relatert til utvikling i kommunen, uavhengig av foretakets 
adresse 

 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 



 50% støtte til myke investeringer 
 
Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Investering på 451.000 kr er inklusive moms. Foretaket er momspliktig og nettobeløpet er på 360.903 
kr.  
 
  Investering Støtteandel Sum 
Harde investeringer 330 903 35 % 115 816 
Myke investeringer 30 000 50 % 15 000 
  360 903   130 816 
 
Det gir et maksimalt tilskudd fra næringsfondet på 131.000 kr. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 131.000 kr til Odins Eiendom AS for investering i kaianlegg på 
Aursøya/ Mausund 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 
avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har 
plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er 
innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 131.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 
700.000 kr. 
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1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Odins Eiendom as 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 920537383 

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

Gunnar Naavik 

Veiadresse: Ranheimsvegen 150b 

Postnr. / Sted: 7055 Ranheim 

E-post: post@odinseiendom.no 

Telefon: 413 13 600 

Evt. hjemmeside:  

Evt. side på Facebook:  

Navn på bank: DNB 

Kontonummer: 15060313226 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

 
Vi (Odins Eiendom as) eier ekspedisjonsbrygga 5014-65/191 og flytekaianlegget (gjestehavna) i 
Geitøyveien 6 ved "Den Muntre Matros" på Aursøya i Mausundvær. 
Odins Eiendom as er et lite foretak som ble stiftet med tanke på utvikling- og drift av eiendom. 
Vi har i dag ingen aktivitet utenfor Frøya kommune. 
 
Gjestehavna og "service/utleiebrygga" bærer sterkt preg av at det ikke har vært vedlikehold på 
mange år. 
Kaianlegget med fortøyninger er 25-30 år gammel , sliten, delvis ødelagt og mangler alle de 
fasiliteter båtreisene i dag har forventninger om. 
 
I denne havna var det for noen år tilbake et yrende liv med mange båtfarende turister- og lokale 
besøkende. 
Nå er det nesten ikke båter i gjestehavna, de fleste båtene snur og går videre når de ser at det 
mangler fasiliteter ved havneanlegget. 
 
Vi ønsker å gjenskape den tiden det var yrende liv med gjester- og turister i gjestehavna på 
Matrosen, og ønsker nå å reparere skader, skifte ut fortøyninger samt oppgradere anlegget. 
Perspektivet for havna og anlegget rundt er langsiktig, men vi håper likevel å oppnå rask positiv 
endring som motiverer til ytterligere satsning i området. 
Det er imidlertid forbundet med store kostnader å sette flytekaianlegget i stand, og dette er den 
største utfordringen vi har nå i starten. 
 
Om vi lykkes med å få økt tilstrømning i havna, er det nærliggende å tro at også øvrig næring på 
stedet vil kunne påvirkes av dette. 
 
Vår markedsansvarlige har under våren- og sommeren fått en god dialog med medieansvarlige i 
Øyrekka Turistinformasjon, og dette har gitt en positiv etterspørsel i sommer. 
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Dette prosjektet har stor verdi for oss i Odins Eiendom as, og vi vil se på ytterligere satsning på 
stedet og i omkringliggende områder for å tilrettelegge for turisme, overnatting, friluftsliv og 
kanskje tilbud for de lokale unge. 
Dette kan være prosjekter som restaurering av utleiebrygga (65/191), Den Muntre Matros (65/54) 
og fritidsaktiviteter etc. 
 
Vi har også etablert kontakt med Caritas Norge som er interessert i en avtale på sikt. 
Det har også vært sådd ideer om aktiviteter for elever tilknyttet den planlagte folkehøyskolen i 
fiskeværet. 
 
Vi håper jo at dette kunne være et relevant tiltak for å søke om tilskuddsmidler fra Frøyas 
Kommunale Næringsfond. For å komme i gang med de arbeider som skal sikre at bryggeanlegget 
ikke skal gå tapt som følge av dårlig fortøyning samt etablering av strøm og vann er det i 
hovedsak det vi ønsker støtte til. Dette er viktig for å komme i gang med prosjektet. Midler til 
videre arbeider vil komme fra aksjonær i Q4-2022/ Q1-2023. 
 

 

2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Gunnar Naavik Prosjektansvarlig 41313600 post@odinseiendom.no 

Gunnar Naavik Prosjektleder   

 
 
Prosjektdeltakere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Andreas Naavik Håndverkstjenester 

Ieva Ranka Vedlikeholdstjenester 

Ida Marie Naavik Ansvarlig markedsføring 
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2.3 Milepæler 

Milepælene kan blant annet si noe om når viktige beslutninger skal være tatt, mål er 
oppnådd og viktige aktiviteter er gjennomført. Frister som gjelder for prosjektet må tas med. 
Milepælene vil bli brukt til å måle tidsavvik i prosjektet. Sett inn milepæler som viser til en 
konkret dato og en beskrivelse av hva som skal ha vært gjennomført. 
 
 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc. 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Beslutte innkjøp av 
materiell 

Oktober 2021 Oktober 2021 Avhenger av tilskudd 

1. Kontrollmåling 
mengde og innkjøp 
av materiell iht. 
tilbud/estimat 

November 
2021 

Desember 
2021 

 

2. Mottak- og 
transport/ 
klargjøring av utstyr 
og materiell på 
lokasjon. 

Desember 
2021 

Februar 2022  

3. Igangsetting deler av 
tiltaket.  

Februar 2021 Mai 2022  

4. Skifte av fortøyning Mai 2022 September 
2022 

 

5. Montere 
Strømsøyler, 
vannposter, 
sikkerhetsstiger, 
livbøyer og 
fenderlister på 
flytekaianlegg. 

Mai 2022 Oktober 2022  

6. Skifte av 
bryggedekke 

Mars 2023 Oktober 2024 Ressurskrevende 
arbeider, kan også se på 
muligheten for å 
sysselsette tiltaks-
arbeidere med behov for 
tilrettelagt arbeid 
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3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

• Kontrollmåling skal sikre at det ikke blir bukt unødig mye midler, eller at vi står uten 
nødvendig utstyr når arbeider skal utføres. 

• Ansvarlig; Gunnar Naavik 

• Utføres jfr. enhetsleveranser i leverandørlister i forhold til faktisk oppmåling (eget 
mengdeestimat) 

3.2 Aktivitet 2:  

• Mottak- og transport/ klargjøring av utstyr skal sikre rask igangsetting når værforhold 
er innenfor og arbeider kan utføres (tilrettelegging) 

• Ansvarlig; Gunnar Naavik 

• Leveranser blir etter anskaffelser transportert samlet ut til Mausund. 

3.3 Aktivitet 3:  

• Igangsetting deler av tiltaket vil bidra til at vi kommer i gang med det som sannsynlig 
kan anskaffes tidligst. 

• Ansvarlig; Andreas Naavik 

• Forberedende arbeider på land for uttak til strøm og vannforsyning på bryggeanlegg. 

3.4 Aktivitet 4: 

• Skifte av fortøyning skal sikre at bryggeanlegget ikke skal gå tapt som følge av 
belastning ved anløp av større fartøy eller påvirkning av dårlig vær. 

• Ansvarlig; Gunnar Naavik 

• Arbeider består av utskifting av anker, lodd, tauverk, kjetting, sjakler, kauser mm. 

3.5 Aktivitet 5: 

• Utrustning av brygga skal gi båtgjester økt sikkerhet, tilbud om strøm og vann. 

• Ansvarlig; Andreas Naavik 

• Arbeider består av montering av strømsøyler, vannposter, sikkerhetsstiger, livbøyer 
og fenderlister på flytekaianlegg. 

3.6 Aktivitet 6:  

• Utskifting av bryggedekke skal gi økt trivsel for båtgjester og gi en levetidsforlengelse 
i samsvar med de øvrige vedlikeholds-aktivitetene i prosjektet. 

• Ansvarlig; Andreas Naavik/ Gunnar Naavik 

• Arbeider består av demontering av eksisterende dekke på flytebrygger og montering 
av nytt dekke og rekkemateriell. 
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4 Økonomi 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Summen av de 14 første 
produktlinjene i vedlagt tilbud fra 
Odin Vedlikehold. 
(Kritisk for å berge kaianlegget) 
(tilbud nr. 1230) 247 175   

Summen av de 5 siste 
produktlinjene i vedlagt tilbud fra 
Odin Vedlikehold. 
(tilbud nr. 1230) 203 953             

  
Eventuell støtte fra kommunalt 
næringsfond 200 000 

  Innskudd egenkapital Q-4 2022 250 000 

Sum: 451 128 Sum: 450 000 

 

 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt detaljert budsjett som vedlegg 
 
(Vi har ikke lagt inn budsjett da inntekter de siste årene har vært svært beskjedne, samt at 
det ikke har vært utgifter til vedlikehold). 
 

Driftsbudsjett:  

  År 1 
2021 

  År 2 
2022 

  År 3 
2023 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader  
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SUM                 

 

 

5 Kontrakter og avtaler 
Materiell- og tjenester anskaffes i hovedsak gjennom Odin Vedlikehold as til rabatterte 
priser fra samarbeidspartnere. 

 
Dette kan være men er ikke begrenset til Erling Haug as (Certex Norge AS), Jamax, El-Bjørn, 
Byggern, lokale entreprenører/leverandører på Frøya. 
Elektro; Aalmo AS, Elektro Team AS. 



Odin Vedlikehold AS
Ranheimsvegen 150B, 7055 Ranheim, Norge

Telefon: 41315600, Mobil: 413 15 600
E-postadresse: post@odinvedlikehold.no

Foretaksregisteret: NO 993 891 029 MVA
www.odinvedlikehold.com

Odins Eiendom AS

Ranheimsvegen 150B

7055 RANHEIM

Tilbud
Tilbudsnummer: 1230 Tilbudsdato: 2021-08-31

Kundenr.: 123577 Vår kontakt: Gunnar Naavik

Referanse: Matrosbrygga, reparasjon av eksisterende 
flytebryggeanlegg i gjestehavna.

Betalingsbetingelser: 10 dager

Leveransedato: 2021-10-01 Lev.sted: Ranheimsvege
n 150B
7055 
RANHEIM, 
Norge

Matrosbrygga Mausundvær.

Reparasjon/ oppgradering av flytebryggeanlegg.

Montering av fenderlister og skifte av bryggedekke er basert på utførelse av aksjonær.

Ketting kan sannsynlig anskaffes lokalt. Det er basert på gjenbruk fra aquanæring da de har meget begrenset brukstid 
på kjetting.
Det samme gjelder livbøyer m/kasteline, disse sponses av Tryg forsikring.
-Dette er vist ved å legge inn 100% rabatt på produktlinjene.

Beskrivelse Antall
Enh.pris

(ekskl. mva)
Rabatt

Beløp
(ekskl. mva)

Mva
(25%)

Beløp
(inkl. mva)

Anker hall galvanisert 100kg 4 5 257,00 21 028,00 5 257,00 26 285,00

Fortøyningslodd 500kg. beton 8 1 000,00 8 000,00 2 000,00 10 000,00

Fortøyningssjakkel, Gunnebo, MBL-90 t 16 1 359,00 50,0% 10 872,00 2 718,00 13 590,00

Kause ekstra solid galvanisert 56-64
mm

12 1 285,00 60,0% 6 168,00 1 542,00 7 710,00

Assistanse arbeidsbåt 1 20 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00

Vannpost m/slangeholder og kran 2 1 652,00 3 304,00 826,00 4 130,00

Vannslange, armert 25mm 25m 2 308,00 616,00 154,00 770,00

Strømsøyle, 4 uttak med måler 2 16 200,00 10,0% 29 160,00 7 290,00 36 450,00

Strømsøyle, 4 uttak uten måler 4 11 200,00 10,0% 40 320,00 10 080,00 50 400,00

Arbeider ifm. oppkobling av strømsøyler 
flytebrygge aut. installatør. (estimat)

1 10 000,00 10 000,00 2 500,00 12 500,00

Bryggestige, alu 4 trinn 
(sikkerhetsstiger)

4 3 290,00 13 160,00 3 290,00 16 450,00

Livbøye m/kasteline 2 1 200,00 100,0% 0,00 0,00 0,00

56 mm, Tau Megaline, 3-part, kveil à 
220 mtr, MBL 48,7 t

3 29 260,00 60,0% 35 112,00 8 778,00 43 890,00

Kjetting langlenket Alloy varmforsinket 
19x100mm/ pr. meter

150 733,00 100,0% 0,00 0,00 0,00

Furu 30x048 Lekt Kl1 Cu-Imp 240 17,92 4 300,80 1 075,20 5 376,00

Fender-list 1000mm 200 270,00 54 000,00 13 500,00 67 500,00

Festemidler fenderlist 1 800,00 800,00 200,00 1 000,00

Treskr Essdrive Utv 5x90 Sh A4 98 319,20 31 281,60 7 820,40 39 102,00

Terrassebord 28x120
Furu Cuimp Kl1

2 851 25,528 72 780,33 18 195,08 90 975,41

Sum (NOK) 360 902,73 90 225,68 451 128,41



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 21/1882    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - REISELIVSSTRATEGI  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til BLÅTT kompetansesenter AS for 
utarbeidelse av rammer for en reiselivsstrategi, inklusive en søknad til 
Innovasjon Norge 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 
akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 
etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 
søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 
administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 
Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 
år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra BLÅTT kompetansesenter AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Viktige refleksjoner og vurderinger i prosjektet:  
 
Frøya som «Bærekraftig reisemål» vil på sikt kunne trygge både lokale eksisterende 
arbeidsplasser samt åpne opp for nye. Det vil også kunne åpne opp for nye markeder utover 
norske landegrenser og til nye kundegrupper. Det vil også knytte Frøya sterkere til trender i 
reiselivsforbruk, slik som kundedeltagelse, autentiske-, spesialiserte- og lokale opplevelser 
og ikke minst, behov for ro og natur. Markedstrendene viser at innkommende turister til 



Norge er mer miljøbevisste enn turister til andre land. Disse har økende kunnskap og et mer 
kritisk blikk på praksis med for eksempel avfall og energibruk. Det viser seg også at 
turoperatører nå er mer bevisste sitt valg av leverandører. Sertifisering som bærekraftig 
reisemål bygger omdømme rundt miljøengasjementet og det blir et element i merkevare-
strategien. Norge er det første landet i verden med en nasjonal merkeordning for bærekraftige 
reisemål.  
 
Med fokus på økoturisten, også kalt den grønne turisten, og på berikende- eller 
transformasjonsopplevelser, vil Frøya være attraktive for denne målgruppen som gjerne vil 
fortsette å reise, og vil ikke la miljøhensyn sette grenser for sine reiser. Dette vil si at de vil 
fortsette å bruke fly som transportmiddel, men tar miljøhensyn når de er på destinasjonen. De 
ønsker også at destinasjonene regulerer turismen i tråd med naturens tålegrenser og ønsker 
videre at tilbyderne gir miljøinformasjon. «Økoturisme er berikende natur og kultur-
opplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet 
og det lokalsamfunnet de er en del av».  
Innovasjon Norges handlingsplan om «Hele Norge hele året» er et viktig fokusområde for 
dette prosjektet da det opprettholder destinasjoners verdiskaping året rundt, og ergo den 
lokale livskvaliteten. 
 
Forprosjekt for reislivsstrategi for Frøya skal lede fram til et hovedprosjekt med finansiering 
fra Innovasjon Norge med mål om at Frøya får status som «Bærekraftig reisemål». 
Hovedprosjektets mål er konkret å øke tilstrømmingen av turister med 50% og øke tilflytting 
med 30%. Reiselivsstrategien skal legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning for 
reiselivsnæringen med ringvirkninger til andre næringer.  
Hovedmålet til forprosjektet for reiselivsstrategi på Frøya er å forberede arbeidet med å 
utvikle en strategi og verktøy for videreutvikling av Frøya som reisemål og bosted, og et 
grunnlag som tydelig løfter fram Frøya sine ambisjoner, mål og kvaliteter.  
Forprosjektet skal konkretiseres og avsluttes med innsendt søknad til Innovasjon Norge om 
finansiering til gjennomføring av hovedprosjekt «Reiselivsstrategi for Frøya» med mål om at 
Frøya får status som «Bærekraftig reisemål».  
Støtte fra Kommunalt Næringsfond er helt avgjørende for gjennomføring av prosjektet. 
 
Prosjektorganisering 
 

Navn  Rolle  Mobil  E-post  
Benedicte Brubakken  Prosjektansvarlig  91897539  benedicte@bksnorge.no  
Sølvi Nordin  Prosjektleder  45914315  solvi@bksnorge.no  
Torill Pettersen  Prosjektdeltager  72446985  torill.pettersen@froyanaering.no  
Tove Vedal  Prosjektdeltager  91558009  vedaltovemerete@gmail.com  
 
Aktiviteter 
 

 Oppstartsmøte med reiseliv, lokale matprodusenter, handel, service og 
destinasjonsselskaper 

 Definere felles mål og ambisjoner 
 Organisere og delta i arbeidsgrupper og workshops 
 Konsultere med kunnskap- og konsulenttjenester 
 Sammenstille og analysere innhentet informasjon  



 Skrive, ferdigstille og sende inn søknad på hovedprosjekt «Reiseliv for Frøya» til 
Innovasjon Norge 

 
Det foreslås en tidsramme på oppdraget på 6 mnd. fra oppstart. 
 
Økonomi 
 
Den totale rammen for oppdraget er på inntil 410 000 kr eks. mva. Den økonomiske rammen 
skal dekke kostnader når det gjelder prosjektledelse, søknadsskriving og ev. annet arbeid 
utført av Blått Kompetansesenter. Kostnader til reise etc. faktureres i tillegg etter avtale. 
Timepris kr 1100 eksl.mva. 
 
Investering   Finansiering   
Leie av møtelokaler/møtemat 40 000 Egeninnsats 210 000 
Kunnskap og konsulenttjenester 40 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 
300 arb. timer a 1100 kr 330 000   
Total 410 000   410 000 
 
Det søkes om et tilskudd på 200.000. 
 
 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er 
relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –

Dette er en viktig prosess for hele Frøya, for reiselivsaktørene og for Øyrekka 
3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 
5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – ikke relevant 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Mangel på reiselivsstrategi har vist seg være ei utfordring for kommunen. Det har de siste to 
årene tilspisset seg og kommunen har i stor grad brukt midler fra kommunalt næringsfond til 
reiselivsaktiviteter. Utfordringen har vært at vi ikke har hatt en klar strategi for hva vi ønsker. 
Hva skal vi satse på? Hva er i tråd med våre målsettinger og ikke. Vi opplever at vi gir støtte 



til flere parallelle initiativ, noe som kommunedirektøren mener kunne vært forhindret om vi 
har hatt en tydelig strategi. 
En reiselivsstrategi er, til sammen med næringsareal, en prioritert oppgave ved rullering av 
den strategiske næringsplanen. 
Reiselivsnæringen består av mange ulike aktører. Vi har noen få kommersielle aktører og 
mange sesong-bedrifter. Det vil altid være en utfordring når ressurser skal samordnes og 
tiltak skal gjennomføres. Noen ser mulighetene og er villig til å bidra i prosesser, andre har 
ikke de nødvendige ressursene. 
Kommunedirektøren er klar over at en reiselivsstrategi ligger som bestilling og at den må på 
plass. For å få etablert en strategi, er det avgjørende at eksterne resusurser arbeider med det, 
også ressurser med rett kompetanse på området. 
 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Blått kompetansesenter for utarbeidelse av 
rammer for en reiselivsstrategi, inklusive en søknad til Innovasjon Norge  

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 
innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 
søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 
700.000 kr. 
 
 
 



Søknad til kommunalt næringsfond 
 
 
Kommune: Frøya 
 
Bedrift/virksomhet som søker: Blått Kompetansesenter AS  
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1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Blått Kompetansesenter AS  

Fødsels- / organisasjonsnummer: 914886252 

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

Benedicte Brubakken  

Veiadresse: Nordfrøyveien 413 

Postnr. / Sted: 7260 Sistranda  

E-post: post@bksnorge.no  

Telefon: 91897539 

Evt. hjemmeside: https://bksnorge.no/  

Evt. side på Facebook: https://www.facebook.com/bksnorge  

Navn på bank:  

Kontonummer: 42120385237 
 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

 
Viktige refleksjoner og vurderinger i prosjektet: 

 

Frøya som «Bærekraftig reisemål» vil på sikt kunne trygge både lokale eksisterende 

arbeidsplasser samt åpne opp for nye. Det vil også kunne åpne opp for nye markeder utover 

norske landegrenser og til nye kundegrupper. Det vil også knyte Frøya sterkere til trender i 

reiselivsforbruk, slik som kundedeltagelse, autentiske-, spesialiserte- og lokale opplevelser og 

ikke minst, behov for ro og natur. Markedstrendene viser at innkommende turister til Norge er 

mer miljøbevisste enn turister til andre land. Disse har økende kunnskap og et mer kritisk 

blikk på praksis med for eksempel avfall og energibruk. Det viser seg også at turoperatører nå 

er mer bevisste sitt valg av leverandører. Sertifisering som bærekraftig reisemål bygger 

omdømme rundt  miljøengasjementet og det blir et element i merkevarestrategien. Norge er 

det første landet i verden med en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. 

