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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.02.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 16.02.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 16.02.21 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Ang. utbygging Frøya sykehjem 
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/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ASTRI REPPE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Astri Reppe innvilges fritak fra sine politise verv for resten av inneværende periode.  

 

Som 1. vararepresentant for Rødt i kommunetyret velges: 

Som 2. vararepresentant for Rødt i hovedtutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

velges: 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Astri Reppe søker fritak for sine politiske verv grunnet sykdom og kan derfor ikke ivareta 

vervet på en god måte. Reppe har lagt ved dokumentasjon fra lege ang. dette. 

 

 

 § 7-9.Uttreden og fritak  

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den 

gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst 

tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden 

fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer 

følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra 

det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet 

til å velge varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem 

som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget 

eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er 

oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på 

den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet 

plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Astrid Reppe innvilges fritak fra sine politiske verv. 
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/ Kommunestyret  

 

INTERKOMMUNALT RÅD, TRØNDELAG SØR-VEST, LAKSEREGION  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- 

Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas 

som grunnlag for samarbeidet.   

 

Vedlegg: 

 
Samarbeidsavtale 

Vertskommuneavtale (kontoravtale) 

Referat fra regionrådet 12.02.21 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommuner som inngår i samarbeidet er;  

Skaun kommune, Orkland kommune, Heim kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Aure 

kommune, Rindal kommune og Rennebu kommune.  

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i 

Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en gjennomgang av avtale om interkommunalt samarbeid, 

kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (rådmann Orkland kommune), Marit Risvaag (jurist, 

Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør, Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv 

Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  
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I forbindelse med gjennomgang av samarbeidsavtalen har regionrådet vedtatt at Interkommunalt politisk 

råd Trøndelag sørvest- lakseregionen erstatter dagens navn som er regionrådet i Orkdalsregionen.  

 

Bakgrunn for valg interkommunalt politisk råd som organisasjonsform  

Regionrådet i Orkdalsregionen er i dag organisert som et samarbeid etter gammel kommunelov § 27.  

Samarbeid etter kommuneloven § 27 har blitt brukt som ramme for to typer interkommunalt samarbeid: 

regionråd og produksjonssamarbeid. 

Regionråd er en uformell betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis 

oppretter for å håndtere saker av felles interesse. Produksjonssamarbeid er en betegnelse på samarbeid 

hvor det samarbeides om én oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den 

aktuelle oppgaven eller tjenesten. 

Av forarbeidene til ny kommunelov kommer frem følgende vurderinger om samarbeidsformene:  

Verken interkommunale selskaper eller vertskommuner blir vurdert som gode organisasjonsformer for 

regionråd. 

 

Regionråd  

Etter utvalgets oppfatning bør regionråd reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et 

folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder 

for møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. 

Utvalget foreslår at det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet. Dette skal være 

regionrådets øverste organ, og alle deltakerkommunene skal være representert i dette folkevalgte 

organet. Utvalget foreslår videre å presisere i loven at dette rådet kan opprette andre underordnete 

folkevalgte organer til styring av regionrådet. Rådet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, og 

det vil kunne omgjøre vedtak disse organene treffer, i samme utstrekning som disse selv kunne ha 

omgjort vedtaket. Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale 

samarbeidsformer som må benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som 

innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. 

 

Interkommunalt politisk råder vurderes som den best egnede samarbeidsformen for videreføring av 

arbeidet i Orklandsregionen. Et interkommunalt politisk råd kan behandle saker som går på tvers av 

kommunegrensene og dermed ivareta felles interesser for kommunene innen utvikling, samordning og 

felles strategier. Et interkommunalt politisk råd skal ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Dette er i samsvar med dagens vedtekter for regionrådet § 3. Regionrådet kan 

likevel forvalte tilskuddsmidler.  

Ved opprettelse av et interkommunalt politisk råd skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

alle deltakere i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende 

vedtekter. Det anbefales opprettet en samarbeidsavtale som tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene 

for regionrådet i Orkdalsregionen, med de endringer og føringer som er lagt i ny kommunelov.  

Det er særlig tre forhold som må endres/avklares i forhold til omdanning fra Regionråd til 

Interkommunalt politisk råd:  

OBSERVATØRER 

Av vedtektene for regionrådet kommer frem i § 2 at det er mulig å være deltaker i Regionrådet som 

Observatørkommune. Observatørkommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett og de deltar 

med halv medlemsavgift.  
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Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. Av forarbeidene til bestemmelsen, 

prop. 46L (2017-2018), kommer frem at dersom det skal opprettes et interkommunalt politisk råd, må 

rådet opprettes etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte. Kommuneloven § 18-2 

har bestemmelser om deltakelse der det blant annet kommer frem at den enkelte deltaker i et 

interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelse. Av § 

18-3 om rådets representantskap kommer frem at samtlige deltakere skal være representert med minst et 

medlem i representantskapet. Representantskapet er et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 annet 

ledd bokstav i. Dette innebærer blant annet at medlemmene i representantskapet har plikt til å møte og 

plikt til å stemme når en sak tas opp til behandling. Det er etter dette ikke åpnet for å organisere 

Interkommunalt politisk råd med observatører, jf. også uttalelse fra kommunal og 

moderniseringsdepartementets uttalelse i brav datert 12.12.2019.  

