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304/20 Formannskapet 08.12.2020 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TRIVSELSTILTAK HANDELSSTANDEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

   
• Det tildeles et tilskudd på 115.834 kr til Frøya Handelsstand for investering i vinter- og juledekor 

• 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 

 

Vedlegg: 

 

• Søknad 

• Tilbud vinter- og juledekor 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Handelsstand er ikke noe unntak både ifht Covid 19 begrensninger og økt netthandel. 
Handelsstanden opplever at det er ei svært krevende tid for alle som driver i servering og varehandel. 

 

De ønsker å ta et løft for å gjøre sentrumsområdet mer synlig og mer hyggelig å ferdes i. 

Mye av det de har av belysning og juleeffekter i handelsstanden er i dårlig stand og på mange steder trengs derfor 

en oppjustering både ifht kvalitet og  bedre tilpassede dekorasjoner. 

 

De har også utfordret «gårdeiere» til å bidra i dette, men for å skape det lille ekstra håper de også på støtte fra 

kommunen. 

 

Det trengs en del nytt av utstyr for å gjøre denne tida ekstra lys og lystbetont både for kunder og befolkningen 

som sådan. De ønsker å gjøre sentrum til en lysende «stjerne» og vise frem kystbyen Sistranda også i mørketiden. 

Lys har betydelig effekt og inviterer til mer besøk og ferdsel i handelsområdet. 

 

De er klar over at de er sent ute og forstår at dette må behandles politisk. Likevel ber de om en tilbakemelding på 

om de har muligheter til å få hjelp fra Frøya kommune på dette. De uttrykker at det er viktig å kjempe for lokale 

handel. Det er viktig at vi greier å bevare de tilbud vi har innen handel og service pr i dag. Slik de ser det, er det 

også av stor betydning for kommunen. 

 

De står klare til å ta en dugnad for å løfte nivået på lyssettingen i sentrumsområdet. 



Saknr: 304/20 

 

Økonomi 

 

Kostnad i følge tilbud (vedlegg) 235.834 

Tilskudd fra gårdeiere 120.000 

Restbeløp 115.834 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer dette som ett godt tiltak for økt trivsel i sentrum av Sistranda. Det er en innsats for 

fellesskapet og er i tråd med vedtektene. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

• Det tildeles et tilskudd på 115.834 kr til Frøya Handelsstand for investering i vinter- og juledekor 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2814    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TRIVSELSTILTAK HANDELSSTANDEN  

 

Forslag til vedtak: 

  

 Det tildeles et tilskudd på 115.834 kr til Frøya Handelsstand for investering i 

vinter- og juledekor 

 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 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad 

 Tilbud vinter- og juledekor 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Handelsstand er ikke noe unntak både ifht Covid 19 begrensninger og økt netthandel. 

Handelsstanden opplever at det er ei svært krevende tid for alle som driver i servering og 

varehandel. 

 

De ønsker å ta et løft for å gjøre sentrumsområdet mer synlig og mer hyggelig å ferdes i. 

Mye av det de har av belysning og juleeffekter i handelsstanden er i dårlig stand og på mange 

steder trengs derfor en oppjustering både ifht kvalitet og  bedre tilpassede dekorasjoner. 

 



De har også utfordret «gårdeiere» til å bidra i dette, men for å skape det lille ekstra håper de 

også på støtte fra kommunen. 

 

Det trengs en del nytt av utstyr for å gjøre denne tida ekstra lys og lystbetont både for kunder 

og befolkningen som sådan. De ønsker å gjøre sentrum til en lysende «stjerne» og vise frem 

kystbyen Sistranda også i mørketiden. Lys har betydelig effekt og inviterer til mer besøk og 

ferdsel i handelsområdet. 

 

De er klar over at de er sent ute og forstår at dette må behandles politisk. Likevel ber de om 

en tilbakemelding på om de har muligheter til å få hjelp fra Frøya kommune på dette. De 

uttrykker at det er viktig å kjempe for lokale handel. Det er viktig at vi greier å bevare de 

tilbud vi har innen handel og service pr i dag. Slik de ser det, er det også av stor betydning for 

kommunen. 

 

De står klare til å ta en dugnad for å løfte nivået på lyssettingen i sentrumsområdet. 

 

Økonomi 

 

Kostnad i følge tilbud (vedlegg) 235.834 

Tilskudd fra gårdeiere 120.000 

Restbeløp 115.834 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer dette som ett godt tiltak for økt trivsel i sentrum av Sistranda. 