 

Med fokus på økoturisten, også kalt den grønne turisten, og på berikende- eller 

transformasjonsopplevelser, vil Frøya være attraktive for denne målgruppen som gjerne vil 

fortsette å reise, og vil ikke la miljøhensyn sette grenser for sine reiser. Dette vil si at de vil 

fortsette å bruke fly som transportmiddel, men tar miljøhensyn når de er på destinasjonen. De 

ønsker også at destinasjonene regulerer turismen i tråd med naturens tålegrenser og ønsker 

videre at tilbyderne gir miljøinformasjon. «Økoturisme er berikende natur og 

kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, 

miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av». 

 

Innovasjon Norges handlingsplan om «Hele Norge hele året» er et viktig fokus område for 

dette prosjektet da det opprettholder destinasjoners verdiskaping året rundt, og ergo den 

lokale livskvaliteten.  
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Forprosjekt for reislivsstrategi for Frøya skal lede fram til et hovedprosjekt med finansiering 

fra Innovasjon Norge med mål om at Frøya får status som «Bærekraftig reisemål». 

Hovedprosjektets mål er konkret å øke tilstrømmingen av turister med 50% og øke tilflytting 

med 30%. Reiselivsstrategien skal legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning for 

reiselivsnæringen med ringvirkninger til andre næringer. 

 

Hovedmålet til forprosjektet for reiselivsstrategi på Frøya er å forberede arbeidet med å 

utvikle en strategi og verktøy for videreutvikling av Frøya som reisemål og bosted, og et 

grunnlag som tydelig løfter fram Frøya sine ambisjoner, mål og kvaliteter.  

 

Forprosjektet skal konkretiseres og avsluttes med innsendt søknad til Innovasjon Norge om 

finansiering til gjennomføring av hovedprosjekt «Reiselivsstrategi for Frøya» med mål om at 

Frøya får status som «Bærekraftig reisemål».  

 

Støtte fra Kommunalt Næringsfond er helt avgjørende for gjennomføring av prosjektet.  

 
 
 

2.2 Prosjektorganisering 

 
 

Navn Rolle Mobil E-post 

Benedicte 
Brubakken  

Prosjektansvarlig 91897539 benedicte@bksnorge.no 

Sølvi Nordin Prosjektleder 45914315 solvi@bksnorge.no  

Torill Pettersen  Prosjektdeltager 72446985 torill.pettersen@froyanaering.no 

Tove Vedal  Prosjektdeltager 91558009 vedaltovemerete@gmail.com 

 
 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 
 

➢ Oppstartsmøte med reiseliv, lokale matprodusenter, handel, service og 

destinasjonsselskaper.  

 

➢ Definere felles mål og ambisjoner. 

 

➢ Organisere og delta i arbeidsgrupper og workshops. 

 

➢ Konsultere med kunnskap- og konsulenttjenester.  

 

➢ Sammenstille og analysere innhentet informasjon. 

 

➢ Skrive, ferdigstille og sende inn søknad på hovedprosjekt «Reiseliv for Frøya» til 

Innovasjon Norge. 

 
 



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 4 

Tidsramme 

 

Det foreslås en tidsramme på oppdraget  på 6 mnd. fra oppstart. 

 
 

4 Økonomi 
 

Den totale rammen for oppdraget er på inntil 410 000 kr eks. mva. Den økonomiske rammen 

skal dekke kostnader når det gjelder prosjektledelse, søknadsskriving og ev. annet arbeid 

utført av Blått Kompetansesenter. Kostnader til reise etc. faktureres i tillegg etter avtale. 

Timepris kr 1100 eksl.mva.  

 

 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

 Beløp Egeninnsats timer  Beløp 

Leie av møtelokaler/møtemat  40 000    

Kunnskap og konsulenttjenester  40 000   

300 arb. timer a 1100 kr 330000   

    

Kommunalt næringsfond    200 000 

Egeninnsats timer   210 000  

Sum: 410 000 Sum: 410 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 21/1875    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - KORONA 2021  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar følgende retningslinjer for kommunal kompenasjonsordning,  
Korona, 2021:  
  

1. Bedrifter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre 
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger 
kan søke 

2. Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak kan støttes. Merutgifter kan være 
smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter 

3. Det gis støtte til maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner 
4. Søknadsfrist - Innen midnatt 10. oktober 2021, med behandling og vedtak i 

formannskapet den 19. oktober 2021 
5. Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap 

fastlegges.  Ut fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som 
kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel 
av sitt tap 
 

6. Krav til søker: 
 

a) Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra 
KMD. Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor 

b) Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune 
c) Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har 

jobben som sin hovedinntektskilde kan søke 
d) Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. 

januar 2019 kan tildeles tilskudd inntil kr 50.000 etter skjønnsmessig vurdering 
e) Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften 

dokumentere ved referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det 
foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital 

f) Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling 
g) Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal 
inngå i omsetningstallet for 2021 

h) Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført 
til redusert omsetning 

i) Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om den lokale virksomhetene er del av et 
større konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og 



hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt 
kompensasjon 

j) Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i 
regnskapsåret 2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet 

 
 
 
Vedlegg: 
 

 Tilskuddsbrev april og juni 
 Veileder 

 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt tildelingsbrev fra det kongelige kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) på kompensasjonsordning for lokale virksomheter. 
Dette er en oppfølging av budsjettvedtak fra Stortinget 23. februar 2021. Hensikten med 
tilskuddet er å sette kommunenen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
I alt har kommunen mottatt midler i tre runder, januar, april og juni. Midlene fra den første 
runden – 476.224 kr - blir brukt spesifikt mot reiselivsbransjen og innsatser knyttet til 
aktiviteter sommeren 2021. Midler runde 2 og 3 - 398.000 kr (runde 2) og 547.000 kr (runde 
3), totalt 945.000 kr, ligger til grunn for tiltak beskrevet i denne saken. 
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til 
KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et 
senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD. 
 
Mål for ordningen 
 
Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av 
Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter. 
 
Kunngjøring 
 
Kommunen må kunngjøre sin lokale ordning slik at den gjøres kjent for målgruppene. Kommunen 
har stor frihet til å utforme ordningene etter egne prioriteringer, men alle relevante elementer som 
kommunen skal vurdere i søknadsbehandlingen må omtales i kunngjøringen/utlysningen. For å sikre 
likebehandling av virksomheter, og like konkurransevilkår kan ikke kommunen legge til grunn 
kriterier som ikke er oppgitt i kunngjøringen. Når midlene først er lyst ut under den nasjonalt 
notifiserte ordningen, må kommunene dele ut midlene i henhold til de kunngjorte opplysningene. 
 
Målgruppe 
 
Kunngjøringen må tydelig beskrive hvilke virksomheter som kan motta støtte. 
 

a) Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta 
støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted 
innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den 
aktuelle kommunen eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle 
kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er 
destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, 



og som eies av virksomheter innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor 
kommunen  

b) En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel 
kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune kan ikke nektes støtte dersom den 
ellers tilfredsstiller kriteriene 

c) Næringsavgrensninger må være tydelig beskrevet. For eksempel er reiselivsnæringen ikke 
entydig definert og avgrenset. En mulig løsning kan være å bruke NACE-koder, slik de er 
omtalt på ssb.no. En annen mulighet kan være å ta utgangspunkt i noen enkeltbedrifter og se 
hvilken næringskode (NACE-kode) virksomheten tilhører, og vurdere om den samme 
næringskoden kan brukes til å avgrense ordningen. Informasjon om næringskode for 
enkeltbedrifter er tilgjengelig på Brønnøysundregistrene eller proff.no. Innenfor dette 
kriteriet, kan kommunen avgrense ordningen til bestemte næringer, for eksempel 
hotellnæringen eller andre næringer som er viktige for kommunen å støtte 

d) Størrelsesbegrensninger -  Kommunen kan sette krav til minstestørrelse eller maksimal 
størrelse på bedrifter, for eksempel når det gjelder antall ansatte eller omsetning 

 
Tildelingskriterier 
 
Alle relevante tildelingskriterier må beskrives i kunngjøringen. I denne ordningen vil det være 
naturlig med tildelingskriterier knyttet til næringsavgrensninger, hvilke tap eller kostnader som kan 
støttes, hvordan støtten beregnes, m.m.  
Kommunen kan bare utbetale støtte i form av direkte tilskudd. Lån og garantier er ikke tillatt. 
Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader. 
Kommunen må selv sette krav til dokumentasjon, men det ønskes fra departementets side at krav til 
dokumentasjon skal være enkle for virksomheten å innfri. 
 
Tilskudd kan dekke: 
  

 Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien 
eller den påfølgende økonomiske nedgangen 

 Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning 
av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur 

 Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien 
 
En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert 
inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne 
tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned 
eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021. 
 
Støttebeløp, -intensitet og beregningsregler 
 
 Støtten kan ikke overstige 1 800 000 euro per virksomhet.  
 Inntil 100 % av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes 
 Øvrige beregningsregler skal fremgå av kunngjøringen 
 Kursen som brukes er den kursen som publiseres av den europeiske sentralbanken den dagen   

tilskuddsbrevet sendes 
  
Virksomheter som ikke kan støttes 
 
 Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne 

rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette 



gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra 
kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.  

 Finanssektoren 
 Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019. Dette gjelder ikke små 

foretak og mikroforetak  
  
Krav til søknader 
 
Kommunene skal bruke regionalforvaltning.no i forvaltningen av ordningen, med mindre de har egne 
systemer med tilsvarende standard. Hvis kommunen bruker egne systemer, må disse sikre at all 
informasjon beskrevet her også kan håndteres i disse, spesielt når det gjelder egenerklæringen fra 
virksomheter om økonomiske vanskeligheter. 
 
KMD har etablert et forenklet søknadsskjema i regionalforvaltning.no som virksomhetene kan 
benytte for å søke om støtte. Søknader må som et minimum inneholde: 
 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer  
2. Søknadsbeløp  
3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i 

regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.  
4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt  
5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert 

dokumentasjon 
6. Kommunen kan kreve dokumentasjon utover minstekravene. Men gitt at kommunen stiller 

krav, kan ikke søknaden godkjennes hvis dokumentasjonen ikke foreligger eller ikke 
tilfredsstiller de kravene kommunen har satt til den 

 
Krav til vurdering av søknader 
 
Generelt må saksbehandler vurdere alle kriterier ved søknadsbehandlingen som er beskrevet i 
kunngjøringen. Saksbehandler kan ikke legge vekt på opplysninger eller forhold som ikke er 
beskrevet i kunngjøringen, med unntak av forhold som følger av lov. Departementet peker likevel på 
noen viktige vurderinger saksbehandler må gjøre: 
 

1. Er virksomheten innenfor den næringen kommunen ønsker å støtte? Hvis den lokale 
ordningen er næringsavgrenset, må saksbehandler ta stilling til dette. Fordi 
organisasjonsnummer må legges ved, er det enkelt å finne hvilken næring virksomheten 
tilhører 

2. Er støtten kumulert med annen støtte? I så fall må saksbehandler, i tråd med utlysningen, 
vurdere om det skal føre til helt eller delvis avkortning 

 
Krav til tilskuddsbrev 
 
Tilskuddsbrevet skal inneholde;  
 

1. Hva mottakeren får tilskudd til (i motsetning til støtte som gis som bagatellmessig støtte, der 
departementet anbefaler at kommunen ikke spesifiserer hvilke kostander tilskuddet dekker)  

2. Tilskuddsbeløp  
3. Informasjon om at tildelingen er offentlig støtte i henhold til reglene som åpner for offentlig 

støtte i forbindelse med koronakrisen, hjemlet i den notifiserte kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Temporary Framework, avsnitt 3.1 
Limited amounts of aid 

4. Eventuelle krav til rapportering.  



5. Det skal opplyses at kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs 
overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak 

6. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller 
delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente 

 
Tidspunktet for støtten skal settes til den dagen tilskuddsbrevet sendes. 
 
Krav til rapportering fra virksomhetene til kommunene 
 
Kommunen kan stille krav til rapportering fra virksomheter som mottar støtte.  
 
Regler for kumulasjon 
 
I en del tilfeller må ulike tildelinger av offentlig støtte regnes sammen (kumuleres) for å vurdere om 
støttetildelingen er innenfor beløpsgrensene og tillat støtteintensitet. Hvis virksomheten har fått 
offentlig støtte tidligere, eller får flere tildelinger fra ulike aktører samtidig, må kommunen vurdere 
om tildelingene må regnes sammen. 
For å sikre at støtten ikke fører til overkompensasjon, må søker oppgi om virksomheten tidligere har 
mottatt offentlig støtte, støttebeløp, under hvilket regelverk/hvilken ordning støtten er mottatt og 
hvilke kostnader som er dekket. Opplysningene er basert på tillit. Dersom søker oppgir uriktig 
informasjon, risikerer søker å få trukket støtten helt eller delvis.  
Dersom en virksomhet får støtte i to eller flere tildelingsrunder, men til ulike støtteberettigede 
kostnader, er det ikke nødvendig å legge de sammen. 
Støtte, til de samme støtteberettigede kostnadene eller tapene, under den nasjonalt notifiserte 
ordningen, kan kumuleres med annen offentlig støtte, opptil 100 %. Støttetaket på 1 800 000 Euro, 
per foretak, kan imidlertid ikke overskrides. 
 
Hva er ett foretak? 
 
Støttebegrensningene gjelder per foretak. Definisjonen av hva som er ett foretak er derfor avgjørende 
for om støttetaket er overholdt. To selskap anses som ett foretak hvis det ene selskapet holder 
majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller dersom ett av selskapene, med hjemmel i 
kontrakt eller vedtekter, har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.  
For store foretak er det en reell mulighet for at kommuner, som er sent ute med å tildele midler, kan 
oppleve at foretaket har nådd begrensningen med maksimal støtte på 1,8 mill. euro. Dette er aktuelt 
for de store kjedeselskapene, for eksempel treningssentra eller hotellkjeder. Dette problemet er like 
aktuelt for støtte som hjemles i De-minimis-forordningen (bagatellmessig støtte) eller andre deler av 
regelverket for offentlig støtte. 
 
Krav til rapportering til KMD 
 
KMD skal ha løpende informasjon om tilskuddordninger som blir iverksatt under denne ordningen. 
Derfor er det viktig, som påpekt innledningsvis at kommunene registrerer bevilgning eller overføring 
i systemet.  
Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning no. Departementet kan hente 
ut rapportering underveis i året. Sluttrapportering sendes til departementet innen 31.12.2021 
gjennom regionalforvaltning.no.  
I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen har 
benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 
500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal også bekrefte hvilket 
beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet. 
 
 



 
 
Vurdering: 
 
Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-
ordningene. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, 
støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre 
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunedirektøren forelår at: 

1. Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak kan støttes. Merutgifter kan være smitteverntiltak 
eller faste uunngåelige utgifter 

2. Maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner 
 
Med utgangspunkt i krav som stilles til bevilgning av midler fra KMD, totalt 945.000 kr, foreslår 
kommunedirektøren at følgende stilles til søker: 
 

 Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra KMD. Alle 
opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor 

 Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune 
 Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har jobben som 

sin hovedinntektskilde kan søke 
 Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. januar 

2019 kan tildeles tilskudd inntil kr 50.000 etter skjønnsmessig vurdering 
 Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere ved 

referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger en realistisk plan for å 
gjenopprette positiv egenkapital 

 Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling 
 Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå i 
omsetningstallet for 2021 

 Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført til 
redusert omsetning 

 Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om den lokale virksomhetene er del av et større 
konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og hvilke 
kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon 

 Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i regnskapsåret 
2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet. Dette er fordi KMD gir kommunene 
ansvar for at ingen bedrifter skal motta mer enn såkalt «bagatellmessig støtte» på 200.000 
Euro innenfor en treårs periode. Beløp over denne grensen anses å være 
konkurransevridende innenfor EU, og det må notifiseres til ESA og behandles særskilt. 
Støtte fra Innovasjon Norge og SkatteFUNN er som hovedregel ikke hjemlet som 
bagatellmessig støtte, kompensasjonsmidler er vanligvis hjemlet som bagatellmessig støtte. 
De fleste bedrifter i Frøya kommune anses å ikke komme opp i dette beløpet 

 
Søknadsfrist 
Innen midnatt 10. oktober 2021, med behandling og vedtak i formannskapet den 19. oktober 2021. 
Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden. 



Beregning av tilskudd. 

Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap, fastlegges.  Ut 
fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor andel av tapet som kan dekkes. Formannskapet vurderer 
fordeling av midlene. 
 
Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte regnes ikke som offentlig støtte. 
Tilskuddet må likevel følge regelverket for bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan 
tilskuddene skal gis. Det viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig 
støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet 
 
Budsjettpost/kontostreng: 
 
Tilskuddet finansieres med midler tildelt fra KMD. 
 
 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Iver Grøtting 
Prestkvern 
22 24 70 53 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon 
og veileder for bruk av regionalforvaltning.no og rapportering til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Vi viser til tilskuddsbrevene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 25. 

februar, 15. april og 25. juni (til utvalgte kommuner) 2021. 

 

Den kommunale kompensasjonsordningens formål 

Stortinget har i Innst 232 S (2020-2021) vedtatt formålet med den kommunale 

kompensasjonsordningen (( Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med 

pandemien):  

"Hensikten er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. 

 
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig 

av den lokale situasjonen". 

 

Det innebærer at det kan kun tildeles midler som kompenserer for inntektstap,- og, eller 

ekstra kostnader som følge av smittevernstiltak. Kommunene kan derfor ikke tildele støtte til 

utviklingsprosjekter. 

 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-62 

Dato 

25. august 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Veileder for bruk og rapportering i Regionalforvaltning.no 

En foreløpig gjennomgang viser at det er mange kommuner som ikke har lagt inn de 

tilsagnene som er gitt i regionalforvaltning.no. Vi ber om at alle kommuner legger inn data for 

sine ordninger fortløpende. Bruken av midlene skal rapporteres tilbake til Stortinget. KMD har 

laget en veiledning for bruk av Regionalforvaltning.no i forvaltningen av den kommunale 

kompensasjonsordningen, se vedlegg. Vi ber også om at kommunene som har spørsmål om 

bruk av systemet, tar kontakt med sin fylkeskommune eller regionalforvaltning.no for 

veiledning. 

 

Revisorattestasjon i sluttrapporten 

I tilskuddsbrevene bes det om revisorattestasjon på at kommunen har benyttet midlene i tråd 

med innholdet i dette brevet, som vedlegg til sluttrapporteringen. For kommuner der 

tilskuddet utgjør mindre enn 500 000 kr, er det ikke krav om revisorattestasjon.  

 

Det er tilstrekkelig å gjennomføre avgrensede kontrollhandlinger og stikkprøvekontroll etter 

revisors skjønn, som kan bekrefte eller avkrefte at:  

- Om kommunene har forvaltet sin lokale ordninger i tråd med formålet. Herunder 

utarbeidet forskrift eller retningslinjer for ordningen, gjennomført en tilfredsstillende 

kunngjøring av ordningen, etterspurt dokumentasjon på tapte inntekter og ev. ekstra 

kostnader, samt vurdert søknadene tilstrekkelig, og vurdert søknader i tråd med 

statsstøtteregelverket.  

- Om tilskuddsmottakerne er innenfor ordningens målgruppe. 

- Bekrefte  forbruk av de tre uliketilskuddsrammene hver for seg og samlet, samt  

eventuelt ramme på midler som skal tilbakebetales til staten.  

 

Revisorattesten sendes som vedlegg til postmottak@kmd.dep.no. Merket " kommunal 

kompensasjonsordning- kommunenavn- 2021", innen 31.12.2021. 

 

 

Vedlegg : Veileder for bruk og rapportering i RF 13.50 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gerd Slinning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Iver Grøtting Prestkvern 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Agder fylkeskommune 
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Innlandet fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 
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Adresseliste 

 

Alstahaug kommune Strandgt. 52 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Postboks 4 5906 FREKHAUG 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Birkelandsvegen 2 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Nedre Beiarveien 

906 

8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Sarvsvegen 14 4754 BYKLE 

Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 
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Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Hindberggata 18 9990 BÅTSFJORD 

Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Brogaten 7 4550 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Fånesvegen 1 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
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Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Valderhaug 4 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Postboks 41 2714 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Postboks 94 2261 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 

3 

8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postboks 1000 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 



 

 

Side 7 
 

 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågavegen 116 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, Emma 

Olsens vei 1 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 
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Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 
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Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
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Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 
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Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 
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Omasvuono 

kommune 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 
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Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhusveien 1 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Kirkegata 5 9950 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Forvikveien 118 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 
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Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Postboks 4 2637 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Postboks 54 7169 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 



1 
 

Vedlegg 1 – Kommunal kompensasjonsordning- veileder for bruk og 

rapportering i RF 13.50 

  

Innrapportering av kommunal kompensasjonsordning  
 

Det er lagt til rette for to type ordninger i knyttet til kommunal kompensasjonsordning i 

Regionalforvaltning.no: 

A. Bagatellmessig støtte 

B. Nasjonalt notifisert støtte 

 

Valg av ordning definerer hvilken type ordning midlene blir lyst ut som: 

  

For bagatellmessig støtte benyttes søknadsskjema «Kommunal kompensasjonsordning» 

under kapittel/post 553.68. Nærmere brukerveiledning er gitt under punkt A. 

 

For nasjonalt notifisert støtte benyttes søknadsskjema «Kommunal 

kompensasjonsordning #2 (DNNO)» på kapittel/post 553.68N. Nærmere 

brukerveiledning er gitt under punkt B.  

 

 

Mer informasjon om den nasjonale ordningen er lagt ut på regjeringen.no. 

 

A. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

 – bagatellmessig støtte 

 

(1) Opprett ny ramme på kapittel 553 og post 68 

Det må opprettes en ramme for kompensasjonsmidlene i systemet. På denne rammen 

må dere velge kapittel 553 post 68 som illustrert under. 