 

Ansettelse og selvstendig juridisk enhet 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, skal ha et eget sekretariat med daglig 

leder. Rådet er ikke et eget rettssubjekt. Interkommunalt politisk råd velger kontorkommune, som er 

administrativt ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. 

Kontorkommunen har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og 

revisjon. Alternativt kan Interkommunalt politisk råd inngå avtale om sekretariats tjenester med en 

ekstern leverandør.    

Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområder, oppgaver og ressursbruk etter 

behov.  

Den foreslåtte løsningen her er en videreføring av organiseringen for regionrådet i Orkdalsregionen. 

Erfaringene er at dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende og at en ikke ser at det er ønskelig 

å opprette Interkommunalt politisk råd som et eget rettssubjekt med egne ansatte m.m. Å opprette rådet 

som et eget rettssubjekt vurderes å være mer ressurskrevende og mindre fleksibelt enn dagens løsning.  

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av en folkevalgt fra 

hver av rådets deltakerkommuner (fortrinnsvis ordfører). Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre 

velger selv et medlem og et varamedlem til representantskapet. Representantskapet velges for fire år av 

gangen.  

Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett. Arbeidsutvalget velges av 

representantskapet. Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren forvalter kommunens 

stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og talerett.  

 

Rådet velger leder, nestleder og arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i arbeidsutvalget.  

 

Kommunedirektørutvalget for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen består av 

rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Det kan oppnevnes gjester til møter i rådet og i rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- og 

talerett.  

 

Organisering og videre arbeid i Interkommunalt politisk råd og påvirkning på andre avtaler  

 

Arbeidet i regi av regionrådet i Orkdalsregionen har primært vært to delt, en del rettet inn mot 

utviklingsarbeid primært innen nærings- og samferdselsområdet og en del rettet inn mot utvikling og 
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tjenestesamarbeid inne helseområdet. Orklandsregionen skal nå også ha et samarbeid som omfatter 

kompetansenettverk innen oppvekst.  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, er tenkt å være en 

overordnet avtale og overbygning for videre samarbeid.    

Det er hovedsakelig fire vedtekter/avtaler som er knyttet til Orkdalsregionen og som bør ses på i forhold 

til ny kommunelov og tilpasning til ny samarbeidsavtale og struktur for Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest-vest- lakseregionen 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy- regionen 

 Mandat knyttet til Helselederforum i Orkdalsregionen 

I forbindelse med etablering av Interkommunalt politisk råd er det nødvendig å gjennomgå alle deler av 

samarbeidet for de forskjellige fagområdene for å sikre at nødvendig grunnlag for videreføring av 

arbeidet foreligger og at dette får en form i ny organisasjon som er hensiktsmessig og godt tilpasset de 

enkelte formål. Det må sikres at alle sider i samarbeidet ivaretas videre, både de politiske organene, det 

administrative samarbeidet og kontorkommunens rolle og forventninger. 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommune 

Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra deltakerkommunene om å samordne arbeidet i Orkdalsregionen 

med helsesamarbeidet på utviklingssiden. Utgangspunktet var omorganisering av SiO, hvor legevakt og 

KAD senger ble lagt til St. Olavs hospital, og et sto fritt til å beslutte ny organisering av 

utviklingsarbeidet på helseområdet. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i deltakerkommunene.  

 

Til grunn for avtalen lå en enighet om at Regionrådet i Orkdalsregionen kunne ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. Overføring av utviklingsoppgaver på helseområdet i SiO 

innebar at deler av tidligere arbeidsoppgaver i SiO ble overført til regionrådet med Skaun som 

kontorkommune. Overføring av personell knyttet til utviklingsdelen av helseområdet ble gjennomført 

som en virksomhetsoverdragelse.  

 

Av avtalen kommer frem at vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for samarbeidet, pkt. 2.2. 

Avtalen er knyttet opp mot vedtektene og er vedtatt med hjemmel i gammel kommunelov. En revisjon av 

avtalen er derfor nødvendig.  

 

Formål og forutsetninger som ligger til grunn for avtalen vil fortsatt være de samme. Erfaringene i 

avtaleperioden er at Orkdalsregionen er i utvikling både i forhold til fagområder som omfattes og 

personell. Av denne grunn er det ønskelig å gjøre ny avtale noe mindre detaljert, slik at en slipper 

hyppige endringer eller at avtalen etter kort tid gir et uriktig bilde. En del av punktene i avtalen relaterer 

seg til situasjonen før avtalen ble inngått, disse anses i dag som overflødige.  

 

Under punktet bemanning foreslås det en forenkling, slik at en ikke beskriver alle de enkelte stillingene 

som inngår i Orkdalsregionen, men at en beskriver funksjonene som ligger i samarbeidet. Det er allerede 

utarbeidet egne vedtekter/avtaler som nærmere beskriver grunnlag og innhold i samarbeidet for de 

forskjellige fagområdene.   

 

Punktet om avtalens forankring er videre skrevet om i samsvar med ny kommunelov og 

samarbeidsavtale.  

 

Punktet kostnadsfordeling oppdateres etter revisjon som er foretatt samt for kostnadsfordeling på nytt 

fagområde oppvekst. 