Det er en innsats for fellesskapet og er i tråd med vedtektene. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 115.834 kr til Frøya Handelsstand for investering i vinter- 

og juledekor 

 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 



Frøya Handelstand 

v/leder Vibeke Ølstøren 

 

 

FRØYA KOMMUNE 

Næringsfond 

v/Nils Jørgen Karlsen        2 desember 2020 

 

 

SØKNAD OM TRIVSELSTILTAK RUNDT TORGET FOR Å FREMME HANDEL I EI VANSKELIG TID. 

 

 

Frøya Handelsstand er ikke noe unntak både ifht Covid 19 begrensninger, økt netterithandel etc. 

Dette er ei svært krevende tid for alle oss som driver i servering og varehandel. 

Vi ønsker å ta et løft for å gjøre sentrumsområde mer synlig og mer hyggelig å ferdes i. 

Mye av det vi har av belysning og jule effekter i handelstanden er  i dårlig stand og på mange steder 

trengs derfor en oppjustering både ifht kvalitet og  bedre tilpassede dekorasjoner.  

Selvsagt vil våre «gårdeiere» bidra i dette arbeidet, men for å skape det lille ekstra håper vi også på 

støtte fra kommunen. 

Det trengs en del nytt av utstyr for å gjøre denne tida ekstra lys og lystbetont både for våre kunder 

og befolkningen som sådan. Vi ønsker å gjøre sentrum til en lysende «stjerne» og vise frem kystbyen 

Sistranda også i denne mørketiden. Lys har betydelig effekt og inviterer til mer besøk og ferdsel i vårt 

handelsområde. 

Vi er sent ute og forstår at dette må behandles politisk. Likevel ber vi om en tilbakemelding på om vi 

har muligheter til å få hjelp fra Frøya kommune på dette. Det er viktig å kjempe for vår lokale handel. 

Det er viktig at vi greier å bevare de tilbud vi har innen handel og service pr i dag. Slik vi ser det også 

av stor betydning for kommunen. 

Våre folk står klare til å ta en dugnad for å løfte nivået på lyssettingen i sentrumsområde.  

Vi søker dermed om en økonomisk støtte til dette formålet 

Stort  kr. 150 000,- 

 

Vi håper på en positiv behandling av vår søknad. 

Med hilsen 

FRØYA HANDELSTAND 



Vår ref. Reier K. S. Hetland
Referanse: vinter og jule dekor 2020

Produktbeskrivelse Pris

Stolpedekor

Sylinder:
15080.B2.WWIP67 230V pris stk. 5 611,- 15% 4769,-
24W H=1,5m Diameter 0,6 m

10 stk. = 47 690,-
20 bra.= 2 580,-



Snøkrystall

121435.B2 H=1,0 m B=0,95m, pr stk. kr 2 541,- 15 % kr 2 160,-

15 stk. = 32 400,-
30 bra.= 3 870,-

Begge forslagene må ha to braketter per stolpe.
Braketter BRA.05 trengs to til tre per stolpe 151,- 15% 129,-



Selfie punkter til barn:
18136 Nisse H=1,5m L=0,95m 24V 16 374,- 10% 14 740,-
18137 Snømann H=1,2m L=0,65m 24V 11 044,- 10% 9 940,-

Snømann
H=1,5m B=1,25 W=0,67 24V 23 005,- 15% 19 554,-



Halve juletrær til vegg:

H=2m tett granbar og tett med lys. 5 142,- 15% 4 371,-
230V monteres med 3 stk. braketter i vegg.

Åtte stk. Med braketter = 34 968,-

Lyslenker:
LED Lyslenke gummi kabel L=10m LED=80 441,- 15% 375,-

Lyslenkene kan skjøtes opp til 12 lenker.
Antall lyslenker dere velger, gir forskjellig utrykk.

Strømtilførsel per tre 96,-

20 trær med fem lenker og strømtilførsel = 39 420,-



Girlander:

SWG Led 160 Tips 330 1 502,- 15% 1 278,-
B=2,7m D=0,35m 230V
20m = 5 112,-

6 Girlander på 20m = 30672,-

Prisene tar utgangspunkti atstrøm og vaiere er til stede.

Totalt: 235834,-

Prisene er uten mva. Og Transport

Lysdekor AS Mail: reier@polinor.com
Knud Schartums gate 7 Tlf: +47 976 02 838
3045 Drammen
Org.nr 919 211 245
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