 

 

Ny ramme opprettes under fanen "Ramme/Regnskap" 
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(2) Legg inn bevilgning på budsjettområdet 
Systemet oppretter automatisk et budsjettområde i 2021. Klikk på den røde menyen for 

å legge inn bevilgning. Husk å angi postering som "Kompensasjonsmidler", 

posteringstype som "Bevilgning" og mottat beløp. 

 

 

 

Når kommunen har lagt inn bevilgningen, kan Kommunal- og 

moderniseriseringsdepartementet ta ut rapporter som viser at kommunen arbeider med 

bevilgningen. 

 

(3) Opprett ny støtteordning 

Opprett en ny støtteordning og velg søknadsskjema "Kommunal 

kompensasjonsordning". Ny støtteordning opprettes i hovedfanen "System". 
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Følgende informasjon er obligatorisk å fylle ut: 

• foretakets navn og organisasjonsnummer 

• tilskuddsbeløp 

• informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte 

 

For mer informasjon om søknadsskjema, se artikkel på lenken under: 

• Beskrivelse søknadsskjema 

 

 

(4) Saksbehandling under fanen "Offentlig støtte" 

Dette punktet utføres på innvilget tilsagn (altså når søknader har blitt sendt inn og 

innvilget av kommunen). Slik finner du denne siden: 

 

o Fra søknad- og tilsagnsregister, klikk på den røde menyen til venstre for en sak 

o Velg "Saksbehandling" 

o Gå til fanen "Offentlig støtte" 

 

 

 

 
 

Når kommunen har lagt inn tilsagn, kan Kommunal- og 

moderniseriseringsdepartementet ta ut rapporter som viser hvor mye kommunen har 

delt ut. 
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B. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter  

- den nasjonalt notifiserte ordningen 

 

 

(1) Opprett ny ramme på kapittel 553 og post 68N 

Dersom dere velger å benytte den nasjonalt notifiserte ordningen med 

kompensasjonsmidler, må dere opprette en ny ramme i systemet som illustrert 

under.  

 

 

 
Ny ramme opprettes under hovedmenyvalg "Ramme/regnskap". 

 

(2) Legg inn bevilgning på budsjettområdet på den nye rammen 

Systemet oppretter automatisk et budsjettområde i 2021. Klikk på den røde menyen for 

å legge inn bevilgning. Husk å angi postering som "Kompensasjonsmidler", 

posteringstype som "Bevilgning" og mottatt beløp. 

 

 
 

Når kommunen har lagt inn bevilgningen, kan Kommunal- og 

moderniseriseringsdepartementet ta ut rapporter som viser at kommunen arbeider med 

bevilgningen. 
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(3) Opprett ny støtteordning 

Opprett en ny støtteordning og velg søknadsskjema "Kommunal 

kompensasjonsordning #2 (DNNO)". Ny støtteordning opprettes under hovedmenyvalg 

"System".   

 

 
 

Følgende informasjon er obligatorisk å fylle ut: 

• foretakets navn og organisasjonsnummer 

• tilskuddsbeløp 

• egenerklæring og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte 

• egenerklæring om foretak i økonomisk vanskeligheter 

 

 

Når kommunen har lagt inn tilsagn, kan Kommunal- og 

moderniseriseringsdepartementet ta ut rapporter som viser hvor mye midler 

kommunen har delt ut. 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Iver Grøtting 
Prestkvern 
22 24 70 53 

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) 

Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra 

Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021).  Vi viser også til våre brev av 25. februar 

og 15. april 2021. 

 

Dette brevet omfatter tildeling av tredje del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal 

kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet 

på 1 milliard kroner 25. februar 2021. Andre del av tilskuddet på 750 millioner, ble tildelt 15. 

april 2021.  

 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for 

lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

 

Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig 

opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og virksomheter.  

 

Fordeling og utbetaling 

750 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og 

serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), 

detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020, 

med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune. I tillegg vil 

ikke kommuner med beregnet kompensasjon mindre enn 250.00 kroner, få utbetalt midler i 

denne runden. Dette for i større grad å målrette ordningen.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-50 

Dato 

25. juni 2021 
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Regjeringen vil, i tråd med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2021 om ytterligere 

546 millioner kroner til kommunene dersom det blir behov som følge av omfattende lokale 

eller regionale smitteverntiltak, eller dersom deler av reiselivsnæringen ikke kan gjenoppta 

aktiviteten.  

 

Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig.  

 

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 750 millioner 

kroner. Nærmere informasjon om fordelingen ligger på departementets nettside. 

 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet  

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge  av smitteverntiltak og nedstegning. 

 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig 

av den lokale situasjonen.  

 

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales 

til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av 

tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD. 

 

Statsstøtteregelverket  

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre 

måter kommunene kan tildele støtte på. 

 

1. Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte 

regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for 

bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis. 

Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det 

viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig 

støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten 

er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke 

spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette 

skyldes at en spesifikasjon av kostnader tilskuddet skal dekke vil kunne reise 

kumulasjonsspørsmål og føre til krav om avkortning. I kommuner som har nedsatt 

arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1a-kommunene, regnes denne 

avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i sone 1a for ordningen med 
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differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra oppmerksomme på dette. 

Mange foretak vil fortsatt kunne motta bagatellmessig støtte, men kommunen må i 

disse tilfellene undersøke om avgiftsfordelen de siste tre år sammen med eventuell 

kommunal bagatellstøtte overstiger maksimumsbeløpet på 200.000 Euro. 

 

2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen. Dersom støtte skal gis med 

hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes til EFTAs 

overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er 

likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, 

kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet 

for denne ordningen. Nærmere informasjon om denne muligheten står i veilederens 

kapittel 17. 

 

3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av 

regelverket. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19- 

rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen 

er at denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning 

og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået 

for bagatellmessig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på 

regjeringen.no og regionalforvaltningen. KMD har også laget en veileder til 

kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021. 

 

Erfaringene så langt viser at kommunene må hente inn informasjon om de lokale 

virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må også vurdere samlet støtte til 

hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt 

kompensasjon.  Departementet anbefaler i slike tilfeller derfor kommunene å bruke den 

nasjonalt notifiserte ordningen, for å få et større handlingsrom til å støtte enkelte 

virksomheter.  

 

Forhold til øvrig regelverk 

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens 

bestemmelser blir overholdt. 

 

Regionalforvaltning, søknadsskjema og krav til rapportering 

KMD har laget et forenklet søknadsskjema om virksomhetene kan benytte for å søke om støtte. 

I tillegg er det også laget et søknadsskjema for notifisert ordning. Fordelene ved å bruke 

regionalforvaltning.no er at rapporteringen vil genereres automatisk, fordi systemet 

gjenbruker informasjonen. I tillegg sikrer skjemaet for den notifiserte ordningen at tildelinger 

skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte. 

 

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering 

sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom regionalforvaltning.no. Følgende 

informasjon skal innhentes som et minimum: 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer 
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2. Tilskuddsbeløp 

3. Hjemmel for støtte (bagatellmessig støtte, gruppeunntaksforordningen, Covid-19-

rammeverket eller andre deler av regelverket for offentlig støtte) 

 

I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen 

har benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør 

mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal 

bekrefte hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.   

 

Departementet vil be fylkeskommunene å veilede kommunene i bruken av 

regionalforvaltning.no. i forbindelse med rapportering på midlene.  

 
Kontroll og reaksjoner                                                                                             

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er 

fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf. Bevilgningsreglementet § 

10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 

12.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan be om ytterligere redegjørelse og 

dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har 

gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.   

 

Med hilsen 

 

 

Gerd Slinning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Iver Grøtting Prestkvern 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Alstahaug kommune    

Alta kommune    

Alvdal kommune    

Alver kommune    

Andøy kommune    

Arendal kommune    

Asker kommune    

Askøy kommune    

Aurland kommune    

Aurskog-Høland 

kommune 

   

Austevoll kommune    

Averøy kommune    

Balsfjord kommune    

Bamble kommune    

Bardu kommune    

Bergen kommune    

Bjørnafjorden 

kommune 

   

Bodø kommune    

Brønnøy kommune    

Bykle kommune    

Bærum kommune    

Bømlo kommune    

Dovre kommune    

Drammen kommune    

Eidfjord kommune    

Eidskog kommune    

Eidsvoll kommune    

Eigersund kommune    

Elverum kommune    

Etne kommune    

Evje og Hornnes 

kommune 

   

Farsund kommune    

Fauske kommune / 

Fuosko suohkan 

   

Fjord kommune    

Flekkefjord 

kommune 

   

Flesberg kommune    

Flå kommune    
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Fredrikstad 

kommune 

   

Frogn kommune    

Froland kommune    

Frøya kommune    

Færder kommune    

Gausdal kommune    

Giske kommune    

Gjerstad kommune    

Gjesdal kommune    

Gjøvik kommune    

Gloppen kommune    

Gol kommune    

Gran kommune    

Grimstad kommune    

Grong kommune    

Grue kommune    

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

   

Hábmera Suohkan - 

Hamarøy kommune 

   

Hadsel kommune    

Halden kommune    

Hamar kommune    

Hammerfest 

kommune 

   

Harstad kommune    

Haugesund 

kommune 

   

Heim kommune    

Hemnes kommune    

Hemsedal kommune    

Herøy kommune    

Hitra kommune    

Hol kommune    

Hole kommune    

Holmestrand 

kommune 

   

Horten kommune    

Hustadvika 

kommune 

   

Hvaler kommune    

Høyanger kommune    
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Hå kommune    

Inderøy kommune    

Indre Fosen    

Indre Østfold 

kommune 

   

Jevnaker kommune    

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

   

Karmøy kommune    

Kinn kommune    

Klepp kommune    

Kongsberg 

kommune 

   

Kongsvinger 

kommune 

   

Kragerø kommune    

Kristiansand 

kommune 

   

Kristiansund 

kommune 

   

Krødsherad 

kommune 

   

Kvam herad    

Kvinesdal kommune    

Kvinnherad 

kommune 

   

Kviteseid kommune    

Larvik kommune    

Levanger kommune    

Lier kommune    

Lillehammer 

kommune 

   

Lillesand kommune    

Lillestrøm kommune    

Lindesnes kommune    

Lom kommune    

Lunner kommune    

Luster kommune    

Lyngdal kommune    

Lyngen kommune    

Lørenskog 

kommune 

   

Løten kommune    

Malvik kommune    
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Melhus kommune    

Meløy kommune    

Midtre Gauldal 

kommune 

   

Midt-Telemark 

kommune 

   

Modum kommune    

Molde kommune    

Moskenes kommune    

Moss kommune    

Målselv kommune    

Namsos kommune    

Namsskogan 

kommune 

   

Nannestad 

kommune 

   

Narvik kommune    

Nes kommune    

Nesbyen kommune    

Nesodden kommune    

Nittedal kommune    

Nome kommune    

Nord-Aurdal 

kommune 

   

Nord-Fron kommune    

Nordkapp kommune    

Nordre Follo 

kommune 

   

Nordre Land 

kommune 

   

Nordreisa kommune    

Notodden kommune    

Nærøysund 

kommune 

   

Oppdal kommune    

Orkland kommune    

Oslo kommune    

Porsanger kommune 

- Porsáŋgu - 

Porsanki 

   

Porsgrunn kommune    

Rakkestad 

kommune 

   

Rana kommune    
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Randaberg 

kommune 

   

Rauma kommune    

Ringebu kommune    

Ringerike kommune    

Ringsaker kommune    

Risør kommune    

Røros kommune    

Råde kommune    

Saltdal kommune    

Sandefjord 

kommune 

   

Sandnes kommune    

Sarpsborg kommune    

Sauda kommune    

Sel kommune    

Selbu kommune    

Seljord kommune    

Senja kommune    

Sigdal kommune    

Sirdal kommune    

Skien kommune    

Skjåk kommune    

Smøla kommune    

Sogndal kommune    

Sola kommune    

Sortland kommune    

Stad kommune    

Stange kommune    

Stavanger kommune    

Steinkjer kommune    

Stjørdal kommune    

Stord kommune    

Stor-Elvdal 

kommune 

   

Strand kommune    

Stranda kommune    

Stryn kommune    

Sula kommune    

Suldal kommune    

Sunndal kommune    

Sunnfjord kommune    

Surnadal kommune    

Sykkylven kommune    
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Sør-Aurdal 

kommune 

   

Sør-Fron kommune    

Sør-Odal kommune    

Sør-Varanger 

kommune 

   

Time kommune    

Tinn kommune    

Tjeldsund kommune    

Tokke kommune    

Tromsø kommune    

Trondheim 

kommune 

   

Trysil kommune    

Tvedestrand 

kommune 

   

Tynset kommune    

Tysvær kommune    

Tønsberg kommune    

Ullensaker 

kommune 

   

Ullensvang 

kommune 

   

Ulstein kommune    

Ulvik herad    

Vadsø kommune    

Vang kommune    

Vefsn kommune    

Vennesla kommune    

Verdal kommune    

Vestby kommune    

Vestnes kommune    

Vestre Toten 

kommune 

   

Vestvågøy 

kommune 

   

Vindafjord kommune    

Vinje kommune    

Volda kommune    

Voss herad    

Vågan kommune    

Vågå kommune    

Øksnes kommune    

Ørland kommune    
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Ørsta kommune    

Østre Toten 

kommune 

   

Øvre Eiker 

kommune 

   

Øyer kommune    

Øygarden kommune    

Øystre Slidre 

kommune 

   

Åfjord kommune    

Ål kommune    

Ålesund kommune    

Åmot kommune    

Årdal kommune    

Ås kommune    

Åsnes kommune    

 