Saknr: 37/21 

 

Ved utvidelse av Orkdalsregionen med flere fagområder og mer personell, oppstår et behov for å 

fastsette klarer roller for arbeidet i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen. Det er 

ansatt en daglig leder i Orkdalsregionen. Daglig leder har b.la ansvaret for å initiere og følge opp 

politiske prosesser. Daglig leder er videre sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og 

ordførerkollegiet samt for næringsfondet. I tillegg til daglig leder er det en leder for helsesamarbeidet 

som er lagt til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest. Det er nå tilknyttet tre personer til 

helsesamarbeidet, leder for dette samt en kreftkoordinator og en prosjektstilling. Nytt er at også at 

kompetansenettverket for oppvekst er underlagt Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen, også 

ansvarlig for dette nettverket inngår i Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen og avtalen om 

kontorkommune med Skaun. Det er behov for å definere rollene i Interkommunalt politisk råd sørvest-

lakseregionen klart, dette kan gjøres gjennom et nytt punkt i avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommune.  

 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen  

Det foreligger egne vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen. Dette er vedtekter for 

forvaltning av tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune samt øvrige tilskuddsmidler fra 

kommunene eller andre organer/parter.  

Vedtektene for regionalt næringsfond foreslås videreført med de nødvendige justeringer som følge av ny 

organisering, kommunesammenslåing og ny kommunelov. Kommunedirektørgruppen i Orkdalsregionen 

har bedt om å få behandle vedtekter før behandling i regionrådet. Vedtekter for næringsfondet sendes 

derfor kommunene til behandling i mars 2021  

 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen 

Denne avtalen er av nyere dato og er utarbeidet i samsvar med ny kommunelov og er forankret i nytt 

interkommunalt politisk. Avtalen er inngått for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021. Avtalen fremstår 

som ryddig med en god beskrivelse roller og ansvarsfordeling knyttet til kompetansenettverket. Det 

anses ikke nødvendig å gjøre nedringer i avtalen.  

 

 Mandat Helselederforum i Orkdalsregionen 

Det er utarbeidet et mandat for Helseforum i Orkdalsregionen datert mars 2019. Mandatet er ikke 

underskrevet og det fremgår ikke at dette har vært til formell behandling i Orkdalsregionen eller i 

kommunene. Mandatet beskriver mye om bakgrunn knyttet til SiO, dette kan i stor grad fjernes i nye 

retningslinjer/mandat. Det er en leder for helseutviklingsarbeidet, som inngår i Orkdalsregionen med 

kontorkommune i Skaun. Dette er en leder som har ansvaret for samhandling mellom kommunene på 

helseutviklingsområdet. Av mandatet kommer frem formål, sammensetning og mandat for 

Helselederforum. Det er viktig at forumet fungerer som en arena for utvikling i kommunene og at 

kommunen opplever dette som nyttig og engasjerende. Det har væt en utfordring at kommunene i 

Orklandsregionen har forskjellige ønsker og behov, det kan derfor være fornuftig å gjennomgå 

dokumentet, på bakgrunn av erfaringene så langt, for å sikre at dette er i samsvar med kommunenes 

reelle ønsker og behov. Mandat sendes ikke kommunene til behandling 

Det foreslås å gjennomgå mandatet og utarbeide en oppdatert utgave med utgangspunkt i den 

utformingen som er valgt for samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i Orkdal/Øy-

regionen.  Mandat sendes ikke kommunene til behandling  

 

Administrasjonen i Orkdalsregionens vurdering  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest og kontoravtale er behandlet i 

regionrådet i juni, oktober og desember 2020 og februar 2021.  Tema som er diskutert er navn, 

observatørers rolle, valg til representantskapet og roller i organisasjonen. Avtalene er oppdatert og 

justert jfr. de vedtak som er fattet i regionrådet. Avtalene er også diskutert med juridisk avdeling hos 

Statsforvalteren. 
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Navn på organisasjonen  

Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i desember 2020 å endre navn til Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest- lakseregionen. Bakgrunnen for navneendring var at flere kommuner ikke identifiserte 

seg med den geografiske regionen «Orkdalsregionen». Det har de siste årene ved flere anledninger vært 

diskutert en navneendring. En navneendring må behandles av medlemskommunene.  

 

Observatører:  

Jfr. ny kommunelov er det ikke lenger mulig å ha observatører til Interkommunalt politisk råd.  Dagens 

observatørkommuner er tilskrevet og et forelagt tilbud om fast medlemskap i regionrådet. Rennebu 

kommune vil fra 1. januar 2021 inngå som fast medlem i Interkommunalt politisk råd, Trøndelag 

sørvest, lakseregionen.  I tillegg vil Aure kommune inngå som fast medlem i regionrådet fra samme 

dato.  Kommunene Surnadal og Ørland vil fra ny samarbeidsavtale trer i kraft ikke lenger ha status som 

observatører i Interkommunalt politisk råd.  

 

I regionrådet møter foruten de valgte representantene kommunedirektører, daglig leder og representanter 

/ gjester fra Statsforvalteren, Trøndelag Fylkeskommune og KS.  Møtene er åpne og vil som andre 

politiske møter være åpne for publikum.  Vi har i avtaleutkastene valgt å bruke ordet gjest istedenfor 

observatør for å unngå uklarheter omkring dette.  

 

Valg: 

I dagens vedtekter velges to politiske representanter til regionrådet. I ny samarbeidsavtale legges det opp 

til at det velges en politisk representant til representantskapet. Jfr. kommuneloven har de valgte 

representantene stemmerett.  Arbeidsutvalget innstilte på dette i sitt møte 26. januar 2020.    Det åpnes 

opp for at kommunene kan stille med flere politiske representanter i interkommunalt politisk råd, men da 

uten stemmerett.  Kommunedirektører har møte og talerett i Interkommunalt politisk råd. Det samme 

har daglig leder.   

 

Organisering:   

I regionrådsmøte 8. og 9. oktober 2020 ble det bestemt at arbeidsgruppen i tillegg til å utarbeide nye 

avtaler skulle se på roller og organisering av regionrådet. Dagens organisasjonsmodell framstår uklar 

med uavklarte roller og rapporteringslinjer. Det skaper også forvirring at organisasjonen har to daglige 

ledere.  En presisering av roller og rapporteringslinjer vil gjøre arbeidet i Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest -laksregionen mer effektivt og danne grunnlag for bedre kommunikasjon, tverrfaglig 

samhandling og bedre måloppnåelse. Nytt organisasjonskart sees i sammenheng med samarbeidsavtale. 

Nødvendige drøftinger med ansatte ivaretas av kontorkommunen.   

 

Videre saksgang  

Avtalene sendes kommunene med en frist for behandling som settes til 1. april 2021.  Interkommunalt 

politisk Trøndelag sørvestvest sluttbehandler saken 16. april 2021.  Ny organisering trer i kraft fra 

samme dato.  

 

 

Vurdering: 
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Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune følger de vurderinger som er gjort i 

saksfremstillingen og at Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette vil erstatte dagens regionråd for Orkdalsregionen. Navnet på 

rådet skal være: 

 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen. 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale, datert 17.02 

2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Ingen nye utgifter utover det som tidligere er vedtatt. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ARILD T NORDVIK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Arild T Nordvik til utvidelse av lokalene for Havna Kafe 

 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 Arild T Nordvik 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Havna kafe ble etablert i 2015. Bakgrunn for etablering av restaurant var hovedsakelig å kunne 

tilby gode matopplevelser innen lokalmat til både fastboende og tilreisende. Bygningsmassen 

eies av Arild T Nordvik og innbo og drift av Havna Kafe håndteres av Anne Sofie Botnan. 

 

Behovet var i utgangspunktet stort da det ikke fantes et serveringstilbud på Mausund. Mange 

tilreisende både turister og tjenestefolk søkte mulighetene for bespisning. Frøya har mange 

sjølokaliteter innen havbruk rundt Mausund og dette bidrar til mye aktivitet og et aktivt 

lokalsamfunn året rundt. Spesielt sommersesongen arrangeres «Oda fra Havet» og «Utihavet» 

festivalen som trekker flere tusen gjester. Videre har de nå store forhåpninger til «Øyrekka 

Folkehøgskole» En betydningsfull etablering for Mausund og hele øyregionen. 
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Restauranten Havna Kafe er nå nesten ferdig med sin 6. sesong og erfaringene er udelt 

positive. De har hatt en fantastisk utvikling og vekst i omsetning. De opplefer at lokalene er for 

små og de går glipp av mye salg i form av de begrensningene som lokalet gir dem. De mister 

mulighetene for mersalg i form av større selskaper, minnesamvær, turist grupper etc. 

 

For å bidra til at Havna Kafe blir mer lønnsom og framtidsrettet har byggeier Arild Nordvik og 

restaurantinnehaver Anne Sofie Botnan blitt enige om å bygge ut. Utbyggingen gir et vesentlig 

større potensiale med kapasitet på opptil 60 gjester. Det er også søkt om dispensasjon for 

utbygging av takterrasse noe som vil være svært gunstig for driften av kafeen på fine dager når 

det er mye besøk. Ekstra tilpasset takkonstruksjon for uteservering i 2. etasje vil bedre fasaden 

og attraktiviteten. 

 

Interessen for øyrekka generelt er stor og de opplever en jevn strøm av besøkende i 

sommersesongen og at sesongen utvides fra år til år. De har tro på framtida og det som skjer 

på Mausund og ønsker å kunne utvide tilbudet til fastboende og tilreisende. 

 

Finansieringsplan/kostnadsoverslag:  

 

Den nye utbyggingen er et betydelig løft og de legger ned stor egeninnsats i prosjektet. Det vil 

være svært viktig for prosjektet med støtte fra næringsfondet for å kunne realisere utbyggingen 

og de håper Frøya Kommune ser viktigheten av aktiviteten de driver på Mausund og vil bidra 

med å støtte prosjektet.  

 

De søker næringsfondet om et tilskudd på kr 200.000,- 

 

Aktiviteter 
 

Aktivitet 1: Prosjektering av utbygging 

 

 Prosjektering og søknader til teknisk Frøya kommune 

 Kystplan leies inn  

 Aktiviteten tar for seg planlagt utvidelse. Hensikten er å få nok areal til å utvide 

tilbudet de har i dag 

 For deler av finansiering søkes Frøya kommunes næringsfond 

 Ang utvelgelse av entreprenør/håndverkere blir det gjort i samråd med Kystplan 

 

Aktivitet 2: Bygging 

 

Igangsettelse av byggetiltak – utvidelse av kafeen og bygging av takterrasse.  

 

 Ny innretning på takterrasse  

 Anretning for skjenking/servering  

 

Utbyggingen gir et vesentlig større potensiale. De vil kunne ta imot flere gjester noe som vil 

gjøre bedriften mer lønnsom og framtidsrettet. 

 

Aktivitet 3: Åpning 
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Planlagt åpning av «nykafeen» i desember, slik at de kan ha større lokaler å tilby servering til 

små og store grupper før jul. 