Vedlegg 1: Tildeling til kommuner

Kommunenummer Kommune Tildeling

OSLO

301 Oslo 138 278 000         

Oslo totalt 138 278 000         

ROGALAND

1101 Eigersund 1 979 000             

1103 Stavanger 21 741 000           

1106 Haugesund 7 292 000             

1108 Sandnes 12 552 000           

1111 Sokndal -                         

1112 Lund -                         

1114 Bjerkreim -                         

1119 Hå 1 048 000             

1120 Klepp 1 828 000             

1121 Time 2 867 000             

1122 Gjesdal 2 078 000             

1124 Sola 4 244 000             

1127 Randaberg 614 000                 

1130 Strand 1 080 000             

1133 Hjelmeland -                         

1134 Suldal 402 000                 

1135 Sauda 418 000                 

1144 Kvitsøy -                         

1145 Bokn -                         

1146 Tysvær 660 000                 

1149 Karmøy 3 831 000             

1151 Utsira -                         

1160 Vindafjord 585 000                 

Rogaland totalt 63 219 000           

MØRE OG ROMSDAL

1505 Kristiansund 3 839 000             

1506 Molde 4 713 000             

1507 Ålesund 10 188 000           

1511 Vanylven -                         

1514 Sande -                         

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 1 021 000             

1516 Ulstein 1 335 000             

1517 Hareid -                         

1520 Ørsta 1 257 000             

1525 Stranda 1 153 000             

1528 Sykkylven 646 000                 

1531 Sula 367 000                 

1532 Giske 415 000                 

1535 Vestnes 517 000                 

1539 Rauma 1 196 000             

1547 Aukra -                         

1554 Averøy 399 000                 

1557 Gjemnes -                         



1560 Tingvoll -                         

1563 Sunndal 751 000                 

1566 Surnadal 681 000                 

1573 Smøla 271 000                 

1576 Aure -                         

1577 Volda 944 000                 

1578 Fjord 504 000                 

1579 Hustadvika 710 000                 

Møre og Romsdal totalt 30 907 000           

NORDLAND

1804 Bodø 8 775 000             

1806 Narvik 3 095 000             

1811 Bindal -                         

1812 Sømna -                         

1813 Brønnøy 1 024 000             

1815 Vega -                         

1816 Vevelstad -                         

1818 Herøy (Nordland) -                         

1820 Alstahaug 1 075 000             

1822 Leirfjord -                         

1824 Vefsn 2 003 000             

1825 Grane -                         

1826 Hattfjelldal -                         

1827 Dønna -                         

1828 Nesna -                         

1832 Hemnes 284 000                 

1833 Rana 3 635 000             

1834 Lurøy -                         

1835 Træna -                         

1836 Rødøy -                         

1837 Meløy 539 000                 

1838 Gildeskål -                         

1839 Beiarn -                         

1840 Saltdal 619 000                 

1841 Fauske - Fuosko 1 324 000             

1845 Sørfold -                         

1848 Steigen -                         

1851 Lødingen -                         

1853 Evenes -                         

1856 Røst -                         

1857 Værøy -                         

1859 Flakstad -                         

1860 Vestvågøy 1 788 000             

1865 Vågan 2 689 000             

1866 Hadsel 635 000                 

1867 Bø -                         

1868 Øksnes 477 000                 

1870 Sortland - Suortá 2 021 000             

1871 Andøy 635 000                 

1874 Moskenes 467 000                 



1875 Hamarøy 287 000                 

Nordland totalt 31 372 000           

VIKEN

3001 Halden 3 079 000             

3002 Moss 6 992 000             

3003 Sarpsborg 6 442 000             

3004 Fredrikstad 10 549 000           

3005 Drammen 14 254 000           

3006 Kongsberg 3 356 000             

3007 Ringerike 4 099 000             

3011 Hvaler 791 000                 

3012 Aremark -                         

3013 Marker -                         

3014 Indre Østfold 3 305 000             

3015 Skiptvet -                         

3016 Rakkestad 525 000                 

3017 Råde 397 000                 

3018 Våler (Viken) -                         

3019 Vestby 3 668 000             

3020 Nordre Follo 7 973 000             

3021 Ås 4 375 000             

3022 Frogn 2 059 000             

3023 Nesodden 1 226 000             

3024 Bærum 16 421 000           

3025 Asker 12 890 000           

3026 Aurskog-Høland 1 029 000             

3027 Rælingen -                         

3028 Enebakk -                         

3029 Lørenskog 7 753 000             

3030 Lillestrøm 12 159 000           

3031 Nittedal 1 052 000             

3032 Gjerdrum -                         

3033 Ullensaker 12 922 000           

3034 Nes 965 000                 

3035 Eidsvoll 2 137 000             

3036 Nannestad 532 000                 

3037 Hurdal -                         

3038 Hole 769 000                 

3039 Flå 477 000                 

3040 Nesbyen 458 000                 

3041 Gol 1 775 000             

3042 Hemsedal 998 000                 

3043 Ål 638 000                 

3044 Hol 1 895 000             

3045 Sigdal 357 000                 

3046 Krødsherad 635 000                 

3047 Modum 1 043 000             

3048 Øvre Eiker 1 144 000             

3049 Lier 4 460 000             

3050 Flesberg 257 000                 



3051 Rollag -                         

3052 Nore og Uvdal -                         

3053 Jevnaker 547 000                 

3054 Lunner 317 000                 

Viken totalt 156 720 000         

INNLANDET

3401 Kongsvinger 1 947 000             

3403 Hamar 7 078 000             

3405 Lillehammer 6 917 000             

3407 Gjøvik 5 201 000             

3411 Ringsaker 4 220 000             

3412 Løten 340 000                 

3413 Stange 1 099 000             

3414 Nord-Odal -                         

3415 Sør-Odal 767 000                 

3416 Eidskog 389 000                 

3417 Grue 287 000                 

3418 Åsnes 550 000                 

3419 Våler (Innlandet) -                         

3420 Elverum 2 790 000             

3421 Trysil 1 515 000             

3422 Åmot 416 000                 

3423 Stor-Elvdal 257 000                 

3424 Rendalen -                         

3425 Engerdal -                         

3426 Tolga -                         

3427 Tynset 1 000 000             

3428 Alvdal 308 000                 

3429 Folldal -                         

3430 Os -                         

3431 Dovre 920 000                 

3432 Lesja -                         

3433 Skjåk 448 000                 

3434 Lom 1 389 000             

3435 Vågå 761 000                 

3436 Nord-Fron 877 000                 

3437 Sel 1 260 000             

3438 Sør-Fron 434 000                 

3439 Ringebu 912 000                 

3440 Øyer 1 475 000             

3441 Gausdal 367 000                 

3442 Østre Toten 716 000                 

3443 Vestre Toten 981 000                 

3446 Gran 1 884 000             

3447 Søndre Land -                         

3448 Nordre Land 568 000                 

3449 Sør-Aurdal 257 000                 

3450 Etnedal -                         

3451 Nord-Aurdal 1 791 000             

3452 Vestre Slidre -                         



3453 Øystre Slidre 989 000                 

3454 Vang 365 000                 

Innlandet totalt 51 475 000           

VESTFOLD OG TELEMARK

3801 Horten 2 939 000             

3802 Holmestrand 1 863 000             

3803 Tønsberg 9 440 000             

3804 Sandefjord 8 171 000             

3805 Larvik 6 281 000             

3806 Porsgrunn 4 543 000             

3807 Skien 6 777 000             

3808 Notodden 1 485 000             

3811 Færder 2 097 000             

3812 Siljan -                         

3813 Bamble 2 491 000             

3814 Kragerø 2 512 000             

3815 Drangedal -                         

3816 Nome 488 000                 

3817 Midt-Telemark 2 625 000             

3818 Tinn 1 137 000             

3819 Hjartdal -                         

3820 Seljord 740 000                 

3821 Kviteseid 402 000                 

3822 Nissedal -                         

3823 Fyresdal -                         

3824 Tokke 295 000                 

3825 Vinje 705 000                 

Vestfold og Telemark totalt 54 991 000           

AGDER

4201 Risør 997 000                 

4202 Grimstad 3 314 000             

4203 Arendal 6 670 000             

4204 Kristiansand 18 480 000           

4205 Lindesnes 3 322 000             

4206 Farsund 1 442 000             

4207 Flekkefjord 1 048 000             

4211 Gjerstad 389 000                 

4212 Vegårshei -                         

4213 Tvedestrand 1 113 000             

4214 Froland 268 000                 

4215 Lillesand 2 062 000             

4216 Birkenes -                         

4217 Åmli -                         

4218 Iveland -                         

4219 Evje og Hornnes 1 059 000             

4220 Bygland -                         

4221 Valle -                         

4222 Bykle 426 000                 

4223 Vennesla 818 000                 

4224 Åseral -                         



4225 Lyngdal 2 265 000             

4226 Hægebostad -                         

4227 Kvinesdal 453 000                 

4228 Sirdal 290 000                 

Agder totalt 44 416 000           

VESTLAND

4601 Bergen 48 494 000           

4602 Kinn 2 097 000             

4611 Etne 488 000                 

4612 Sveio -                         

4613 Bømlo 753 000                 

4614 Stord 2 756 000             

4615 Fitjar -                         

4616 Tysnes -                         

4617 Kvinnherad 1 185 000             

4618 Ullensvang 1 925 000             

4619 Eidfjord 399 000                 

4620 Ulvik 255 000                 

4621 Voss 3 091 000             

4622 Kvam 1 113 000             

4623 Samnanger -                         

4624 Bjørnafjorden 2 118 000             

4625 Austevoll 536 000                 

4626 Øygarden 3 508 000             

4627 Askøy 1 830 000             

4628 Vaksdal -                         

4629 Modalen -                         

4630 Osterøy -                         

4631 Alver 1 710 000             

4632 Austrheim -                         

4633 Fedje -                         

4634 Masfjorden -                         

4635 Gulen -                         

4636 Solund -                         

4637 Hyllestad -                         

4638 Høyanger 306 000                 

4639 Vik -                         

4640 Sogndal 2 129 000             

4641 Aurland 1 201 000             

4642 Lærdal -                         

4643 Årdal 346 000                 

4644 Luster 887 000                 

4645 Askvoll -                         

4646 Fjaler -                         

4647 Sunnfjord 3 147 000             

4648 Bremanger -                         

4649 Stad 1 013 000             

4650 Gloppen 673 000                 

4651 Stryn 2 496 000             

Vestland totalt 84 456 000           



TRØNDELAG

5001 Trondheim 34 709 000           

5006 Steinkjer 3 542 000             

5007 Namsos 2 121 000             

5014 Frøya 547 000                 

5020 Osen -                         

5021 Oppdal 1 582 000             

5022 Rennebu -                         

5025 Røros 1 445 000             

5026 Holtålen -                         

5027 Midtre Gauldal 566 000                 

5028 Melhus 789 000                 

5029 Skaun -                         

5031 Malvik 517 000                 

5032 Selbu 273 000                 

5033 Tydal -                         

5034 Meråker -                         

5035 Stjørdal 3 725 000             

5036 Frosta -                         

5037 Levanger 2 201 000             

5038 Verdal 1 421 000             

5041 Snåase - Snåsa -                         

5042 Lierne -                         

5043 Raarvihke - Røyrvik -                         

5044 Namsskogan 295 000                 

5045 Grong 357 000                 

5046 Høylandet -                         

5047 Overhalla -                         

5049 Flatanger -                         

5052 Leka -                         

5053 Inderøy 391 000                 

5054 Indre Fosen 477 000                 

5055 Heim 483 000                 

5056 Hitra 764 000                 

5057 Ørland 1 080 000             

5058 Åfjord 552 000                 

5059 Orkland 2 086 000             

5060 Nærøysund 885 000                 

5061 Rindal -                         

Trøndelag totalt 60 808 000           

TROMS OG FINNMARK

5401 Tromsø 14 834 000           

5402 Harstad 4 325 000             

5403 Alta 3 485 000             

5404 Vardø -                         

5405 Vadsø 764 000                 

5406 Hammerfest 1 488 000             

5411 Kvæfjord -                         

5412 Tjeldsund 284 000                 

5413 Ibestad -                         



5414 Gratangen -                         

5415 Loabák - Lavangen -                         

5416 Bardu 402 000                 

5417 Salangen -                         

5418 Målselv 954 000                 

5419 Sørreisa -                         

5420 Dyrøy -                         

5421 Senja 1 962 000             

5422 Balsfjord 539 000                 

5423 Karlsøy -                         

5424 Lyngen 306 000                 

5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono -                         

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -                         

5427 Skjervøy -                         

5428 Nordreisa 547 000                 

5429 Kvænangen -                         

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 314 000                 

5432 Loppa -                         

5433 Hasvik -                         

5434 Måsøy -                         

5435 Nordkapp 668 000                 

5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki  566 000                 

5437 Kárásjohka - Karasjok 306 000                 

5438 Lebesby -                         

5439 Gamvik -                         

5440 Berlevåg -                         

5441 Deatnu - Tana -                         

5442 Unjárga - Nesseby -                         

5443 Båtsfjord -                         

5444 Sør-Varanger 1 614 000             

Troms og Finnmark totalt 33 358 000           

TOTALT 750 000 000         



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 21/1866    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 – 
EUROPEISK GASTRONOMISK MATREGION 2022 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 40.000 kr til Trøndelag Sørvest Lakseregionen for at 
regionen skal bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal 
matregion - Europeisk Gastronomisk Matregion 2022 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 
innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 
søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra Trøndelag Sørvest Lakseregionen 
 Prosjektbeskrivelse 
 Sjømat Norge - Støtteerklæring  
 Næringshagen i Orkdalsregionen – Egeninnsats 
 Trøndelag Fylkeskommune - Vedtak 

 
Saksopplysninger:   
 
IPR Trøndelag sørvest vedtok 11 juni 2021 og sende søknad om medfinansiering til kommunene. 
Trøndelag skal være Europeisk Gastronomisk matregion i 2022. Som en del av denne satsingen er 
regionrådene oppfordret til å søke tilskudd til regionale prosjekter.  Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen er en viktig region for å realisere arbeidet med Trøndelag som Europeisk 
Gastronomisk matregion i 2022.      



 
Regionrådet har vedtatt at Laks skal være et felles satsingsområde i arbeid med profilering og 
omdømme. Vi har oppdrettsnæringa, elvene og kilnotfiske som sentrale næringer i vår region. Dette 
er også viktig å ha fokus på i dette prosjektet. 
 
Regionrådet arbeider med revisjon av strategisk næringsplan, der reiseliv har fått spesiell 
oppmerksomhet.  Det er viktig å se dette prosjektet også i denne sammenhengen.  Det vil også bli 
vektlagt forankring i kommunale planer for å få på plass eierskap og langsiktige strategier for dette 
arbeidet.  Prosjektet må ha perspektiv utover 2022. 
I utarbeidelse av prosjektskissen er det gjort nødvendige grep for å involvere interessenter. Tiden de 
har hatt til disposisjon har begrenset denne jobben noe.  Det er nødvendig med en ytterligere 
forankring og konkretisering av arbeidet.  Dette kan dels gjøres gjennom eksisterende arenaer i 
regionen og ved å etablere nye møteplasser. De har forsøkt å få oversikt over spennende initiativ og 
tiltak i regionen framfor å lete etter nye.  I prosjektfasen vil det være naturlig å se på prioriteringer og 
spissing av satsingsområdene. 
 
Flere sentrale aktører har bidratt i utvikling av prosjektbeskrivelsen. Eksempel på dette er Sjømat 
Norge og støtteerklæring til arbeidspakken om laksedialogen.  Næringshagen i Orkdalsregionen 
bidrar med arbeidsinnsats i prosjektet.  Kommunene er involvert ved næringsansvarlige.  Det er 
orientert om prosjektet i regionrådet, arbeidsutvalget og kommunedirektørutvalget.   
 
Flere av tiltakene har søkelys på rekruttering, både på ungdomstrinn og i den videregående skolen.  
Dette handler om rekruttering til restaurant og matfag og til primærnæringene. Videre er det lagt vekt 
på kommunikasjon, nettverk og omdømme. Dette har kommet tydelig fram i forarbeidet til denne 
prosjektbeskrivelsen som viktige områder å arbeide med. Spesielt har nettverkene vært opptatt av 
dette. 
 
Mål i prosjektet 
 

1. Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion 
2. Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen 

gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer 
3. Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon 
4. Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og 

reiseliv 
 
Trøndelag sørvest, lakseregionen har et mangfold med produsenter, flinke kokker og videregående 
skoler med studieretning for restaurant - og matfag. 
 
Delmål Trøndelag sørvest, lakseregionen 
 

 Regionen skal bidra til å øke rekruttering til restaurant og matnæringa  
 Regionen skal bidra til rekruttering til landbruksnæringen  
 Restaurantnæringa i regionen skal være kjent med matprodusentene, det som produseres i 

regionen og det mangfoldet og muligheter dette gir  
 Etablere møteplasser for samarbeid mellom blå og grønn mat. Et blågrønt samarbeid 
 Prosjektet skal støtte opp reiselivsaktører i distriktet i ei vanskelig tid som følge av pandemi 

 
Trøndelag sørvest, lakseregionen skal bidra til å løfte Trøndelag som Europeisk Gastronomisk 
matregion 
 



Oppdrettsnæringa i regionen er en viktig aktør om Trondheim og Trøndelag skal markedsføres som 
matregionen i 2022. I tillegg har vi lokalprodusenter i regionen som leverer kvalitet og mangfold. 
Lokale produsenter har fått utmerkelser for sine produkter og innovasjon og kreativitet kjennetegner 
flere av dem. Vi har lokalmatprodusenter i regionen som har arbeidet målretta og høstet stor 
anerkjennelse for sitt arbeid og sine produkter. Eksempler på disse er: Seashell, Dalpro, Garnviks 
Røkeri, Hitra Gårdsmat m fl. Med søkelys på sirkulærøkonomi og bærekraft har disse klart å bidra til 
flere Michelin stjerner for restauranter i Trondheim. Forholdene ligger derfor godt til rette for at 
regionen skal være med å løfte Trøndelag som Europeisk matregion i 2022. 
 
Arbeidspakker 
 

Tiltak  Hva  Prosjektleder / Interessenter 
(ikke utfyllende)  

Laksedialogen / opplegg for 
ungdomstrinnet  

Organisere opplegg sammen 
med kommunene, 
næringsutøvere og Sjømat 
Norge  

Ansvarlig for oppfølging: 
Sjømat Norge i samarbeid med 
prosjektleder  
Interessenter:  
Sjømatnæringa, kilnotfiskere, 
elveeiere, restaurant, Sjømat 
Norge, kommunene  

Rekruttering:  
European Young Chef Award 
2022  
Samarbeid vgs og produsenter  

Bindeledd regionen 
hovedprosjekt og kommunene  

Ansvarlig for oppfølging: 
Prosjektleder hovedprosjekt i 
samarbeid med prosjektleder 
Trøndelag sørvest  
Interessenter:  
Hitra kommune/Frøya kommune  
Opplæringskontor Hotell og 
restaurantfag  

Kommunikasjon og omdømme  Bloggere, Samarbeidsprosjekt 
med Trønder TV  

Ansvarlig for oppfølging: 
Næringsforeningen  
Næringshagen /Visit Løkken/ 
Skjølberg Søndre, 
produsentnettverk , kommunene  

Konferanser og møteplasser  ArktiskMat til Løkken, nettverk 
produsenter mm.  

Ansvarlig for oppfølging: 
Næringshagen i Orkdalsregionen  
Interessenter  
Næringshagen, Visit Løkken , 
produsentnettverkene , 
kommunene  

 
 



Budsjett/ Finansiering  
 

Budsjett Sum   

Prosjektledelse inkl drift 950 000 50% stilling oktober 2021- oktober 2022 
Egeninnsats næringshagen i Orkdalsregionen 300 000 30% stilling 
Egeninnsats andre 300 000 produsenter, nettverk og organisasjoner 
Arbeidspakke 1: Rekruttering 200 000  
Arbeidspakke 2: Konferanser og nettverk 200 000  
Arbeidspakke 2: Laksedialogen 200 000  
Arbeidspakke 4: Kommunikasjon og omdømme 200 000  
SUM 2 350 000   

   
   
Finansiering Sum   

Trøndelag Fylkeskommune 625 000  
Kommuner i Trøndelag sørvest 800 000 Fordeles etter Agdenesmodellen 
Regionrådet fond 200 000  
Næringslivet 125 000  
Egeninnsats 600 000 Arbeidsinnsats 

SUM 2 350 000   
 
 
Hovedutvalg for næring i Trøndelag Fylkeskommune vedtok i sitt møte 26. mai 2021 et tilskudd på 
inntil kr 625 000 til prosjektet. Som grunnlag for tilsagnet forutsettes det at prosjektet fullfinansieres. 
Tilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune utgjør inntil 27 prosent av samlet kostnad. En forutsetning 
for tilskuddet er at:  
 

• Matregion Trøndelag Sørvest bidrar sammen med resten av Trøndelag for å oppfylle målene 
som er satt for ERG-arbeidet 

• Prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet  
• Prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen 

 
Som det framgår av vedlagte søknad og prosjektbeskrivelse har de lagt opp til en kommunal 
medfinansiering av prosjektet som fordeles etter Agdenesmodellen.   I tabell under framgår 
søknadsbeløp for medlemskommunene.  Som det framgår av vedlagt søknad til Trøndelag 
Fylkeskommune er det tatt forbehold om medfinansiering fra kommuner og næringsfond.   I søknad 
til Trøndelag Fylkeskommune er kommunal medfinansiering satt til kr 800 000. Regionrådet har 
vedtatt å dekke kr 400 000 av dette av fond. 
 
 



Agdenesmodellen for Orkdalsregionen 2021

Regionrådet Til fordeling (kr) 400 000

Andel i forhold
Folketall Frie inntekter Frie inntekter 2021 Frie inntekter 2021 til snitt frie inntekter Fordeling
01.07.2020 pr innbygger (Statsbudsjett 2021) justert pr innbygger m/frie innt

(kr) (kr) (kr) (%) (kr)
Fra grønt 
hefte tabell 
F-k

Fra grønt hefte 
tabell 3-k

5061 Rindal 2 002 69 229 138 595 992 138 595 992 107,55 17 000
5055 Heim 5 930 68 496 406 184 027 406 184 027 106,41 50 000
5056 Hitra 5 102 62 845 320 633 941 320 633 941 97,63 39 000
5014 Frøya 5 196 63 678 330 869 194 330 869 194 98,93 40 000
5059 Orkland 18 260 62 249 1 136 674 061 1 136 674 061 96,71 139 000
5029 Skaun 8 370 59 216 495 636 716 495 636 716 91,99 61 000
5022 Rennebu 2 464 69 070 170 188 661 170 188 661 107,30 21 000
1576 Aure 3 486 77 979 271 834 241 271 834 241 121,14 33 000
Sum 50 810 3 270 616 834 3 270 616 834 400 000
Snitt 64 370  
 
Trøndelag sørvest, lakseregionen ønsker med denne søknaden å melde seg på arbeidet med 
«Trondheim og Trøndelag som gastronomisk europeisk matregion i 2022». Hos oss er det naturlig å 
legge «godfot teorien» til grunn for arbeidet. Et arbeid med ERG i Trøndelag sørvest - Lakseregionen 
vil bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal matregion, både på kort og 
ang sikt. 
Oppstart av prosjektet er satt til oktober 2021.   I forkant fortsetter arbeidet med forankring av 
prosjektet. Det kan bli endringer i forhold til prosjektplanen.  Dette prosjektet henger også sammen 
med regionens satsing på reiseliv.  Kommunene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet.   
 
Prosjektorganisering 
 

 
 
Vurdering: 
 
I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er 
relevante: 
 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 
2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender –Dette 

er en viktig prosess for hele Frøya, for reiselivsaktørene og for Øyrekka 



3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 
4. Lettomsettelige varer – ikke relevant 
5. Søker skal ha bopel/ adresse i Frøya kommune – ikke relevant 

 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 
Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 
 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 
 35% støtte til harde investeringer 
 50% støtte til myke investeringer 

 
Etter en vurdering av budsjett og tilskuddsbeløp, gjøres følgende vurdering: 
 
Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion 2022 skal bidra til å sette Trøndelag på det 
internasjonale matkartet. Vår region – Lakseregionen - er i den sammenhengen en viktig bidragsyter 
og suksessfaktor for at man skal lykkes med det. Vi har både store og små aktører som det er viktig 
at vi engasjerer i prosjektet. Det er de store aktørene i laksenæringen, de små lokale produsentene, 
reiseliv- og restaurantnæringen og skolene i kommunen.  
Kommunedirektøren mener det også er viktig at Blått kompetansesenter (Næringshagen) og Frøya 
Næringsforum engasjerer seg i prosjektet. Mål, strategier og atkiviteter i dette prosjektet styrker eget 
arbeid med reiselivsstrategien og rullering av den strategiske næringsplanen. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Det tildeles et tilskudd på 40.000 kr til Trøndelag Sørvest Lakseregionen for at regionen skal 
bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent internasjonal matregion - 
Europeisk Gastronomisk Matregion 2022 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 
tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 
avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har 
plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 
utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er 
innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 
 
Kr 40.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Utlysning september har en ramme på 700.000 
kr. 
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Sakspr otok o l l  

Reg ion a l e  u tv ik l in gsmi d le r  -  T r ønd e l ag  som  

Euro pe isk  Gat ron om isk  Mat r eg i on  2022  -  T rønd e l ag  
Sørves t  Laks er eg i onen  

 

Arkivsak-dok. 202116889 

Saksbehandler Jon Olav Veie 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Hovedutvalg for næring 2019-2023 26.05.2021 64/21 

 

 

 

 

Hovedutvalg for næring 2019-2023 har behandlet saken i møte 26.05.2021 sak 

64/21 

 

Hovedutvalg for næring 2019-2023 sitt vedtak i saken 

Hovedutvalg for næring innvilger Trøndelag Sørvest-interkommunalt politisk råd inntil kr. 

625.000, i tilskudd til prosjektet Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion – 

Trøndelag sørvest – lakseregionen. 

 

Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres. Tilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune 

utgjør inntil 27 prosent av samlet kostnad.  

 

En forutsetning for tilskuddet er at:  

• matregion Trøndelag Sørvest bidrar sammen med resten av Trøndelag for å 

oppfylle målene som er satt for ERG-arbeidet  

• prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet   

• prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen  

 

 

Behandling 

Kirsten I Værdal orienterte om saken. 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Hovedutvalg for næring innvilger Trøndelag Sørvest-interkommunalt politisk råd inntil kr. 

625.000, i tilskudd til prosjektet Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion – 

Trøndelag sørvest – lakseregionen. 

 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres. Tilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune 

utgjør inntil 27 prosent av samlet kostnad.  

 

En forutsetning for tilskuddet er at:  

• matregion Trøndelag Sørvest bidrar sammen med resten av Trøndelag for å 

oppfylle målene som er satt for ERG-arbeidet  

• prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet   

• prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen  
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Trøndelag fylkeskommune 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

 

 

 

Trøndelag sørvest, lakseregionen - søknad om støtte til Trøndelag som  Europeisk 

Gastronomisk Matregion 2022 ( ERG 2022)  

 

Trøndelag skal være Europeisk Gastronomisk matregion i 2022. Som en del av denne 

satsingen er regionrådene oppfordret til å søke tilskudd til regionale prosjekter.  Trøndelag 

sørvest, lakseregionen er en viktig region med tanke på mat fra både grønn og blå åker.     

Regionrådet har vedtatt at Laks skal være et felles satsingsområde i arbeid med profilering og 

omdømme.   Vi har elevene, kilnotfiske og oppdrettsnæringa som sentrale arenaer i vår 

region.  

Regionrådet arbeider med revisjon av strategisk næringsplan, her har reiseliv fått en spesiell 

oppmerksomhet.  Det er berammet en egen workshop for reiseliv 26. mai. Det er viktig å se 

på dette prosjektet også  i denne sammenhengen.  Det vil også bli vektlagt forankring i 

kommunale planer for å få på plass eierskap og langsiktige strategier for mat og 

reiselivsnæringa i  Trøndelag sørvest, lakseregionen.  

I utarbeidelse av prosjektskissen er det gjort nødvendige grep for å involvere interessenter. 

Tiden vi har hatt til disposisjon har begrenset denne jobben noe.  Det er nødvendig med en 

ytterligere forankring og konkretisering av arbeidet.  Dette kan gjøre gjennom eksisterende 

arenaer i regionen og ved å etablere nye møteplasser. Vi har forsøkt å få oversikt over 

spennende initiativ og tiltak i regionen som grunnlag for videre arbeid. I prosjektfasen vil det 

være naturlig å se på prioriteringer og spissing av satsingsområdene.  Flere sentrale aktører 

har bidratt i utvikling av prosjektbeskrivelsen.  Et eksempel på dette er Sjømat Norge som har 

laget en støtteerklæring til videre arbeid med prosjektet.  

 

Mål i hovedprosjektet:  

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion  

Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom 

å koble kunnskapsmiljøer og næringer.  

Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.  
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Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv 

Flere av tiltakene våre har søkelys på rekruttering. Videre er det lagt vekt på kommunikasjon, 

nettverk og omdømme. Dette har kommet tydelig fram i forarbeidet til denne 

prosjektbeskrivelsen som viktige områder å arbeide med.  Dette støtter også opp om mål i 

hovedprosjektet.  Vi har også koblet kunnskapsmiljøer og næring i flere av tiltakene.  