 

Økonomi 
 

Investering  

 

Investering   Finansiering   

Utbygging av lokaler 625 000 Egenkapital 725 000 

Utbygging av takterasse 300 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 

Total 925 000   925 000 

 

Driftsregnskap 

 

 

  År 1   År 2   År 3   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Leieinntekt 72 000   72 000   72 000   

Kommunale avgifter   9 077   9 077   9 077 

Reparasjoner/vedlikehold   25 000   25 000   25 000 

Eiendomsskatt   1 568   1 568   1 568 

Uforutsette kostnader   6 000   6 000   6 000 

Total 72 000 41 645 72 000 41 645 72 000 41 645 

 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Vurderes som ikke relevant 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Søker driver virksomhet på Mausund 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

heltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Havna Kafe har solid 

økonomi, har hatt en jevn omsetning de siste tre år og har klart å opprettholde 

omsetning i 2020, på tross av den vanskelige korona-situasjonen. Virksomheten viser 

på et godt overskudd de seneste tre årene 

5. Lettomsettelige varer – ikke relevant 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller vedtekter og krav for kommunalt næringsfond. 

Virksomheten fyller en viktig funksjon i Mausund-samfunnet og har opplevd en positiv 

utvikling siden etableringen i 2014.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
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 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Arild T Nordvik til utvidelse av lokalene for 

Havna Kafe 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som 

konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Vedlegg: 
 

 Søknad fra STS Vaktmestertjenester 

 

Saksopplysninger:   

 

STS Vaktmestertjenester driver med alt innen snekring, rørlegging, flislegging, 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. Med å søke kommunens næringsfond vil 

dette medføre bedre tilgang av utstyr og tjenester for bedrifter og for privatpersoner. Med 

tilskudd evt fra næringsfondet vil firmaets økonomi og handlingskraft bli mye større. 

Organiseringen av bedriften vil Stig Tore Sørli som daglig leder styre. 

Innkjøp av ny 2,7 T Minigraver m/ maskinhenger og rotortilt vil være en milepæl for bedriften i 

2020/21. Minigraver, tiltenkt for utleie til privat kunder og til mellomstore bedrifter etc. 

Målgruppen er privatpersoner og næringsliv. 

Virksomheten drives i hovedsak av eier, Stig Tore Sørli. Sørli har fast ansettelse i annet firma 

og driver sin egen virksomhet på friøkter. 
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Økonomi 
 

Investeringer 

 

Investering   Finansiering   

Minigraver m/ henger 599 000 Egenkapital/ Lån 399 000 

    Kommunalt Næringsfond 200 000 

        

Total 599 000   599 000 

Beløp ekskl. moms 

 
Driftsbudsjett 

 

2021   2022   2023   

Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

800 000 600 000 900 000 350 000 1 000 000 600 000 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av utstyr 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes 

av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Nystartet virksomhet, 

mangler historiske tall 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Kommunedirektøren mener at søker ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - HOTELL FRØYA AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Hotell Frøya til utvidelse av kjøkkenfasiliteter 

 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 Hotell Frøya 

 

Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya ønsker å satse mer på å ha et bedre kjøkken for undervisning, til 

utplasseringselever, lærlinger og for gjestekokker. Kjøkkenet de har i dag er for lite og ikke 

egnet som et undervisningskjøkken. 

 

Målet er at de ønsker å være en god samarbeidspartner for Guri Kunna vgs matfag, samt være 

en samarbeidspartner for lokale matprodusenter. De vil skape mer interesse for kokkeyrket og 

den lokale maten som vi har her ute i regionen. De ønsker å tiltrekke seg kjente kokker som 

kan undervise på kjøkkenet på Hotell Frøya. 
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Økonomi 
 

Investeringer 

 

Elektriker og rørlegger  750 000 

Kjøkkenutstyr og montering 1 050 000 

Prosjektkostnader 100 000 

Snekkerarbeid 450 000 

Uforutsett 100 000 

Ventilasjon 1 000 000 

Sum kostnader 3 450 000 

 
Finansiering 

 

Tilskudd fra næringsfondet 500 000 

Lån i bank 1 700 000 

Egenkapital 1 000 000 

Eget arbeid 250 000 

Sum finansiering 3 450 000 

 

Det søkes om et tilskudd på 500.000. Vedtektene for kommunalt næringsfond setter en grense 

på 200.000, et beløp som kan høyes i spesielle tilfeller. 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med restaurantvirksomhet i kommunen. 

Det er få som legger opp til et utøket sanmarbeid med Guri Kunna. Tiltaket anses ikke 

som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Bruk av lokale råvarer styrker flere mindre bedrifter i kommunen, både på Fast-Frøya 

og i Øyrekka 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen –  

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren kjenner meget godt til utfordringene som Guri Kunna har med 

rekruttering til Restaurant & Matfag-linjen. Et utøket samarbeid med Hotell Frøya, med 

gjestekokker og fokus på lokale råvarer, kan bidra til at interessen for restaurant/ kokke-yrket 

øker. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
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 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Hotell Frøya til utvidelse av kjøkkenfasiliteter 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TITRAN INVEST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Titran Invest til etablering av servicebygg og 

oppstillingsplasser 

 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 Titran Invest 

 Anbefaling Frøya Næringsforum 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran Invest har drevet med havfisk turisme i mange år. De har satset, jobbet hardt og lyktes 

med å etablere seg som en seriøs aktør i dette markedet. 