Trøndelag sørvest, lakseregionen ønsker med denne søknaden å melde seg på arbeidet med 

«Trondheim og Trøndelag som gastronomisk europeisk matregion i 2022» . Hos oss er det 

naturlig å legge « godfot teorien»  til grunn for arbeidet. Et arbeid med i ERG i Trøndelag 

sørvest, lakseregionen vil bidra til at Trondheim og Trøndelag skal bli en anerkjent 

internasjonal  matregion, både på kort og ang sikt.   

Vi tar forbehold om kommunal medfinansiering og bruk av fond.  Dette må behandles politisk 

og det kan først skje i juni 2021.   

 

 

Med vennlig hilsen  

Gunn Iversen Stokke  

Leder , IPR , Trøndelag sørvest, lakseregionen  

 

 

Kari Frøseth  

Daglig leder , IPR, Trøndelag sørvest, lakseregionen  

 

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse, støtteerklæring fra Sjømat Norge, bekreftelse på egeninnsats fra 

Næringshagen i Orkdalsregionen 



From: Jan Arild Sletvold <jan@orkdalsregionen.com>

Sent on: Thursday, May 6, 2021 2:11:41 PM

To: Frøseth Kari <Kari.Froseth@orkdalsregionen.no>

Subject: Bekreftelse på egeninnsats fra Næringshagen

  

Hei. Jeg bekrefter herved at Næringshagen i Orkdalsregionen kan legge inn 30% egeninnsats i prosjektet til å bidra til å utvikle
regionen Trøndelag Sørvest til å bli ledende innen Europeisk Gastronomisk matregion 2022.



 

 

 

Til 
Orkdalsregionen v/ Kari Frøseth 
 

 

 

 

Støtteerklæring søknad  

Sjømat Norges regionlag for havbruk i midt viser til Orkdalsregionen / Trøndelag sørvest lakseregions 
søknad om prosjektstøtte i forbindelse med Europeisk Matregion.  

Havbruksnæringen i Trøndelag har de siste 10 årene jobbet sterkt for et sterkere samarbeid mellom de tre 
laksenæringen i Trøndelag. Gjennom samarbeid, gjensidig informasjonsutveksling og bedring av 
kunnskapsgrunnlaget har en lagt grunnlaget for en felles forståelse som finnes i regionen. I samarbeid har 
en arbeidet for å oppfylle en klar målsetting om mer laks i elv og sjø. Samarbeidet har vært viktig for 
næringene i seg selv, men også for Trøndelag som lakseregion. Selv om prosjektet, som ble støttet av den 
gang Sør-Trøndelag fylke, ble avsluttet i 2019 er det svært viktig for næringene å videreutvikle samarbeidet.  

Orkdalsregionens initiativ til en «laksedag» for ungdomskolelever i regionen, i året der mat skal settes på 
kartet i regionen, vil være en klar videreføring av laksedialogen. Det er viktigere enn noen gang å øke 
kunnskapen til yngre generasjoner. Den beste måten å lære på er å selv se, smake og oppleve. Sjømat 
Norge havbruk midt gir sin fulle støtte til et prosjekt som dette.  

Vennlig hilsen 
Sjømat Norge 

 

Øyvind A. Haram  
Fungerende regionsjef Sjømat Norge havbruk midt  
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1.0 Innledning  
 

Trøndelag og Trondheim har fått status som « Europeisk Gastronomisk Matregion i 2022, ( ERG 

2022)».  Trøndelag fylkeskommune samarbeider med Trondheim kommune og Innovasjon Norge 

Trøndelag,  og har ansatt prosjektleder fra 1. januar 2021. Prosjektleder skal ha rollen som overordnet 

koordinator, og pådriver for å nå de 4 målene for satsningen mot ERG 2022 for hele Trøndelag.  

Her sitat fra TFK sin hjemmeside;  

«Prosjektet gir oss en utrolig mulighet til å ta vår posisjon som en ledende matregion nasjonalt og 

internasjonalt. For å få til dette må både næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige 

støtteapparatet jobbe sammen med klare ambisjoner de neste 2-3 årene. Det handler om å forsterke 

det vi allerede gjør bra, videreutvikle og skape nye muligheter sammen. Vårt felles mål bør være at 

Trondheim og Trøndelag er den regionen i Norge som har den beste lokalmaten og de beste 

matopplevelsene, de dyktigste fagfolkene innenfor mat og reiseliv og de mest innovative løsningene 

innenfor bærekraftig matproduksjon»  

De fire målene for Trondheim og Trøndelag, som også blir de overordnede målene for Trøndelag 

sørvest, Lakseregionen sitt prosjekt.    

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion  

Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom 

å koble kunnskapsmiljøer og næringer.  

Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.  

Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv. 

Region Innherred fikk i februar 2021 bevilga midler fra Trøndelag Fylkeskommune. I vedtaket 

fra Hovedutvalg næring heter det:  

• Innherred bidrar sammen med resten av Trøndelag for å oppfylle målene som er satt for 

ERG- arbeidet 

• prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet 

• prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen 
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Det åpnes for tilsvarende støtte til arbeid relatert til ERG 2022 til de andre regionene i Trøndelag etter 

søknad.  

Videre skriver Trøndelag Fylkeskommune at følgende forutsetninger skal legges til grunn for 

tilskuddet:   

• Mål og aktiviteter er i tråd med mål og måleindikatorer i hovedprosjektet 

• Medfinansiering og eierskap i kommunene 

• Arbeidet skal bidra inn mot et felles løft for hele Trøndelag ….»  

Prosjektleder ( May Britt Hanssen) gjennomførte i februar et møte med daglig ledere i regionrådene 

hvor hovedtrekk i satsingen med ERG 2022 ble gjennomgått. Her ble regionrådene oppfordret til å 

rigge regionale prosjekter for å bidra til å nå målene i hovedprosjektet.    

1.1 Trøndelag sørvest, lakseregionen  
 

Trøndelag sørvest, lakseregionen består av kommunene Orkland, Heim, Rindal, Rennebu, Skaun, Hitra 

og Frøya.  Det interkommunale samarbeider er organisert gjennom Interkommunalt politisk råd, 

Trøndelag sørvest, lakseregionen.  

Trøndelag sørvest, lakseregionen har et mangfold med produsenter, flinke kokker og videregående 

skoler med studieretning for restaurant - og matfag.  Landbruks- og sjømatmatnæringa er alle godt 

representert i regionen.  Reindriftsnæringa er representert i flere av innlandskommunene. Regionen 

har et aktivt landbruk med flinke og innovative bønder.  

Trøndelag sørvest – lakseregionen er det nye navnet på det som var Orkdalsregionen.  Regionen 

ønsker å markedsføre seg som Lakseregionen.  Laks er fellesnevneren for regionen med 

oppdrettsnæringa og kilnotfiske på kysten og lakseelvene i innlandet. Regionen har kyst-  og 

fjellkommuner og er på mange måter et Trøndelag og Norge i miniatyr. Oppdrettsnæringa i regionen 

er en viktig aktør om Trondheim og Trøndelag skal markedsfører som matregionen i 2022. I tillegg har 

vi mangfoldet med lokalprodusenter i regionen som leverer kvalitet og mangfold.  Kreative 

produsenter har fått utmerkelser for sine produkter og innovasjon og kreativitet kjennetegner flere av 

regionens lokalmatprodusenter. Vi har lokalmatprodusenter i regionen som har arbeidet målretta og 

høstet stor anerkjennelse av sitt arbeid og sine produkter. Eksempler på disse er: Skjølberg Søndre, 

Fannremsgården, Dalpro, Garnviks Røkeri, Orkladal Ysteri og Hitra Gårdsmat m fl. Med søkelys på 

sirkulær økonomi og bærekraft har disse klart å bidra til flere Michelin stjerner for restauranter i 
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Trondheim. Forholdene ligger derfor godt til rette for at regionen skal være med å løfte Trøndelag som 

Europeisk matregion i 2022.  

 

1.2  Scenario 2030- Trøndelags strategier på reiselivsområdet  
 

I 2020 samlet opplevelsesnæringen seg rundt et felles scenario for utviklingen av næringen frem til 

2030.  

 

Trøndelag som en lite tydelig destinasjon, men også som en region preget av bredde og stort 

mangfold av drivere for opplevelsesbasert verdiskaping, har gjennom scenarioprosjektet definert et 

felles mål. Scenarioet – der hele Trøndelag skal tas i bruk gjennom den trønderske drivkraften - blir 

retningsgivende for Trøndelags framtidige posisjon som opplevelses-region frem mot 2030. 

 

De tre konseptene/overbygningene; trønderske gjestebud, trønderske underverker og trøndersk 

naturglede danner et rammeverk for en ny kommunikasjonsplattform for Trøndelag. Disse tre pilarene 

åpner både for å samle aktører i relevante fellesskap (eksempelvis nettverk, klynger og 

utviklingsprosjekter) og for å kunne spisse kommunikasjon og leveranser mot bestemte målgrupper og 

nisjer som Trøndelag har potensial for å tiltrekke seg. De tre konseptene definerer et potensial som 

ligger i Trøndersk opplevelsesnæring – et mangfold i ressursgrunnlaget knyttet til natur, mat, 

kultur/kulturarv hvor både by og land må samspille for å utnytte synergiene i et helhetlig og attraktivt 

opplevelsestilbud.  

Trøndelag må ha en aktiv strategi for å skape den ønskede utviklingen mot 2030, en strategi som 

skaper energi og mulighetsrom. Den må profitere på bredden og mangfoldet, og tenke bærekraft og 

grønt skifte. Vi må utvikle helhetlige konsepter for gjestene og samarbeide enda bedre. 
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Verdiskaping Reiselivet i Trøndelag i 2019  

(Kilde: Trøndelag Fylkeskommune, Trøndelag i tall, publisert 8. januar 2021)  

Fordelingen av verdiskapingen fra reiselivsnæringene i Trøndelag henger tett sammen 

befolkningsstrukturen og det er de store byene som tar mye verdiskapingen. Ca. 63,9 % eller 4,8 

milliarder kr av verdiskapingen i reiselivsnæringene i Trøndelag kommer fra Trondheim. 

Trøndelag sørvest, lakseregionen må også finne sin historie. Regionrådet har vedtatt at Lakseregionen 

skal være en fellesnevner i historiefortellingen / identitetsbyggingen.  Regionen er mangfoldig fra 

Rindal til Frøya. Regionrådet har gjentatte ganger gitt innspill på at reiseliv er et viktig tema. Dette er 

også et fremhevet tema i forbindelse med revisjon av strategisk næringsplan. Videre arbeid med 

reiseliv og vår satsing på Europeisk Gastronomisk Matregion i 2022 må ta utgangspunkt i scenario 

2030 for å finne riktige strategier, mål og tiltak for videre satsing. Mat, opplevelse og reiseliv henger 

sammen og vil være parallelle satsingsområder.    

Det er en rekke aktører som i dag jobber innen reiseliv- og opplevelsesnæringen i Region sørvest, 

lakseregionen. Dette må kartlegges gjennom interessentanalyser. Trøndelag reiseliv bistår  

regionrådet i dette arbeidet. I første omgang gjøres dette gjennom en workshop i mai 2021.  I forkant 

av workshop er det laget en spørreundersøkelse for å kartlegge motivasjon hos reiselivsaktører i 

regionen. I gjennomføring av kartlegging og workshop er det et nært samarbeid med kommunene og 
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næringsalliansen i Orkdalsregionen. Det er allerede en rekke initiativ innen reiseliv og opplevelser i 

Orkdalsregionen. Det er viktig å kartlegge dette for en felles forståelse av roller i videre arbeid.  

 

2.0 Rekruttering   
 

2.1 samarbeid mellom videregående skole og produsenter  
 

Regionen har to videregående skoler med studieretning for restaurant og matfag. Guri Kunna 

videregående skole på Hitra og Frøya og Meldal videregående skole.  Rekruttering er et av delmålene i 

hovedprosjektet. 

Et samarbeid med de videregående skolene i det videre arbeidet er viktig.   

På Løkken er det inngått et partnerskap mellom Meldal videregående skole, Skjølberg Østre og Visit 

Løkken. Partnerskapet har en klar bærekraftig og sirkulær profil hvor elever i videregående skole skal 

lære å bruke råvarer direkte fra produsentene og koble dette mot 333 års industrihistorie på Løkken 

Verk. Eks Elever vil komme på Skjølberg Østre og lage og foredle produkter ut ifra det som enhver tid 

dyrkes eller er tilgjengelig på gården på Svorkmo og servere og presentere dette på Bergmannskroa 

eller Orkla Gjestebolig i etterkant. Visjonen er at de skal ta med seg denne kunnskapen og historien 

videre ut i yrkeslivet.  Prosjektet har overføringsverdi til andre videregående skoler i regionen og i 

Trøndelag.  

Landbruksnæringa og havbruksnæringa er sterkt representert i regionen.  Det å skape arenaer hvor 

elever fra de videregående skoler og matprodusentene fra blå og grønn sektor samhandler er et stort 

potensial i Trøndelag sørvest på kort og lang sikt.  

 

2.2 European Young Chef Award 2022 
  

European Region of Gastronomy tittelen til Trondheim og Trøndelag er tildelt av IGCAT = International 

institute of gastronomy, culture, art & tourism som holder til I Barcelona. 12 regioner I Europa som 

eksempelvis Catalonia I Spania, Kupio I Finland, Århus I Danmark og Galway I Skotland er samlet I dette 

nettverket. Som en del av samarbeidet I nettverket arrangers 4 felles prosjekter hvor av et av disse er 

European Young Chef Award.  Formålet med konkurransen er å fremme lokale råvarer og retter fra de 
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enkelte land, motivere og synliggjøre unge kokker med fokus på lokale råvarer samt og ha fokus på 

bærekraftig matproduksjon. 

  

Trøndelag har søkt om «European Young Chef Award « for november 2022. 

Dette vil være en unik mulighet til å Skape stolthet for faget hos de unge – på et europeisk nivå, løfte 

fram trønderske råvarer i verdensklasse til unge europeiske kokker og gi oss nasjonal og internasjonal 

presseomtale. En « ekspertgruppe» har jobbet med opplegg for å få konkurransen til Trøndelag.  Selve 

konkurransen skal foregå i Trondheim, men en av dagene er tenkt lagt til kysten. Hitra og Frøya er en 

mulig destinasjon for denne dagen, hvor sjømat og vilt skal være i søkelyset. Tilsvarende arrangement i 

Hellas for noen år siden skapte 300 presseoppslag.  Det å få deler av konkurransen til Trøndelag 

sørvest med besøk på Hitra og Frøya vil være viktig for rekruttering, omdømme og regionens reiseliv.  

  

Gjennom og være vertskap for konkurransen i 2022 ser Trøndelag for seg følgende 

ringvirkninger/merverdi; 

  

Søkelys på stolthet og mobilisering rundt rekruttering til mat og helsefaget 

• Mobilisere 9. trinn (Mat og Helse-faget) til å lage mat inspirert av Young Chef. Bruke sjømat 

og andre råvarer i 2 regionale delfinaler hhv Guri Kunna og Steinkjer/Levanger mat og helse 

fag skoler vår/høst 2022 (dvs i forkant av den europeiske konkurransen i november 2022) 

• Besøk fra Young Chef-deltagerne ut til sjømatprodusenter, reiselivsaktører og Guri Kunna som 

del av den Europeiske konkurransen i november 2022. 1 døgn utflukt. 

• Mål: Inspirere ungdom, vise fram råvarer (eks sjømat), få lokale avisoppslag, stolthet på 

skolene. 

• Omdømmebygging for faget. Få fram gode historier på unge talenter, muligheter i bransjen, 

internasjonal arena, lidenskap for råvarer og matkultur. Finne lokale vinklinger. 

Få fram råvarer i verdensklasse 

• Bruke sjømat og laks i de regionale konkurransene for å løfte mat og helse fags elevene 

forhold til sjømat og laks 

• Bruke sjømat og laks i det europeiske konkurransen for å synliggjøre råvarer i verdensklasse 
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• Regional, nasjonal og internasjonal presseomtale (se eksempel på pressedekning 300 oppslag- 

for South Agean i Hellas i 2019 under) 

 

 

 

 

2.3  Laksedialog i praksis  
 

Høsten 2009 ba havbruksnæringen i regionen fylkeskommunen om å ta ansvar for å utvikle dialogen 

mellom offentlige, private aktører og interessenter i fylkenes laksenæringer. Med laksenæringer 

menes både oppdretts- og villaksnæringer. Høyt konfrontasjonsnivå, dårlig samarbeid og en rekke 

utfordringer gjorde at en ønsket å skape samhandling mellom næring, forskning og det offentlige. Den 

overordnede målsettingen var å etablere et dialogforum for muligheter, utfordringer og 

problemstillinger knyttet til forholdet mellom villaks og oppdrettslaks i regionen, - spesielt i et nærings 

og utviklingsperspektiv. Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok april/mai 2010 kontakt med 

Fagrådet for forvaltning av anadrom laksefisk i Trondheimsfjorden, samt med havbruksnæringen,  for 

å utsjekke interesse for å få i gang en dialog mellom laksenæringene (oppdrett, elve- og sjølaksefiske). 

Etter nesten ti år ser en på dialogprosessen som svært vellykket. Der det før knapt var samarbeid, har 

en gjennom «Laksedialogen» utført en rekke felles prosjekter. Prosjektet ble avsluttet i 2019.  
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Region Trøndelag sørvest er på mange måter Norges fremste lakseregion, både for vill og oppdrettet 

laksefisk. Her finner vi næringsutøvere som driver innen havbruk på land, i fjord og til havs. 

Villaksnæringen er godt etablert med elvene Gaula og Orkla som utgangspunkt, i tillegg til et 

tradisjonsrikt kilnotfiske.  Dette er et godt utgangspunkt for kobling mellom ulike fangstmetoder for 

laks og synergi mot næringsutvikling og laksemåltidet.  Laks utgjør i dag godt over 50 prosent av den 

totale eksporten fra Trøndelag, er en svært viktig kulturarv og ikke minst viktig for reiselivet i regionen. 

Elevene Orkdal og Gaula har et svært godt renommé internasjonalt.  

Når Trøndelag settes på kartet som matregion internasjonalt, vil det være svært merkverdig om ikke 

en kan utnytte det gode arbeidet som allerede er lagt ned gjennom Laksedialogen. Etter initiativ fra 

Sjømat Norge, ønsker en å lage et målrettet tilbud for utvalgte ungdomsskoleelever i regionen. Ønsket 

er å lage en uforglemmelig dag for elevene, der en kan oppleve både elvefiske, kilnotfiske og besøk 

hos havbruksnæringen. Hovedtanken er å vise ungdommene de ringvirkningene laksen gir i Trøndelag, 

enten den er oppdrettet, fanget i kilnot eller i elv. Elevene får fiske selv, bli med på røkting av laksenot 

og se hvordan oppdrett fungerer. Det hele avsluttes med en smaksopplevelse av laks slik Trøndelag i 

dag er. Delprosjektet er også viktig med tanke på rekruttering til restaurant og matfag i videregående 

skole.  Tiltaket er i samsvar med flere av målene i hovedprosjektet, bla Hovedmål 2  «Trondheim og 

Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom å koble 

kunnskapsmiljøer og næringer»    

3.0   Kommunikasjon og omdømme  

 

3.1 De viktige bloggerne  
 

Det er flere aktive bloggere i regionen. Bloggere som skriver om det som er nært og som ikke er så lett 

for andre å legge merke til. Tema som er viktig for identitet og synliggjøring av produkter og 

menneskene bak produktene.   Bloggere har mange lesere og vil være en god kanal for regionen og for 

Trøndelag.  

I dialogen i forbindelse med utarbeidelse av denne søknaden kom det fram at stolthet og omdømme 

var viktige stikkord.  Er vi gode nok?  store nok?  ble gjentatt flere ganger.   Det å synliggjøre hva 

regionen har å by på er derfor viktig Bloggere en av de  kanalene som kan benyttes og det kan legges 

til rette for dette.    Næringshagen i Orkdalsregionen har arrangert kurs for reiselivsbloggere, dette er 

viktig med tanke på at denne måten å drive markedsføring blir viktig framover.  Det å bygge stolthet 

og merkevare gjennom relasjonell markedsføring er viktige grep å ta i tiden som kommer.   
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3.2 TV produksjon  
 

Trønder TV har laget matprogram for Hitra og Frøya. Kokkene Lars Erik Vesterdal og matentusiast 

Robert Mære har laget matprogram basert på lokale råvarer og historiefortelling.  Et program for å 

markedsføre Trøndelag sørvest kan være et av tiltakene i forbindelse med ERG 2022. Det viktige blir å 

vise fram mangfoldet regionen og Trøndelag har å by på.   TV produksjonen vil kunne brukes av 

interessenter og aktører for å markedsføre regionen og Trøndelag.   

3.3 konferanser og møteplasser  

 

ArktiskMat til Løkken  

Det planlegges en internasjonal konferanse med stjernekokker på Løkken Verk i 2022 a la Arktisk Mat i 

Mosjøen. Konferansen vil være et samarbeid mellom lokale aktører, videregående skole, næringsliv og 

frivillighet. I den forbindelse planlegges det en egen «Løkkenhage» En inngjerdet besøkshage og 

visningshage i nærhet av videregående skole, omsorgsboliger og reiselivsaktører.  

ArktiskMat  er allerede et kjent begrep, noe som vi har fått ytterligere bekreftet gjennom 

nominasjonen «Event of the year» i prestisjetunge World Restaurant Awards: 

https://restaurantawards.world/event-year-longlist  

Prosjektet bidrar dessuten i stor grad til kompetansedeling og nettverksbygging som i neste ledd er 

med på å stimulere konkurransekraften i regionalt næringsliv. Prosjektet bidrar også til en rekke av FN 

sine bærekraftmål.  

 

Nettverk mellom produsenter og produsentnettverk  

Det etterlyses nettverk og samarbeid på tvers av produsentnettverk i regionen. Dette må tilrettelegges 

i samarbeid med nettverkene eks Smaken av Orkland og andre nettverk i regionen.   Nettverkenes 

funksjon kan være kompetansedeling, samarbeid og erfaringsutveksling.  Næringshagen i 

Orkdalsregionen vil være sentrale i dette arbeidet. Som en del av innovasjonsnettverket og som 

nettverksbyggere, pådrivere og motivatorer for reiselivet og som aktør mellom det offentlige og 

privat næringsliv. 

.   
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4.0 Analyse av interessenter og forankring  
 

Prosjektet er forankret politisk i regionrådets arbeidsutvalg, regionråd og kommunedirektørutvalget.  

Samarbeid med kommunene er beskrevet som et kriterier for tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune.   

Videre er det gjennomført møter med næringsansvarlige i kommunene, representanter for 

matnettverk i regionen (Smak av  Orkland og Dalpro), Næringshagen i Orkdalsregionen, 

Nasjonalparken Næringshage, næringsforeninger, sjømatnæringa gjennom Sjømat Norge m. fl Det er 

planer om samarbeid med næringslivet. Dette forankringsarbeidet har ikke kommet i gang.   

Regionrådet arbeider parallelt med denne søknaden med Strategisk Næringsplan for regionen og en 

egen reiselivsstrategi. Trøndelag Reiseliv er engasjert i arbeidet med reiselivstrategi.  Det er naturlig at 

vi ser disse prosessene i sammenheng.  Forankring i kommunale planer er også viktig for langsiktig 

arbeid på dette området.   

Ideelt burde man hatt bedre tid på forankringsarbeid, en konkretisering av tiltak må derfor skje i neste 

fase av prosjektet.    

De strategier og mål som er beskrevet i vedlagte prosjektbeskrivelse er utarbeidet i nært samarbeid 

med aktører i bransjen i Orkdalsregionen. Det er viktig at prosjektet ikke bare har søkelys på tiltak, 

men også på langsiktig arbeid med en solid satsing på «matregionen Trøndelag sørvest.»   
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Figuren 

 

Figuren viser oppsummering av intervju med interessenter i Trøndelag sørvest  

 

5.0 Mål, strategier og delmål  

Trøndelag sørvest, lakseregionen skal bidra til å løfte Trøndelag som Europeisk Gastronomisk 

matregion.  

 

Delmål:  

• Regionen skal bidra til å øke rekruttering til restaurant og matnæringa   

• Regionen skal bidra til rekruttering til landbruksnæringen  

• Restaurantnæringa i regionen skal være kjent med matprodusentene, det som produseres i 

regionen og det mangfoldet og muligheter dette gir  

• Etablere møteplasser for samarbeid mellom blå og grønn mat. Et blågrønt samarbeid. 

• Prosjektet skal støtte opp reiselivsaktører i distriktet i ei vanskelig tid som følge av pandemi. 

Strategier:  

• Gjennom samhandling og god kommunikasjon skal målene oppnås 

• Gjennom utvikling av nettverk mellom produsenter og mellom produsenter og relevante 

fagmiljøer  
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• Synliggjøring av aktørene i næringa (omdømme)  

• Kommunalt planarbeid er et viktig verktøy for langsiktig utvikling av næringa  

 

6.0 Arbeidspakker – overordna tiltaksplan ( kan komme flere jfr. Mål 

og delmål)  
  

Tiltak  Hva  Prosjektleder / Interessenter ( ikke utfyllende)  

Laksedialogen / opplegg for 

ungdomstrinnet  

Organisere opplegg 

sammen med kommunene, 

næringsutøvere og Sjømat 

Norge  

Ansvarlig for oppfølging: Sjømat Norge i samarbeid med 

prosjektleder  

 

Interessenter:  

Sjømat næringa, kilnotfiskere, elveeiere, restaurant, Sjømat Norge, 

kommunene  

 

Rekruttering:  

 

European Young Chef 

Award 2022 

 

Samarbeid vg og 

produsenter  

Bindeledd regionen 

hovedprosjekt og 

kommunene  

Ansvarlig for oppfølging: Prosjektleder hovedprosjekt  i samarbeid 

med prosjektleder Trøndelag sørvest  

 

Interessenter:  

Hitra kommune/Frøya kommune  

Opplæringskontor Hotell og restaurantfag 

Kommunikasjon og 

omdømme  

Bloggere, 

Samarbeidsprosjekt med 

Trønder TV 

Ansvarlig for oppfølging: Næringsforeningen  

Næringshagen /Visit Løkken/ Skjølberg Søndre, produsentnettverk , 

kommunene  

Konferanser og møteplasser  ArktiskMat til Løkken, 

nettverk produsenter mm.   

 

Ansvarlig for oppfølging: Næringshagen  i Orkdalsregionen  

Interessenter 

Næringshagen, Visit Løkken , produsentnettverkene , kommunene 
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7.0  Budsjett og Finansieringsplan  
 

Budsjett      

      

Prosjektledelse inkl drift  950000 50% stilling oktober 2021- oktober 2021 

Egeninnsats næringshagen i Orkdalsregionen                 300000 30% stilling  

Egeninnsats andre  300000 produsenter, nettverk og organisasjoner  

Arbeidspakke 1: Rekruttering  200000   

Arbeidspakke 2: Konferanser og nettverk  200000   

Arbeidspakke 2: Laksedialogen  200000   

Arbeidspakke 4: Kommunikasjon og omdømme  200000   

SUM  2350000   

      

      

Finansieringsplan      

      

Trøndelag Fylkeskommune  625000   

Kommuner i Trøndelag sørvest  800000  Fordeles etter Agdenesmodellen  

Regionrådet fond  200000   

Næringslivet  125000   

Egeninnsats  600000 Arbeidsinnsats  

SUM  2350000   

      

 

8.0  Organisering  

 

AU/Styringsgruppe 

Arbeidspakke
Arbeidspakke

Arbeidspakke Arbeidspakke 

Prosjektleder
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Endelig representasjon i de ulike gruppene er ikke bestemt.   



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 223 U40  

Arkivsaksnr.: 21/1442    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH – UTVIKLING AV 

FISKERINÆRINGEN I TRØNDELAG 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune deltar som partner i prosjektet CATCH 

2. Kommunedirektøren utpeker representant til styringsgruppa 

3. Frøya kommune deltar med 75.000 kr pr år i 3 år, totalt 225.000 kr i prosjektet 

4. Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022, 2023 og 2024 

 

 

 

Vedlegg: 
 

 Anmodning om medfinansiering 

 Prosjektbeskrivelse CATCH 

 Budsjett CATCH 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune har mottatt en henvendelse fra Trøndelag Fylkeskommune om deltakelse i et regionalt 

prosejkt – CATCH. Fylkeskommunen søker også om kommunal medfinansiering i projektet. Trøndelag 

fylkeskommune vil stille med prosjektansvarlig og prosjektleder for prosjektet. 

Lønn og reisekostnader for disse vil være fylkeskommunens innsats i tillegg til de midler som stilles til 

disposisjon i henhold til vedlagt budsjett. 

 

Prosjektledelse: 

 

 Prosjektansvarlig: Peter Meinert, Trøndelag fylkeskommune 

 Prosjektleder: Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune 

 

 

Styringsgruppe: 

 

 Prosjektansvarlig Trøndelag fylkeskommune 

 Tre representanter fra kystkommunene fordelt mellom de tre geografiske regionene Namdal, 

Fosen, Hitra/ Frøya 



 En representant fra Fiskarlaget Midt-Norge 

 En representant fra fiskeindustrien i Trøndelag 

 

Kommunenes medfinansiering skal i tillegg til fylkeskommunens innsats bidra til etablering, 

finansiering og drift av prosjektet og et akselratorprogram for unge fiskere i Trøndelag. Innholdet i 

prosjektet og akselratorprogrammet er nærmere beskrevet i vedlagt prosjektbeskrivelse for CATCH. 

 

Prosjektbeskrivelse 
 

I Trøndelag har vi i mange år hatt en utvikling med en kraftig reduksjon i både fiskeflåten og antall 

fiskere, samt ei betydelig strukturering av antallet foredlingsanlegg. Det er derfor nødvendig at det tas 

tak i situasjonen slik at utviklingen kan snus! Sammenlignet med andre regioner er Trøndelag en 

fiskeriregion med det mest varierte ressursgrunnlaget, både gjennom en stor artsrikdom og med 

ressurser vi i dag ikke beskatter optimalt. Det er flere ulike arter som det kan høstes på, og som gir 

mange muligheter for å utvikle ei bærekraftig og mer robust fiskerinæring.  

 

Gjennom en koordinert satsing i et partnerskap mellom kystkommunene, fiskerinæringen på sjø og land 

og fylkeskommunen ønsker man nå å ta grep. Trøndelag Fylkeskommune har tatt en ledende posisjon 

og er initiativtaker til dette prosjektet. Sommeren og høsten 2018 ble det gjennomført sonderinger, og 

etter hvert ble et forprosjekt designet med sikte på å igangsette et langsiktig utviklingsprosjekt. 

Målsettingene henger tett sammen; ei styrking av fiskerinæringa i Trøndelag forutsetter at 

mottaksstrukturen opprettholdes, noe som igjen er avhengig av mer stabile leveranser året rundt. En av 

strategiene er å sørge for bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser som ikke beskattes optimalt i dag. 

Dette kan gjøres ved å sørge for flere fartøy i gruppen under 11 meter og som fisker i åpen gruppe 

etableres i Trøndelag.  

 

Prosjektet har samtidig rettet søkelys på økt rekruttering gjennom sterkere innsats for å få unge og 

motiverte fiskere inn i fiskeryrket. Konklusjonene fra denne delen av prosjektet er å etablere et 

samarbeidprosjekt i Trøndelag, som benevnes som CATCH. Prosjektet skal investere i unge «talenter» 

og gjennom et akselratorprogram sørge for at de som det investeres i blir selvstendige fiskere. Det er 

gjennomført forankringsprosesser mot både investorer, fiskere, kommuner og andre relevante aktører. 

Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Arbeidet startet opp medio september 2020 og ble avsluttet 

ved utgangen av mai 2021. INAQ AS ved seniorrådgiverne Nils Ole Kogstad og Arnt-Ivar Kverndal 

har ledet prosjektet. Peter Meinert og Leif Harald Hanssen har representert prosjekteieren; Trøndelag 

Fylkeskommune. 

 

CATCH – rolle og oppgaver 

 

Målsettingen er å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske gjennom å få flere unge fiskere inn i 

næringa. De kommende tre årene skal CATCH bidra til etablering av drift på 9 fiskebåter.  

Hensikten er å gi ungdom som ønsker å bli selvstendige fiskere en god oppstartsmulighet. CATCH er 

derfor et prosjektsamarbeid som satser på å rekruttere yngre fiskere til å etablere seg lokalt. Fiskerne 

som man velger å investere i får mulighet til å bygge opp virksomheten sin sammen med erfarne og 

dyktige fiskere som vil fungere som mentorer. Fiskerne vil få tilgang til båt, utstyr og finansiering, 

samt et strukturert utviklingsprogram med både individuell rådgivning og i grupper. CATCH vil aktivt 

følge opp de utvalgte fiskerne gjennom en årsplan, basert på fiskeressurser i åpen gruppe. Et tett 

samarbeid med de videregående skolene i fylket om innhold og aktiviteter i programmet vil kunne gi 

mange gode effekter. 

 

Fiskeridriften på de enkelte fartøyer skilles fra de tjenester som CATCH skal bidra med, dvs at 

fartøyene opererer som selvstendig økonomiske enheter. CATCH vil derfor være en organisering på 

siden av fiskeridriften. 



 

 
 

I dag ønsker mange ungdommer langs Trøndelagskysten å bli fiskere. De aller fleste starter med å 

skaffe seg en brukt båt under 11 meter med fiske i åpen gruppe. CATCH skal bidra til at unge fiskere 

effektivt får tilført både kunnskap og erfaring som skal til for å lykkes. Driftsgrunnlaget i åpen gruppe 

baserer seg på et helårlig fiske i fartøyets nærområde. En naturlig lokalisering er innenfor de 

geografiske klyngene som vi har i Trøndelag. Fartøyene vil med sin tilstedeværelse bidra til en mer 

forutsigbar og jevn tilførsel av råstoff til mottaksanleggene. Vi ser for oss en trinnvis investerings- og 

utviklingsprosess som vil inneholde følgende aktiviteter: 

 

1. Fisker tar eller kommer i kontakt med CATCH og redegjør for hva slags fiskerivirksomhet 

man vil starte 

2. CATCH går gjennom prosjektet med utgangspunkt i selskapets retningslinjer 

3. CATCH gjør en vurdering basert på de planer fiskeren har, vurderer potensialet og hvilke 

behov prosjektet har (investeringer, ansvarlig lån og/eller praktisk støtte, mv) 

4. CATCH vurderer prosjektet; om man skal anbefale investering, lån eller bidrag på annen måte 

5. Fisker blir en del av akselratorprogrammet som organiseres av CATCH 

6. Det etableres en felles utviklingsplan for fartøyet som blir fulgt opp av CATCH 

7. Søker får praktisk hjelp med etableringen og driften, basert på behov 

8. Søker kan etter behov bli knyttet opp i mot CATCH sine industri- og undervisningspartnere 

9. CATCH vil bidra aktivt i prosjektet over en periode på 3 år. Målsettingen er at fisker blir 

selvstendig og kan drive en bærekraftig virksomhet på egne bein 

 

Kriteriene for å kunne bli en del av CATCH er: 

 

1. Fisker er under 35 år  

2. Har tilstrekkelig motivasjon og potensial til å kunne gjennomføre akselratorprogrammet  

3. Er villig til å etablere en omforent utviklingsplan med CATCH og i samarbeid med mentor 

4. Driftsgrunnlaget er i åpen gruppe som baserer seg på et helårlig fiske i hovedsak i fartøyets 

nærområde 

5. Lokalisering i Trøndelag 

6. Forpliktende avtale med investor  

 

CATCH vil ha behov for tilgang til ulike typer av kompetanser, samt en prosjektledelse som leder og 

koordinerer prosjektarbeidet.  



Investerings- og utviklingsprosessen inneholder tre hovedfaser; hhv rekruttering, utviklingsfase og exit 

(jf figur). En kritisk suksessfaktor for å kunne nå målsettingene er utvelgelsen av de riktige talentene, 

noe som gjør at dette må utføres på en strukturert og god måte.  

CATCH vil kunne bistå investor i å rekruttere fisker, etablering av utviklingsplan og årshjul, etablering 

av underlag for bankfinansiering, mv. Det etableres i forkant en utviklingsavtale mellom CATCH, 

investor og fiskeriselskap. 

 

 
 

 

CATCH skal bidra til at unge «talenter» får en trygg vei inn i fiskerinæringa slik at de kan bli 

selvstendige fiskere. CATCH må derfor kunne tilby et sett av ulike tjenester, basert på de ulike behov 

som de rekrutterte fiskerne har. I tillegg til å koordinere prosessene knyttet til kjøp og investering av 

fartøy og redskaper, skal CATCH også være en kunnskapshub som gjennom et akselratorprogram 

sørger for at fiskerne tilføres nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. 

 

Aktivitetene i CATCH koordineres av en prosjektleder. Viktige samarbeidsaktører vil være de 

videregående skolene og mentorene. I tillegg vil det være nødvendig å ha tilgang til andre typer av 

tjenester, eksemplevis økonomi, regnskap, teknisk vedlikehold, juridisk kompetanse, mv.  

CATCH vil i tillegg etablere samarbeidsavtaler med industripartnere og undervisningsinstitusjoner som 

vil bidra i akselratorprogrammet. 

 

Mentorene 

 

Et godt råd i denne sammenheng er å lytte og lære av erfarne fiskere. I Trøndelag finnes det i dag 

mange framoverlente og dyktige fiskere. I dette prosjektet har vi involvert tre solide ressurspersoner 

knyttet til ulike regioner i Trøndelag (jf figur), Trond Harald Iversen, Arve Guttelvik og Remi Hatland. 

 



 
 

 

Allerede i rekrutteringsfasen vil mentorene ha en rolle, de vil gi CATCH viktig beslutningsgrunnlag 

mht hvilke fiskere man skal investere i. I utviklingsfasen vil mentorenes rolle være særlig viktig mht 

overføring av praktisk kunnskap. 

 

Kort om mentorene: 

 

 Arve Guttelvik, fra Stokkøya i Åfjord kommune (født 1971). Han startet opp som ung fisker 

for omlag 30 år siden, og er i dag eier av selskapet Arve Guttelvik AS som eier og driver bla 

MS Storstein, som er et moderne fiskefartøy på 14,99 meter, bygd i 2019 

 Remi Hatland er fra Rørvik (født 1983) er eier og driver av «Aud Williksen» som er en 

garnbåt på 14,98 meter. Fartøyet har et mannskap på 4, hvorav en er lærling. Rederen er 

opptatt av rekruttering og har i tillegg med elever fra YNVS om bord, deler av året 

 Trond Harald Iversen er fra Frøya (født 1983), og startet som fisker i ung alder. Han er i dag 

eier av rederiet Trond Iversen AS. MS Leon Olai er en 49 fot stor fiskebåt der Trond Harald 

er skipper sammen med to fiskere, der den yngste som er 18 år har som ambisjon om å bli 

fisker på eget fartøy! 

 

Årshjul for fiske i åpen gruppe med fartøy under 11 meter i Trøndelag 

 

De har i prosjektet utviklet en økonomimodell for å simulere drift av en fiskebåt, fortrinnsvis med et 

mannskap på to. Det antas drift 12 måneder i året og 20 dager pr. måned. Et årshjul med variasjoner 

gjennom året er utarbeidet (jf figur) som et driftsgrunnlag. Årshjulet er basert på erfaringer fra denne 

type båter, ressursgrunnlaget på Trøndelagskysten samt når på året det fangstes på de ulike artene. Det 

vil være viktig at årshjul og fangstplaner koordineres med mottaksanleggets behov. 

 



 
 

 

CATCH – organisering 

 

Prosjektorganisering med styringsgruppe bestående av representanter fra prosjekteierne, som oppfyller 

krav til kritisk kunnskap og kompetanse som prosjektet krever. Prosjektledelse rekrutteres internt fra 

TRFK. Prosjektledelsen vil være ansvarlig for etablering og gjennomføring av et akselratorprogram for 

oppfølging av fiskerne, fiskeriselskapene og investorer. Dette forvaltes gjennom forpliktende avtaler 

mellom interessentene. Oppgavene vil være basert på samarbeid med rådgivere, industripartnere, 

kapitalaktører, undervisningsinstitusjoner og ressurspersoner i næringa, ref. figur nedenfor. 

 

 
 

 

 
 

Budsjett 



 

UTGIFTER År 1 År 2 År 3 SUM 

Prosjektledelse 0 0 0 0 

Mentorordning 150 000 150 000 150 000 450 000 

Kompetanseutvikling 200 000 200 000 200 000 600 000 

Rådgivning 200 000 200 000 200 000 600 000 

Nettverksamlinger 150 000 150 000 150 000 450 000 

Diverse 100 000 100 000 100 000 300 000 

Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000 

 

Finansiering 

 
FINANSIERING År 1 År 2 År 3 SUM 

TRFK 300 000 300 000 300 000 900 000 

Frøya kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 

Hitra kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 

Ørland kommune 50 000 50 000 50 000 150 000 

Nord-Fosen Utvikling (Åfjord-Osen) 150 000 150 000 150 000 450 000 

Flatanger kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 

Nærøysund kommune 75 000 75 000 75 000 225 000 

Namsos kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 

Leka kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 

Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000 

 

Trøndelag fylkeskommune anmoder Frøya kommune om et årlig økonomisk bidrag på kr. 75 000,- 

avgrenset til kr. 225 000,- over en periode på tre år (2021-2023). Dersom Frøya kommune ikke har 

tilgjengelige midler for deltakelse i 2021, kan det økonomiske bidraget forskyves med ett år (2022-

2024). 

 

Vurdering: 
 

Frøya kommune har fokus på tilrettelegging for unge fiskere og er opptatt av at flere unge etablerer seg 

som fiskere i kommunen. Det ble for noen år siden etablert ei garantiordning for fiskere og vi har 

prioritet på fiskeri i det kommunale næringsfondet. I forbindelse med behandlingen av sak 156/20 – 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024, 10.12.2020, ble det i den verbale delen vedtatt at; Det skal 

utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etableringslån til slik at unge fiskere kan realisere 

sine planer. Dette utredes og blir fremmet i egen sak. 

 

Kommunedirektøren er positiv til prosjektet CATCH. CATCH famner mer en en finansieringsløsning. 

Prosjektet har fokus på flere elementer ved etablering, som personlig utvikling, kunnskap og forståelse 

for yrket, samarbeid og ikke minst ei mentorordning der erfarne fiskere blir en viktig ressurs for de som 

tas inn i prosjektet. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune deltar som partner i prosjektet 

 Kommunedirektøren utser representant til styringsgruppa 

 Frøya kommune deltar med 75.000 kr pr år i 3 år, totalt 225.000 kr i prosjektet 

 Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022, 2023 og 2024 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Næring  

 

 

FRØYA KOMMUNE 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 22.06.2021 Vår referanse: 201867645-14 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Peter Meinert 

Frøya kommune - Anmodning om medfinansiering i Catch - 
Utvikling av fiskerinæringen i Trøndelag. 