2020 har vært et sørgelig år med stor omsetningssvikt med bakgrunn i Covid 19.  I et normalår 

har de rundt 85-100 havfisketurer i sesongen, i år hadde de hatt 24 turer. 

 

Forhåpningen er at man sakte men sikkert kommer tilbake til normalen og kan ønske 

utenlandske havfiske-turister velkommen tilbake igjen, men de er forsiktige optimister ifht hvor 

lang tid dette kan ta. De ønsker derfor å se på muligheter til å gjøre virksomheten langsiktig 

mindre sårbar. 

Med bakgrunn i Trøndelag Reiselivs kompetansestrategi om å omstille og utvikle flere 

reiselivsaktører til en større grad av helårsdrift, ønsker de å posisjonere seg til å bli en mer 
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bærekraftig og framtidsrettet reiselivsaktør. Det handler om å sikre arbeidsplasser og 

imøtekomme et markedsbehov som lett lar seg kombinere med det de fra før holder på med. 

Det handler om å se mulighetene vi har i lokalsamfunnet. 

Titran Invest har derfor inngått en lang leieavtale med opsjon på kjøp av «Idrettsplassen» på 

Titran med formål om å tilby «Kyst Bobil camping». Dette ser de som et naturlig supplement 

til det konseptet de driver i dag. Med god markedsføring kan de nå bedre ut til norske 

barnefamilier og turister generelt.  

I sommer var de en del av den «felles sommerkampanjen» som næringsforeningene 

gjennomførte på Frøya og Hitra, og de opplevde en økt etterspørsel fra trønderske familier 

med bobiler. Den tradisjonelle fisketurismen er i endring, og man ser nå at det er mer vanlig at 

man ønsker å ta med hele familien når man først drar, og de ønsker flere opplevelser på sin 

ferie. 

De ser i tillegg at norske barn er «litt underernærte» på enkle fiske- og båtopplevelser. Deres 

mulighet er at dersom de kan ta imot flere bobil-turister kan de tilby gode og spennende pakker 

innen «kystopplevelser». For å sette i stand anlegget til å bli attraktivt nok ifht dagens standard, 

planlegger de oppføring av et servicebygg. 

 

Servicebygg på ca 60m2, inklusiv 2 toaletter og dusjer, samt et lite kjøkken med noen 

sitteplasser. I tillegg må det etableres et system med strømfordelingsuttak til ca 20 plasser. 

 

Det koster en del å opparbeide et slikt tilbud, men det er helt nødvendig for å kunne 

markedsføre og gi gode ferieopplevelser. 

Med bakgrunn i et behov av bobil-oppstillingsplasser på Frøya, søker de Frøya kommune og 

det kommunale næringsfondet om å styrke dem i dette arbeidet. 

Titran er et populært feriemål, og de opplever en økende interesse for plassen. Nå når Stabben 

Fort er satt i stand vil vi ha mange ulike turist opplevelser å tilby i det fantastiske « fiskeværet» 

som oser av historie og kulturminner. Så fremt de greier å etablere denne Kyst Bobil-campen, 

vil det forsterke Titran og Frøya som et enda mer populært reisemål. 

 

Økonomi 
 

Investeringer 
 

Service /sanitær bygg  1 200 000 

Anleggskostnader for graving av strøm og avløp 62 000 

Strømsløyfe med 5 stolper 100 000 

Total 1 362 000 

 

 

Søker har ikke angitt søknadsbeløp.  

 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 
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1. Konkurransevridning – Bobil-parkering inklusive fasiliteter er en mangelvare på Frøya. 

Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Utvikling av Titran som turistdestinasjon er spennende. En bobil-camp kan bidra til å 

styrke Titran som grend og turistmål  

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Foretaket har hatt en 

jevn omsetning de senere årene 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren er positiv til at det utvikles et bobil-tilbud på Titran. Tidligere har Frøya 

kommune skrevet avtale med søker om leie av den gamle fotballbanen på Titran. Planenen om 

bobil-camp og parkering for busser og biler ved arrangement og for turister på sommeren ble 

også diskutert da. Det er et etterspurt tilbud som bygges opp på Titran. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Titran Invest til etablering av servicebygg og 

oppstillingsplasser 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 -  KYSTOPPLEVELSER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Det tildeles et tilskudd på 92.000 kr til Frøya Næringsforum for koordinering av deltakelse i 

prosjektet Kystopplevelser 

 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 fra Frøya Næringsforum 

 Beskrivelse av prosjektet 

 Fremdriftsplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Kystopplevelser er støttet av Trøndelag fylkeskommune og ledet av Trøndelag reiseliv. Målet 

er å  utvikle helårs kystopplevelser for grupper og individuelle reisende. For oss på Frøya er 

målet: 

1. Å utvikle reiselivsnæringen fra sommer til helårsturisme og dermed skape og sikre flere 

helårs arbeidsplasser 

2. Å tilpasse oss en endret situasjon i marked og segment 

3. Å skaffe oss kompetanse som kan føre oss gjennom krisen som reiselivsbransjen 

opplever, på best mulig måte 

4. Å fremme samarbeid 
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Søker/koordinator og leder av lokal arbeidsgruppe; Frøya Næringsforum v/Torill M Pettersen. 

Søker på vegne av i alt 4 bedrifter på Frøya, bestående  av: 

 

Sula Brygge   Hurran Gård 

Titran Invest   Hotell Frøya 

 

 Lokal matproduksjon /opplevelser/aktiviteter: Titran Invest og Hurran Gård. 

 Overnatting/mat, drikke og events; Hotell Frøya, Sula Brygge 

 

KystOpplevelser er et 4-årig utviklingsprosjekt, som er støttet av Trøndelag fylkeskommune. 

Målet for prosjektet er å utvikle helårs kystopplevelser for både grupper og individuelle 

reisende. Gjennom samarbeid med næringsaktører på kysten skal det utvikles opplevelser som 

gir økt lokal verdiskaping og setter Trøndelagskysten på kartet som et attraktivt reisemål.  

 

Prosjektperiode som gjenstår: september 2020 – september 2022. 

 

Deltakelse for bedriftene koster kr. 9.000 per år pluss moms, prosjektløpet er lagt opp til 2 års 

deltakelse.  

 

Deltakelse inkluderer: 

 

 Kompetanseutvikling innenfor blant annet: 
o Markedsinnsikt  
o Opplevelsesdesign 
o Pakking, prising, salg og distribusjon av reiselivsprodukter 

 Kvalitetssjekk av bedriftens produkter opp mot nytt nasjonalt kvalitetsstyringssystem 
for opplevelsesnæringen med rapport med forbedringspunkter og rådgivning  

 Rådgiving underveis, 10 timer pr. år 

 Mentorordning fra turoperatører 

 Test av produktene underveis i utviklingsløpet 

 Profesjonell hjelp med tekst og bilder for markedsføring av opplevelsene 

 Bistand til opplevelsesutvikling knyttet opp mot overordnede konsepter. 

 Kobling opp mot salgsledd, (incoming og turoperatører) 

 Opplevelsen legges på ny landingsside på trondelag.com Kysten under 
prosjektperioden. 

 

Markedsføring 

 

Prosjektdeltakernes produkter vil bli synlig på trøndelag.com og visitnorway i 

prosjektperioden. I den grad produktet er eksportklart kan de bli inkludert i visnings- og 

presseturer for turoperatører, forutsett at det passer. Dette krever at produktet er ferdig 

utviklet (beskrevet, priset og klart for salg).  

 

Prosjektets totalkostnad: 

 

KOSTNAD  Budsjett 

Prosjektleder (60%)   1 044 078 
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Innleid kompetanse   290 000 

Kartlegging/utv. Kjernefort  200 000 

Konseptutvikling   335 000 

Workshops  92 508 

Testturer  150 000 

Kvalitetstesting   200 000 

Kompetanseprogram/kurs  354 414 

Ferdigstilling  220 000 

Reisekostnader  292 000 

Møtekostnader  55 000 

Lokale arbeidsgrupper   100 000 

Diverse kostnader/admin  139 000 

Annet/egeninnsats næring   1 000 000 

Sum:  4 472 000 

    

FINANSIERING  Budsjett 

Fylkeskommunen (STFK)   2 600 000 

Kommuner 380 000 

Egenandel næring/andre   492 000 

Sum:  3 472 000 

Egeninnsats  1 000 000 

Sum:  4 472 000 

 

Økonomi 
 

Kostnader - For deltakelse av Frøya-bedrifter 

 

  2020 2021 SUM 

Lokal koordinering prosjektstyring 10 000 10 000 20 000 

Arbeidstimer hos bedriftene a kr. 300 45 000 120 000 165 000 

Deltakelse kr. 9.000,- eks mva,pr år pr bedrift 36 000 36 000 72 000 

Sum kostnad 91 000 166 000 257 000 

 

Finansiering 

 

  2020 2021 SUM 

Tilskudd fra næringsfondet 46 000 46 000 92 000 

Eget arbeid 45 000 120 000 165 000 

Sum 91 000 166 000 257 000 
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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 – 

Deltakeroversikten viser at både FastFrøya og Ørekken er engasjert og prosjektet 

styrker flere mindre bedrifter i kommunen 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er 

fulltidsvirksomheter blant deltakerne 

4. Lettomsettelige varer – Dette er investering i kompetanse, ikke relevant 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 92.000 kr til Frøya Næringsforum for koordinering av 

deltakelse i prosjektet Kystopplevelser 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 92.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper seg 

til kr. 4.850.627. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - FRØYDYKK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Det tildeles et tilskudd på 124.000 kr til FrøyDykk til etablering av virksomhet og dykkerkurs 

 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 FrøyDykk 

 Støtteerklæring Frøya Sportsdykkerklubb 

 

Saksopplysninger:   

 

FrøyDykk leverer PADI dykkerkurser lokalt på Frøya. PADI står for «Professional Association 

of Diving Instructors» og er verdens største og den mest anerkjente dykkerorganisasjonen for 

sportsdykkere. Et dykkersertifikat fra PADI er anerkjent over hele verden og ved å fremvise 

ditt PADI sertifikat kan du dykke hvor du måtte ønske.  

Med søkers utdanning fra PADI kan han instruere i alt fra nybegynnere, OWD til og med 

Divemaster. I tillegg er søker spesialisert innenfor tolv områder og kan således tilby kurser for 

eksempel med tørrdrakt (som er veldig aktuelt her på kysten) navigering, nattdykk, dypdykk 

osv. Søker har også kompetanse innenfor HLR, førstehjelpskurs og Oksygen Provider og vil 

derfor kunne undervise i dette. I tidligere jobb har søker tilegnet seg erfaring som instruktør fra 

Tyskland, Nederland og Frankrike.  