Det vises til kontakt med Frøya kommune i saken. 

 

Trøndelag fylkeskommune tar på bakgrunn av tilbakemelding fra kystkommuner i 

Trøndelag, initiativ til etablering av det treårige fiskeriprosjektet Catch. 

 

Vedlagt i oversendelsen: 

 
- Prosjektbeskrivelse Catch 

- Forslag til kostnads og finansieringsplan for Catch 

På bakgrunn av tidligere kontakt tillater Trøndelag fylkeskommune å be om en kommunal 

medfinansiering i prosjektet. Trøndelag fylkeskommune anmoder derfor Frøya kommune 

om et årlig økonomisk bidrag på kr. 75 000,- avgrenset til kr. 225 000,- over en periode 

på tre år (2021-2023). Dersom Frøya kommune ikke har tilgjengelige midler for 

deltakelse i 2021, kan det økonomiske bidraget forskyves med ett år (2022-2024).  

 

Trøndelag fylkeskommune vil stille med prosjektansvarlig og prosjektleder for prosjektet. 

Lønn og reisekostnader for disse vil være fylkeskommunens innsats i tillegg til de midler 

som stilles til disposisjon i henhold til vedlagt budsjett. 

 

Trøndelag fylkeskommune vil foreslå følgende organisering av prosjektet og komme 

tilbake til oppnevning av styringsgruppe etter at prosjektet er finansiert.  

 

Styringsgruppe: 

 
- Prosjektansvarlig Trøndelag fylkeskommune 

- Tre representanter fra kystkommunene fordelt mellom de tre geografiske 

regionene Namdal, Fosen, Hitra/ Frøya 

- En representant fra Fiskarlaget Midt-Norge 

- En representant fra fiskeindustrien i Trøndelag 

Prosjektledelse: 

- Prosjektansvarlig: Peter Meinert, Trøndelag fylkeskommune 

- Prosjektleder: Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Næring 

201867645-14 side 2 av 2 

 

Kommunenes medfinansiering skal i tillegg til fylkeskommunens innsats bidra til 

etablering, finansiering og drift av prosjektet og et akselratorprogram for unge fiskere i 

Trøndelag. Innholdet i prosjektet og akselratorprogrammet er nærmere beskrevet i 

vedlagt prosjektbeskrivelse for Catch. 

 

Trøndelag fylkeskommune tør be om en snarlig avklaring av deltakelse i prosjektet og 

ber om en tilbakemelding på dette innen den 27. august 2021. Prosjektet planlegges 

igangsatt 1. september 2021. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Even Ystgård Peter Meinert 

Seksjonsleder Prosjektansvarlig 

 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

Vedlegg: 

Catch - kostnad og finansieringsplan 

Prosjektbeskrivelse Catch 

 

 

 



UTGIFTER År 1 År 2 År 3 SUM 

Prosjektledelse 0

Mentorordning 150 000 150 000 150 000 450 000

Kompetanseutvikling 200 000 200 000 200 000 600 000

(Kapital) 0

Rådgivning 200 000 200 000 200 000 600 000

Nettverksamlinger 150 000 150 000 150 000 450 000

Diverse 100 000 100 000 100 000 300 000

Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000

FINANSIERING År 1 År 2 År 3 SUM 

TRFK 300 000 300 000 300 000 900 000

Frøya kommune 75 000 75 000 75 000 225 000

Hitra kommune 75 000 75 000 75 000 225 000

Ørland kommune 50 000 50 000 50 000 150 000

Nord-Fosen Utvikling 

(Åfjord-Osen) 150 000 150 000 150 000 450 000

Flatanger kommune 25 000 25 000 25 000 75 000

Nærøysund kommune 75 000 75 000 75 000 225 000

Namsos kommune 25 000 25 000 25 000 75 000

Leka kommune 25 000 25 000 25 000 75 000

Sum årlige utgifter 800 000 800 000 800 000 2 400 000



 



SLUTTRAPPORT 
 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE FOR CATCH  
 

Et 3-årig prosjekt som skal bidra til å rekruttere  
ungdom inn i fiskerinæringa 

 

 
   
 
 
 

 
 

 
JUNI 2021 

 
Arnt-Ivar Kverndal & Nils Ole Krogstad 
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1. Bakgrunn 
I Trøndelag har vi i mange år hatt en utvikling med en kraftig reduksjon i både fiskeflåten og 
antall fiskere, samt ei betydelig strukturering av antallet foredlingsanlegg. Det er derfor 
nødvendig at det tas tak i situasjonen slik at utviklingen kan snus! 
 
Sammenlignet med andre regioner er Trøndelag en fiskeriregion med det mest varierte 
ressursgrunnlaget, både gjennom en stor artsrikdom og med ressurser vi i dag ikke beskatter 
optimalt. Det er flere ulike arter som det kan høstes på, og som gir mange muligheter for å 
utvikle ei bærekraftig og mer robust fiskerinæring.  
 
Gjennom en koordinert satsing i et partnerskap mellom kystkommunene, fiskerinæringen på 
sjø og land og fylkeskommunen ønsker man nå å ta grep. Trøndelag Fylkeskommune har tatt 
en ledende posisjon og er initiativtaker til dette prosjektet. Sommeren og høsten 2018 ble det 
gjennomført sonderinger, og etter hvert ble et forprosjekt designet med sikte på å igangsette et 
langsiktig utviklingsprosjekt.  
 
Målsettingene henger tett sammen; ei styrking av fiskerinæringa i Trøndelag forutsetter at 
mottaksstrukturen opprettholdes, noe som igjen er avhengig av mer stabile leveranser året rundt. 
En av strategiene er å sørge for bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser som ikke beskattes 
optimalt i dag. Dette kan gjøres ved å sørge for at flere fartøy i gruppen under 11 meter og som 
fisker i åpen gruppe etableres i Trøndelag.  
 
Prosjektet har samtidig rettet søkelys på økt rekruttering gjennom sterkere innsats for å få unge 
og motiverte fiskere inn i fiskeryrket. Konklusjonene fra denne delen av prosjektet er å 
igangsette som et samarbeidprosjekt i Trøndelag, som benevnes som CATCH.  Prosjektet skal 
investere i unge «talenter» og gjennom et akselratorprogram sørge for at de som det investeres 
i blir selvstendige fiskere.  
 
Det er gjennomført forankringsprosesser mot både investorer, fiskere, kommuner og andre 
relevante aktører. Tilbakemeldingene er utelukkende positive.  
 
Arbeidet startet opp medio september 2020 og ble avsluttet ved utgangen av mai 2021. INAQ 
AS ved seniorrådgiverne Nils Ole Kogstad og Arnt-Ivar Kverndal har ledet prosjektet. Peter 
Meinert og Leif Harald Hanssen har representert prosjekteieren; Trøndelag Fylkeskommune. 
 

2. CATCH – rolle og oppgaver 
Målsettingen er å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske gjennom å få flere unge 
fiskere inn i næringa. De kommende tre årene skal CATCH bidra til etablering av drift på 9 
fiskebåter.  
 
Hensikten er å gi ungdom som ønsker å bli selvstendige fiskere en god oppstartsmulighet.  
CATCH er derfor et prosjektsamarbeid som satser på å rekruttere yngre fiskere til å etablere 
seg lokalt. Fiskerne som man velger å investere i får mulighet til å bygge opp virksomheten sin 
sammen med erfarne og dyktige fiskere som vil fungere som mentorer. Fiskerne vil få tilgang 
til båt, utstyr og finansiering, samt et strukturert utviklingsprogram med både individuell 
rådgivning og i grupper. CATCH vil aktivt følge opp de utvalgte fiskerne gjennom en årsplan, 
basert på fiskeressurser i åpen gruppe. Et tett samarbeid med de videregående skolene i fylket 
om innhold og aktiviteter i programmet vil kunne gi mange gode effekter. 
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Fiskeridriften på de enkelte fartøyer skilles fra de tjenester som CATCH skal bidra med, dvs at 
fartøyene opererer som selvstendig økonomiske enheter. CATCH vil derfor være en 
organisering på siden av fiskeridriften.  
 

 
Figur 1) Rolle og oppgavefordeling mellom CATCH og de enkelte fartøy og fiskere 
 
I dag ønsker mange ungdommer langs Trøndelagskysten å bli fiskere. De aller fleste starter med 
å skaffe seg en brukt båt under 11 meter med fiske i åpen gruppe. CATCH skal bidra til at unge 
fiskere effektivt får tilført både kunnskap og erfaring som skal til for å lykkes. 
 
Driftsgrunnlaget i åpen gruppe baserer seg på et helårlig fiske i fartøyets nærområde. En 
naturlig lokalisering er innenfor de geografiske klyngene som vi har i Trøndelag. Fartøyene vil 
med sin tilstedeværelse bidra til en mer forutsigbar og jevn tilførsel av råstoff til 
mottaksanleggene.  
 
Vi ser for oss en trinnvis investerings- og utviklingsprosess som vil inneholde følgende 
aktiviteter:  
 
1. Fisker tar eller kommer i kontakt med CATCH og redegjør for hva slags fiskerivirksomhet 

man vil starte 
2. CATCH går gjennom prosjektet med utgangspunkt i selskapets retningslinjer  
3. CATCH gjør en vurdering basert på de planer fiskeren har, vurderer potensialet og hvilke 

behov prosjektet har (investeringer, ansvarlig lån og/eller praktisk støtte, mv) 
4. CATCH vurderer prosjektet; om man skal anbefale investering, lån eller bidrag på annen 

måte 
5. Fisker blir en del av akselratorprogrammet som organiseres av CATCH 
6. Det etableres en felles utviklingsplan for fartøyet som blir fulgt opp av CATCH 
7. Søker får praktisk hjelp med etableringen og driften, basert på behov 
8. Søker kan etter behov bli knyttet opp i mot CATCH sine industri- og undervisningspartnere 
9. CATCH vil bidra aktivt i prosjektet over en periode på 3 år. Målsettingen er at fisker blir 

selvstendig og kan drive en bærekraftig virksomhet på egne bein. 
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Kriteriene for å kunne bli en del av CATCH er:  
 
1. Fisker er under 35 år 
2. Har tilstrekkelig motivasjon og potensial til å kunne gjennomføre akselratorprogrammet 
3. Er villig til å etablere en omforent utviklingsplan med CATCH og i samarbeid med 

mentor 
4. Driftsgrunnlaget er i åpen gruppe som baserer seg på et helårlig fiske i hovedsak i 

fartøyets nærområde 
5. Lokalisering i Trøndelag  
6. Forpliktende avtale med investor 
 
CATCH vil ha behov for tilgang til ulike typer av kompetanser, samt en prosjektledelse som 
leder og koordinerer prosjektarbeidet.  
 
Investerings- og utviklingsprosessen inneholder tre hovedfaser; hhv rekruttering, utviklingsfase 
og exit (jf figur 2). En kritisk suksessfaktor for å kunne nå målsettingene er utvelgelsen av de 
riktige talentene, noe som gjør at dette må utføres på en strukturert og god måte. 
 
CATCH vil kunne bistå investor i å rekruttere fisker, etablering av utviklingsplan og årshjul, 
etablering av underlag for bankfinansiering, mv. Det etableres i forkant en utviklingsavtale 
mellom CATCH, investor og fiskeriselskap.  
 

 
Figur 2)  Modell for investerings- og utviklingsprosessen som inneholder rekruttering,  

utviklingsfase og exit.  
  
CATCH skal bidra til at unge «talenter» får en trygg vei inn i fiskerinæringa slik at de kan bli 
selvstendige fiskere. Selskapet må derfor kunne tilby et sett av ulike tjenester, basert på de ulike 
behov som de rekrutterte fiskerne har. I tillegg til å koordinere prosessene knyttet til kjøp og 
investering av fartøy og redskaper, skal selskapet også være en kunnskapshub som gjennom et 
akselratorprogram sørger for at fiskerne tilføres nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap 
(figur 5).  
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Aktivitetene i CATCH koordineres av en prosjektleder. Viktige samarbeidsaktører vil være de 
videregående skolene og mentorene. I tillegg vil det være nødvendig å ha tilgang til andre typer 
av tjenester, eksemplevis økonomi, regnskap, teknisk vedlikehold, juridisk kompetanse, mv.  
 
CATCH vil i tillegg etablere samarbeidsavtaler med industripartnere og undvervisnings-
institusjoner som vil bidra i akselratorprogrammet. 
 

3. Mentorene 
Et godt råd i denne sammenheng er å lytte og lære av erfarne fiskere. I Trøndelag finnes det i 
dag mange framoverlente og dyktige fiskere. I dette prosjektet har vi involvert tre solide 
ressurspersoner knyttet til ulike regioner i Trøndelag (jf figur 3), Trond Harald Iversen, Arve 
Guttelvik og Remi Hatland  
 

 
Figur 3)  Som mentorer har vi involvert tre solide ressurspersoner knyttet til ulike  

regioner i Trøndelag, Trond Harald Iversen, Arve Guttelvik og Remi Hatland  
 
Allerede i rekrutteringsfasen vil mentorene ha en rolle, de vil gi CATCH viktig 
beslutningsgrunnlag mht hvilke fiskere man skal investere i. I utviklingsfasen vil mentorenes 
rolle være særlig viktig mht overføring av praktisk kunnskap.  
 
Kort om mentorene: 
 
Arve Guttelvik, fra Stokkøya i Åfjord kommune (født 1971).  Han startet opp som ung fisker 
for omlag 30 år siden, og er i dag eier av selskapet Arve Guttelvik AS som eier og driver bla 
MS Storstein, som er et moderne fiskefartøy på 14,99 meter, bygd i 2019.  
 
Remi Hatland er fra Rørvik (født 1983) er eier og driver av «Aud Williksen» som er en garnbåt 
på 14,98 meter. Fartøyet har et mannskap på 4, hvorav en er lærling. Rederen er opptatt av 
rekruttering og har i tillegg med elever fra YNVS om bord, deler av året. 
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Trond Harald Iversen er fra Frøya (født 1983), og startet som fisker i ung alder. Han er i dag 
eier av rederiet Trond Iversen AS. MS Leon Olai er en 49 fot stor fiskebåt der Trond Harald er 
skipper sammen med to fiskere, der den yngste som er 18 år har som ambisjon om å bli fisker 
på eget fartøy! 
 

4. Årshjul for fiske i åpen gruppe med fartøy under 11 meter i Trøndelag 
Vi har i prosjektet utviklet en økonomimodell for å simulere drift av en fiskebåt, fortrinnsvis  
med et mannskap på to. Det antas drift 12 måneder i året og 20 dager pr. måned. Et årshjul med 
variasjoner gjennom året er utarbeidet (jf figur 4) som et driftsgrunnlag. Årshjulet er basert på 
erfaringer fra denne type båter, ressursgrunnlaget på Trøndelagskysten samt når på året det 
fangstes på de ulike artene. Det vil være viktig at årshjul og fangstplaner koordineres med 
mottaksanleggets behov.  
 

 
Figur 4)  Eksempel årshjul for lokalt fiske i Trønderlag, i åpen gruppe.  
 

5. CATCH – organisering 
Prosjektorganisering med styringsgruppe bestående av representanter fra prosjekteierne, som 
oppfyller krav til kritisk kunnskap og kompetanse som prosjektet krever. Prosjektledelse kan 
rekrutteres internt fra en av kommunene eller TRFK, alternativt ekstern rekruttering basert på 
kravspesifikasjon.  
 
Prosjektledelsen vil være ansvarlig for etablering og gjennomføring av et akselratorprogram for 
oppfølging av fiskerne, fiskeriselskapene og investorer. Dette forvaltes gjennom forpliktende 
avtaler mellom interessentene. Oppgavene vil være basert på samarbeid med rådgivere, 
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industripartnere, kapitalaktører, undervisningsinstitusjoner og ressurspersoner i næringa, ref. 
figur 5 nedenfor.  
 

 
Figur 5) Organisering av CATCH 
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Formannskapet 
Kommunestyret 
 
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

 Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for en 
låneordning for unge fiskere, jfr mandat i saksframlegget 

 Formannskapet er styringsgruppe 
 Arbeidet ferdigstilles innen sommeren 2022 

 
 
 
Vedlegg: 
 

 Kvotelån Bø kommune 
 Retningslinjer lån til unge fiskere Øksnes kommune 
 Vedtekter for rekrutteringsfond unge fiskere i tidligere Finnmark fylke 
 Brosjyre for låneordning – Finnmark fylke 

 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med behandlingen av sak 156/20 – Budsjett og økonomiplan 2021-2024, 10.12.2020, 
ble det i den verbale delen vedtatt at;  
 
Det skal utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etableringslån til slik at unge fiskere kan 
realisere sine planer. 
 
En rekke kommuner i Nordland og i tidligere Troms og Finnmark, også fylkeskommunen i Finnmark, 
har tatt initiativ til låneordninger for unge fiskere. 
 
Som eksempel har Bø kommune i Vesterålen en låneordning for kjøp av kvoter. Øksnes kommune 
tilbyr lån til unge fiskere og tidligere Finnmark fylkeskommune opprettet en låneordning for unge 
fiskere etablert i tidligere Finnmarkskommuner. 
 
Retningslinjer, vedtekter og krav oppleves som ganske like, med tanke på hvilke parametre som skal 
vurderes. Det finnes forskjeller, noe som blir beskrevet under: 
 



 Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterer førstegangsinvestering i fiskefartøy 
 De fleste opererer med rente- og avdragsfrihet det første eller de første to, tre årene 
 Det forutsettes at grunnfinansieringen ordnes med ordinær bank og at toppfinansieringen kan 

omsøkes i de offentlige ordningene 
 Det tilbys en gunstig lånerente, ofte lavere en ordinær bankrente, eksempelvis 1% over  
 Målgruppen er fiskere som er 35 år og yngre. Noen prioriterer de under 30 år 
 Noen krever at det skal være førstegangsetablerere 
 Lån på inntil 20%, 25% eller 35% av fartøy- og kvoteinvesteringen 
 Lånebeløpet skal være maksimalt 20% av kapitalbehovet 
 Noen er kritisk til finansiering av kvoter, noen har egen finansieringsløsning for kjøp av 

fiskekvoter (Bø kommune) 
 Maksimalt lånebeløp varierer, eksempelvis; 3.000.000, 1.000.000, 750.000 eller 500.000 kr 
 Rentesats ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente eller at renten følger satsen for 

risikolån i Innovasjon Norge 
 Total løpetid: fra 7 til 12 år 
 Pant i investeringsobjektet, prioritet etter andre finansieringskilder 
 Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommunen/ fylket 
 Søker skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B 
 Må dokumentere 2 års relevant praksis som fisker/ mannskap 
 Søker må være eier av minimum 67% av fiskefartøyet/ foretaket 
 Minimum 10% egenkapital 
 Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommunen/ regionen 
 Fiskefartøyet skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan være eldre, men da renovert/ ombygd 

 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren opplever at de som ønsker å satse på fiskeryrket har utfordringer knyttet til 
finansiering av investering i båt, bruk og kvoter. Dette er nok også årsaket til at kommuner og fylker 
oppretter låneordninger som underletter og som tar risiko gjennom innvilgning av topplån. 
 
For å kunne fremme en sak til politisk behandling, ønsker kommunedirektøren at det opprettes en 
arbeidsgruppe som utreder mulighetene for og behovet av en kommunal låneordning. Arbeidsgruppa 
skal bestå av; 
 

 Representanter for kommunedirektøren; Økonomisjef og næringsrådgiver 
 Ekstern kompetanse på feltet 
 Representant fra Fiskarlaget 

 
Mandat for arbeidsgruppa: 
 

 Ta rede på hvordan andre kommuner har organisert ordningen 
 Utrede samarbeid med kommersielle banker, lokalt eller nasjonalt 
 Utrede samarbeid med Innovasjon Norge 
 Utarbeide forslag til vedtekter/ retningslinjer for ordningen, basert på parametre skissert over 
 Forslag på hvordan ordningen skal organiseres. Skal kommuneadministrasjonen etablere 

ordningen i egen regi eller skal tjenesten kjøpes eksternt 
 Hvordan skal ordningen finansieres? Avsette midler i budsjettet, skal midlene tas fra 

plasserte midler eller fra fremtidig produksjonsavgift (havbruksfond)? 



 Størrelsen på ordningen i kroner. Hvor mye skal avsettes? Skal tilbakebetaling av lån 
beholdes i låneordningen for videre utlån? 

 Skal ordningen knyttes til samarbeidsprosjektet CATCH, helt eller delvis? 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Formannskapet fungerer som styringsgruppe for arbeidet og skal 
holdes løpende orientert. Det planlegges politisk behandling av låneordningen innen sommeren 
2022. 
 
Kommunedirektøren tilrår at: 
 

 Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for en låneordning 
for unge fiskere, jfr mandat i saksframlegget 

 Formannskapet er styringsgruppe 
 Arbeidet ferdigstilles innen sommeren 2022 

 
 
 



 

Vil låne ut penger til kvoter 
Bø kommune har satt av en million kroner til kvotelån for unge fiskere. 

 

Unge fiskere i Bø kan søke om lån fra kommunen til kjøp av fiskekvoter. Her fra Hovden. 

 
Øystein Ingilæoystein@kystogfjord.no 
17.10.2019 08:03 

Vesterålskommunen ønsker at unge fiskere i kommunen skal få styrket sitt driftsgrunnlag og vil tilby 
lån til kjøp av kvoter, opplyser næringskonsulent Preben Woll Bostad overfor Bladet Vesterålen. 

– Vi har en million kroner øremerket for å støtte private fiskere under 35 år ved kjøp av fiskekvoter, 
sier Woll Bostad til avisa. 

Vil styrke næringslivet 
– Kostnadene for kjøp av fiskekvoter øker, og det kan være utfordrende å få finansert disse. Målet med 
lånefondet er å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune, samt 
rekruttere fiskere og unge fiskere til Bø kommune, framholder Woll Bostad. 

Kommunen stiller naturlig nok krav om søkere må ha bostedsadresse i kommunen og at bedriften er 
registrert i Bø. 

Gir et ekstra løft 
For å gi et ekstra løft vil lånet være avdragsfritt i tre år. Deretter nedbetales lånet med like store 
månedlige avdrag over sju år. Låntakere under 35 år på søknadstidspunktet gis også ifølge Bladet 
Vesterålen rentefrihet – som er satt til 3,5 prosent – i den avdragsfrie perioden. 

Søkerne kan få inntil 20 prosent av samlet kapitalbehov, men som hovedregel ikke mer enn 500.000 
kroner, og ikke mer enn egenkapitalen, sier Preben Woll Bostad. Det er i henhold til regelverkene for 
kjøp av fiskekvoter. 

 



RETNINGSLINJER FOR LÅN TIL NÆRINGSLIVET FRA 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

  

§ 1 – FORMÅL OG FØRINGER  
Formålet med Kommunalt Næringsfond er å bidra til å styrke og videreutvikle 
næringslivet og arbeidsmarkedet i Øksnes kommune.  
  
Lån fra Kommunalt næringsfond kan ytes til nye eller etablerte bedrifter i Øksnes. 
Lån skal finansiere investeringer som direkte eller indirekte kan skape nye 
arbeidsplasser, eller videreutvikle en eksisterende bedrift og dermed trygge denne.  
Prosjekter som i tillegg medfører miljøgevinst bør prioriteres.  
  
  
§ 2 – SÆRLIGE FØRINGER FOR ULIKE NÆRINGER  
  
FISKE OG HAVBRUK  
Økonomisk bistand kan ytes til fiskere, fortrinnsvis unge fiskere med erfaring, som  
ønsker å anskaffe eller oppruste fiskefartøy med lengde over 10 meter. I tilfelle hvor  
andre forhold gjør det ønskelig, kan det dispenseres fra 10 meterskravet. Det kan  gis 
lån til prosjekter med rettighet til fiske både innen Lukket gruppe (Båtkvote) og Åpen 
gruppe.   
  
Søkere som satser på helårsdrift og med båten som sin hovedinntektskilde, skal 
prioriteres.  
  
Søkere under 30 år kan prioriteres særskilt ved anskaffelse- eller opprusting av 
fiskefartøy. Søker bør dokumentere faglig kompetanse innen fiskerinæringen, for 
eksempel i form av fagbrev.   
  
Lån ytes kun til fiskere bosatt i Øksnes kommune, eller til selskap registrert med 
adresse Øksnes. Ved flytting til annen kommune, skal lånet som hovedregel innfris.  
 
 Økonomisk bistand kan også ytes til prosjekter innen havbruk. Prosjekter som gir 
miljøgevinst kan også støttes  
  
  
SKOG OG JORDBRUK  
Det kan gis lån til jordbruksprosjekter som ved etablering, utvidelse eller 
effektivisering, for eksempel gjennom fellesanlegg, kan virke stimulerende på 
bosettingen, forbedre jordbruksmiljøet på bygdene og øke selvforsyningsgraden av 
jordbruksprodukter.  
 
Følgende tiltak kan få støtte:   

· lån ved eierskifte,    
· investeringer som vil gi effektivitets- eller miljøgevinst,  



· oppstart av tilleggsnæring i tilknytning til gårdsdriften,   
· støtte til kjøp av jord.   

  
 
INDUSTRI OG SERVICE  
Det kan gis lån til tiltak som ved etablering, utvidelse og omlegging av drift dekker 
offentlige og allmenne behov og er i tråd med den kommunale målsetting for utvikling 
av næringslivet.  
  
Det kan ytes lån til tiltak i bedriften som vil gi effektivitets- eller miljøgevinst.  
  
  
REISELIV  
Det kan gis lån til følgende tiltak innenfor reiselivsnæringen:   

· til prosjekter som bidrar til å forlenge sesongen (vinter - vår - høst) for 
reiselivsbedriftene,  

· til prosjekter som styrker aktivitetstilbudet i Øksnes kommune og dermed 
bidrar til å forlenge oppholdstiden i kommunen,  

· til prosjekter som hever kvaliteten på eksisterende anlegg,  
· til prosjekter som gir miljøgevinst.  

  
  
§ 3 - VILKÅR VED KOMMUNALT ENGASJEMENT  
A) Ved kommunale engasjementer bør det legges avgjørende vekt på at aktuelle 
offentlige og private finansieringsordninger er utnyttet.  
  
B) Kommunale lån bør ikke overstige 20 % av samlet kapitalbehov, eller overstige 
prosjektets egenfinansiering. Det skal som hovedregel ikke innvilges et større 
låneengasjement enn  kr. 3.000 000 til en enkelt bedrift.  Ved lån til kjøp av 
fiskefartøy kan det gis lån på inntil kr. 3 mill pr. fartøy  
  
C) Rentesats: Renten følger satsen for risikolån i Innovasjon Norge, med årlig 
justering pr. 01.01.   
  
D) Nedbetaling: Lånene nedbetales med like store kvartalsvise avdrag normalt med 7 
års nedbetalingstid. I avdragstiden betales rente av restgjeld til enhver tid.  
  
I særlige tilfeller kan det gis avdragsfrihet med inntil 3 år. I den avdragsfrie perioden 
betales bare renter, og den totale lånetid kan forlenges tilsvarende den avdragsfrie 
perioden.   
  
E) Sikkerhet: For å sikre Kommunens engasjement, søker en å anskaffe best mulige 
prioritet på tilbudt sikkerhet. Dette kan være pant i: fast eiendom, båt, anlegg eller 
andre panteobjekter.  
  
  
 



§ 4 - KRAV TIL SØKNAD  
Søknaden sendes Øksnes kommune med flg. bilag:  
1. Opplysninger/informasjon om søker  
2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, 
herunder mulig økning av antall arbeidsplasser.  
3. Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.  
4. Investerings- og finansieringsplan.   
5. Driftsbudsjett for minimum 2 år.  
6. Søknader fra virksomhet som er i drift, må ha siste års regnskap vedlagt.  
7. Attest for skatt og merverdiavgift (som ikke viser restanser).  
  
Før søknad om lån behandles, må søker ha ordnet eventuelle mislighold på løpende 
forpliktelser overfor Øksnes kommune.   
  
  
§ 5 - OMGJØRING  
Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:  · søker har 
foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelse ikke lenger er 
til stede,  · eller at tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, · aksept av 
lån ikke er undertegnet innen 6 måneder fra vedtaket ble fattet.  
  
  
§ 6 - OPPHØR, SALG OG FLYTTING  
Lån skal innfris i sin helhet i følgende tilfeller:  
· ved opphør av låntakers bedrift,   
· ved salg av eiendeler som er stilt som sikkerhet for lånet,   
· når låntaker flytter pantsatte eiendeler ut av Øksnes kommune,  
· driften av bedriften flyttes ut av Øksnes kommune.  
  
  
§ 7 ETTERGIVELSE OG GJELDSORDNING  
Lån fra Kommunalt næringsfond ettergis kun i tilfeller ved konkurs uten dividende, 
eller ved gjeldssanering der hoveddelen av kreditorer bidrar. Kommunens betingelser 
for deltakelse i gjeldssanering fremsettes under gjeldsforhandlingene i det enkelte 
tilfellet.   
  
Når en innehaver av et enkeltpersonforetak søker gjeldsordning etter 
gjeldsordningsloven, har Rådmann fullmakt til å godkjenne et slikt forslag til 
gjeldsordning som omfatter et løpende næringslån i Øksnes kommune.  
 

 

 

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 03.03.2020 - 011/20  
Kommunestyresak 02.04.2020 K-sak 16/20  



VEDTEKTER FOR REKRUTTERINGSFOND FOR FISKERE   

  

§1. Formål   

Midlene i fondet skal brukes til rekruttering til fiskeryrket, samt til fornyelse/utvidelse av 

fiskerivirksomheten for unge yrkesaktive fiskere, som er bosatt i kommuner tilhørende tidligere 

Finnmark og som har virksomheten lokalisert og registret der. Midlene i fondet skal, som en del av 

virksomhetens grunnlag, bidra til å lette etablering for nye og unge fiskere i disse kommuner.   

  

§2. Kapital- og inntektsgrunnlag   

Fondet har en kapital på NOK 40.359.638. Fondet generer sine utlånsmidler fra renter og gebyrer, 

sammen med innbetalte avdrag og innfrielser. Administrasjonsutgifter belastes fondet årlig.  

  

§3. Anvendelse   

Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe 

for fiskere som er 35 år eller yngre. Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og 

investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.  

  

§4. Kontinuitet  

Lån fra rekrutteringsfondet gis kun en gang og skal tilbakebetales i sin helhet for å styrke fondet for 

videre bruk. I forvaltningen av fondets midler skal det legges til rette for det kan gis årlige 

bevilgninger av en tilnærmet lik størrelse.   §5. Fondsstyre  Rekrutteringsfondet ledes av fylkesrådet 

som avgjør tildeling og avslag.   

  

§6. Fullmaktsforhold   

Kurante saker der søker eller prosjekt ikke oppfyller vedtektenes krav avgjøres av administrasjonen 

etter fullmakt. Administrasjonen er videre delegert myndighet til å ta avgjørelser i forbindelse med 

oppfølging av vedtak dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende vedtekter. Dersom krav 

til søker eller prosjekt/investeringsobjekt ikke er oppfylt har administrasjonen adgang til å avslå 

søknaden.  

  

§7. Retningslinjer for tildeling og saksbehandling   

§7.1 Krav til søker  

 A. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende tidligere Finnmark, og skal 

være registrert i Fiskermanntallet på blad B.  

B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. Under ellers 

like forhold prioriteres yngre fiskere. 



 C. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som 

fisker/mannskap på fiskebåt. Dersom søker har en mentoravtale med en eller flere erfarne 

fiskere, kan dette kompensere for manglende praksis på inntil ett år.  Søkere som har 

relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres.   

D. Søker må være eier av minimum 67 % av fartøyet/foretak. Dersom søker består av et 

foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i A.   

E. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital.  

F. Søker skal være kredittverdig.   

G. Søker skal ikke tidligere ha mottatt lån fra Rekrutteringsfondet.   

H. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommuner i tidligere Finnmark. Unntak 

gjelder der fiskeriet i stor grad foregår så lang avstand at det vil være uforholdsmessig dyr 

eller upraktisk. Unntak gjelder også der en ikke har leveringsmuligheter i disse kommune.  

  

§7.2 Krav til prosjekt og investeringsobjekt  

 A. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt.   

B. Fiskefartøyet det investeres i skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan gis lån til eldre fartøy i 

de tilfeller hvor det fremkommer at renovering/ombygging er registrert i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister, eller kan bekreftes av verksted og Fiskeridirektoratet, innenfor de siste 30 år.  

C. Rekrutteringsfondets låneengasjement skal være et ledd i en større samlet 

finansieringsplan.  

  

§7.3 Finansieringsrammer   

A. Det kan gis lån på inntil 20 % av verdien av fartøyet inklusive fiskerettigheter.   

B. Maksimalt lånebeløp er kr. 1 000 000,-   

  

§7.4 Lånebetingelser   

A. Lånet skal gis direkte til selskapet/søker.  

B. Lånet gis som serielån med en rentesats som er til enhver tid ett prosentpoeng over 

Norges Banks styringsrente, i tråd med reglene om bagatellmessig støtte.     

C. Terminlengden er 3 måneder, og første år skal det ikke beregnes renter eller betales 

avdrag.   

D. Den totale løpetiden kan være inntil 12 år, inkl. 1 års rente- og avdragsfrihet.   

E. Lånet sikres med pant i fartøy med prioritet etter andre finansieringskilder ved etablering. I 

tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.  



F. I den utstrekning det på et senere tidspunkt blir gitt ytterligere lån til selskapet, kan 

Rekrutteringsfondet vike prioritet med sitt pantedokument dersom sikkerheten anses 

tilstrekkelig ivaretatt.   

  

§7.5 Engasjementoppfølging   

A. Lån som misligholdes sendes til tvangsinndriving i henhold til gjeldende lover.  

B. Etter søknad kan det innvilges inntil 6 måneders utsettelse på termininnbetaling. 

C. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges eller overdras, slik at søkers eierskap kommer 

under minimumsgrensen på 67 %, skal lånet innfris.  

D. Dersom fartøy og/eller fiskerettigheter selges, søker flytter og ikke lenger oppfyller krav i 

vedtektenes § 1, eller går over til annen virksomhet, skal lånet innfris.  

E. Dersom søker ønsker å investere i et nyere fartøy/større kvote (utskifting) kan lånet søkes 

overført til nytt fartøy/prosjekt. F. Ved forlis/totalhavari skal lån tilbakebetales ved 

forsikringsoppgjør. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å 

søke de tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy.  

§ 7.6 Utbetalingsvilkår   

Utbetaling av lån kan skje når alle forutsetninger i lånetilsagn er oppfylt og akseptert og 

pantedokument er registrert i Skipsregisteret.  

  

§ 7.7 Saksbehandling   

A. Søknadsfrister annonseres når det er grunnlag for å ta imot søknader.  

B. Søknader sendes Innovasjon Norge Arktis, som forestår vurdering og behandlingen av 

søknadene i hht avtale derom. Næringssjefen innstiller overfor fylkesråd for næring og 

kompetanse som fremmer saken til beslutning i fylkesrådet.    

C. Kurante vedtak som terminutsettelse, endring av eierform eller eierskifte fattes av 

administrasjonen eller Innovasjon Norge Arktis i hht avtale.  

  

§ 7.8 Klage   

Vedtak kan påklages iht. forvaltningsloven kap. VI. Klageorgan er fylkeskommunal klagenemnd.   

  

 § 7.9 Ikrafttredelse   

Retningslinjene gjelder fra 23.04.2020. 



Rekrutteringsfond 
for fiskere i Finnmark



Rekrutteringsfondet for fiskere i 
Finnmark er et lånefond som skal lette 

etablerings- og investeringsbarrieren, slik 

at nye fiskere lettere kan komme inn i 

fiskeryrket.

Midlene i fondet skal brukes til 

rekruttering til fiskeryrket, samt til 

fornyelse/utvidelse for unge yrkesaktive 

fiskere, som bor i kommuner innenfor 

den tidligere fylkesgrensen til Finnmark 

og som har virksomheten lokalisert og 

registret der.



Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy 
i åpen og i lukket gruppe. De  fiskere som eier fartøy i åpen 
gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i 
lukket gruppe, ansees også som nyetablerere. 

Lånet er rente- og avdragsfritt første året, og lånerenta er 
gunstig gjennom lånets løpetid.

Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og 
investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.



Finansiering

Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og 
kvoteinvesteringen, begrenset til maksimalt kr. 1 000 000.

Lånebetingelser
• Lånet gis som serielån med kvartalsvise avdrag. Første år skal 

det ikke betales avdrag eller beregnes renter.
• Rentesatsen vil til enhver tid ligge ett prosentpoeng over 

Norges Banks styringsrente.
• Total løpetid inntil 12 år (inkludert ett års rente- og 

avdragsfrihet).
• Lånet sikres med pant i investeringsobjektet, med prioritet 

etter andre finansieringskilder. I tillegg kan det etableres pant i 
andre aktiva i selskapet.



Krav til søker

A. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende 
tidligere Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på 
blad B. 

B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker 
med en alder på inntil 35 år. Under ellers like forhold prioriteres 
yngre fiskere.

C. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant 
praksis som fisker/mannskap på fiskebåt. Dersom søker har 
en mentoravtale med en eller flere erfarne fiskere, kan dette 
kompensere for manglende praksis på inntil ett år. Søkere som 
har relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres. 

D. Søker må være eier av minimum 67 % av fartøyet/foretak. 
Dersom søker består av et foretak med flere eiere, skal 
minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i 
punkt A. 

E. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital. 
F. Søker skal være kredittverdig. 
G. Søker skal ikke tidligere ha mottatt lån fra Rekrutteringsfondet. 
H. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommuner 

i tidligere Finnmark. Unntak gjelder der fiskeriet i stor grad 
foregår så lang avstand at det vil være uforholdsmessig 
dyr eller upraktisk. Unntak gjelder også der en ikke har 
leveringsmuligheter i disse kommune.



Krav til prosjekt og 
investeringsobjekt

A. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt. 
B. Fiskefartøyet det investeres i skal ikke være eldre enn 30 år. Det 

kan gis lån til eldre fartøy i de tilfeller hvor det fremkommer 
at renovering/ombygging er registrert i Fiskeridirektoratets 
fartøyregister, eller kan bekreftes av verksted og 
Fiskeridirektoratet, innenfor de siste 30 år. 

C. Rekrutteringsfondets låneengasjement skal være et ledd i en 
større samlet finansieringsplan.



Hvordan søke?

Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet, som finnes på tffk.no 
sin side om Rekrutteringsfondet.

Det må legges ved dokumentasjon av:

• Relevant utdanning/formalkompetanse
• Relevant praksis
• Eventuell mentoravtale
• Manntallsregisteret
• Driftskalkyle
• Spesifisert konstnadsoverslag
• Regnskap foregåande år (om søker er etablert fisker)

Søknaden går til Innovasjon Norge Arktis for saksforberedelse. 
Fylkesrådet i Troms og Finnmark behandler søknadene og 
fatter vedtak. 

Fylkesrådet har jevnlige møter i løpet av året, der søknadene 
blir behandlet. Forventa behandlingstid er 1–2 måneder.



Les meir om rekrutteringsfondet på vår nettside: 
tffk.no

For spørsmål kontakt:

Sunniva Løviknes 
Rådgiver 

sunniva.loviknes@tffk.no 
78 96 32 16

Foto forside: Troms og Finnmark fylkeskommune, Johanne Salamonsen


	Formannskapet 14.09.2021
	SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.09.2021
	PS 154/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.21
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.21
	PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.21


	PS 155/21 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
	KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

	PS 156/21 ORDFØRERS ORIENTERING
	ORDFØRERS ORIENTERING

	PS 157/21 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER
	ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER
	SAKSPROTOKOLL - DISPONERING AV HAVBRUKSFONDET 2020 OG FREMTIDIG PRODUKSJONSAVGIFT
	OPPSUMMERING AV CAFE-BORDDISKUSJON


	PS 158/21 GRENDALAGSFOND 2021 - STØLAN KRETSLAG
	GRENDALAGSFOND 2021 - STØLAN KRETSLAG
	SØKNAD OM STØTTE FRA GRENDALASFONDET
	SØKNAD GRENDALAGSFONET 2021 HUSKESTATIV.PDF
	PRISTILBUD STØLAN KRETSLAG.PDF


	PS 159/21 VALG AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS
	VALG AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS

	PS 160/21 HØRING - REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025
	HØRING - REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025
	HØRING - REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025
	REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING I TRØNDELAG 2022 - 2025


	PS 161/21 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - STS VAKTMESTERTJENESTER
	KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - STS VAKTMESTERTJENESTER
	SØKNAD - STS VAKTMESTERTJENESTER


	PS 162/21 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ODINS EIENDOM AS
	KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ODINS EIENDOM AS
	SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND
	TILBUD


	PS 163/21 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - REISELIVSSTRATEGI
	KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - REISELIVSSTRATEGI
	SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT REISELIVSSTRATEGI FOR FRØYA


	PS 164/21 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - KORONA 2021
	KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - KORONA 2021
	KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING - BRUK AV REGIONALFORVALTNING.NO RAPPORTERING TIL KMD
	VEILEDER FOR BRUK OG RAPPORTERING I RF 13.50(1440500).PDF
	STATSBUDSJETT 2021- TILSKUDDSBREV KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER
	VEDLEGG - TILDELING 3. KOMPENSASJONSRUNDE(1419435).PDF


	PS 165/21 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - EUROPEISK GASTRONOMISK MATREGION 2022
	KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - EUROPEISK GASTRONOMISK MATREGION 2022
	VEDTAK HU-N, 26052021, SAK 64_21, REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - TRØNDELAG SOM EUROPEISK GATRONOMISK MATREGION 2022 - TRØNDELAG SØRVEST LAKSEREGIONEN (1).PDF
	0505EGMFØLGEBREV.PDF
	BEKREFTELSE PÅ EGENINNSATS FRA NÆRINGSHAGEN.HTM
	STØTTEERKLÆRING SJØMAT NORGE.PDF
	SØKNAD ERG 2022 TRØNDELAG SØRVEST, LAKSEREGIONEN .PDF


	PS 166/21 ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH - UTVIKLING AV FISKERINÆRINGEN I TRØNDELAG
	ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH - UTVIKLING AV FISKERINÆRINGEN I TRØNDELAG
	ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH - UTVIKLING AV FISKERINÆRINGEN I TRØNDELAG
	CATCH - KOSTNAD OG FINANSIERINGSPLAN.PDF
	PROSJEKTBESKRIVELSE CATCH.PDF


	PS 167/21 LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE
	LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE
	LÅN BØ KOMMUNE
	ØKSNES KOMMUNE
	FINNMARK VEDTEKTER
	BROSJYRE FINNMARK