Etter mange år i det nederlandske forsvaret og mye flytting har søker sammen sin norske kone 

bestemt seg for å etablere seg på Frøya. Som dykker og dykkerinstruktør i mange år, så han at 
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det var et behov for og ønske om å kjøre dykkerkurs i nærmiljøet for ungdom, gutter og jenter 

og voksne på Frøya med øyregion. 

  

Flere har meldt at de har en liten drøm om å lære å dykke, men at de ofte er for opptatt i 

dagliglivet og ikke funnet anledning i å delta på planlagte kurser.  

 

FrøyDykk har opprettet et godt samarbeid med Frøya Sportsdykkerklubb (FSDK) som ser 

potensiale i prosjektet og det de kan tilby. FSDK har mange medlemmer, men ikke så mange 

som er aktive. Med et utdanningstilbud lokalt og i nærmiljøet innenfor fritidsdykking, ser 

FSDK potensialet med en «egen» dykkerinstruktør. For den lokale klubben vil dette medføre 

flere medlemmer og større aktivitet. 

 

FSDK tilbyr:  

 

 At FrøyDykk kan fylle tankene (mot betaling) i deres kompressorrom  

 Bruk av FSDK sin båt til kurs  

 At alle elver som tar grunnkurs hos FrøyDykk får gratis medlemskap i FSDK ut det 

året de gjennomfører kurset 

 

FrøyDykk og FSDK vil fortsette å bygge videre på det gode samarbeidet som beskrevet i 

støtteerklæringen fra FSDK (se vedlegg). 

 

FSDK har tidligere hatt et samarbeid med et firma i Trondheim som leverer dykkerkurs og som 

kunne sende instruktører. For øvrig var de da avhengig av overnatting for sine instruktører og 

alle kurs måtte ha et minimum antall av seks elever. Ved nok påmeldte kunne de gjennomføre 

kurser på Frøya over en eller flere helger. Forøvrig må elever som ønsker videre spesialkurser 

reise til Trondheim. Dette medfører ekstra utgifter for eleven, med transport og eventuelt 

overnatting. FrøyDykk er det eneste lokale firmaet som tilbyr PADI kurser i sportsdykking. 

 

FrøyDykk startet opp kurs for nybegynnere (OWD) oktober 2020 for 5 elever. De ble ikke helt 

ferdige, så de siste 4 sjødykkene blir tatt så snart vi kan starte opp igjen. Samtidig har vi en 

elev på tørrdraktkurs, og en elev som vil ta opp igjen dykkingen etter et lengre opphold. For 

denne eleven gjennomføres det et oppfriskningsdykk i tillegg til et spesialkurs, Buoyancy 

Control. I tillegg har FrøyDykk allerede mottatt henvendelser fra flere som ønsker å delta på 

flere av spesialkursene.  

 

Mål:  

 

 Gjennomføre grunnleggende sportsdykkerkurs (OWD)  

 Tilby kurser og spesialiteter for viderekommende dykkere  

 Inspirere ungdom til aktivitet og engasjement  

 Bevissthet rundt miljø og forsøpling i havet, i samarbeid med FSDK  

o Hold Norge Rent  

o PADI AWARE  

 Ta ansvar under læring  

 Mestringsfølelse i utførelse av sin nye hobby  

 Samarbeid med «buddy»  

 Ta sikkerhet på alvor  
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 Ta vare på eget utstyr  

 Fleksibilitet og individuell tilrettelegging  

 

Langsiktig mål: 

 

 Samarbeid med lokal videregående skole  

 Resque Diver Course  

 Førstehjelpstrening inklusive AED trening  

 Divemaster Course – Opplæring av egen assistent, så flere studenter kan kurses  

 Kjøpe eller leie en båt, for guidede dykkerturer  

 På sikt eget dykkersenter med fasiliteter på Frøya. Store muligheter for lokale 

arbeidsplasser  

 Samarbeid med lokale aktører for å tilby guidede dykkerturer (har allerede fått slik 

forespørsel)  

 

Målet er således å kunne tilby ungdom, skoleungdom og voksne i kommunen, fleksible og 

tilrettelagte kurser innenfor sportsdykking i nærmiljøet. En hobby som krever initiativ fra den 

enkelte. Sportsdykking kan være en økonomisk utfordring for enkelte, og spesielt for 

skoleungdom er det forståelig at de ikke ønsker å investere i mye utstyr før de vet om dette er 

noe for dem. At FrøyDykk da kan låne ut utstyr, gir dem en mulighet til å finne ut om dette er 

en hobby de vil fortsette med.  

 

Med et økonomisk tilskudd fra næringsfondet kan FrøyDykk allerede nå investere i nytt og 

sikkert utstyr som de umiddelbart kan tilby elever som nå har meldt sin interesse og ønsker å ta 

kurser lokalt.  

 

For aktiviteten er det essensielt å anskaffe 8 – 10 sett for nybegynnere: 

 

 BCD vest (i forskjellige størrelser)  

 Tørrdrakt (i forskjellige størrelser)  

 Tank  

 Computer  

 Kompass  

 Samt diverse annet utstyr  

 

Dette garanterer at alt utstyr er vedlikeholdt og nødvendige servicer blir tatt. Sett i lys av 

dagens situasjon med pandemi, noe som har gitt ekstra utfordringer når man er avhengig av å 

låne utstyr andre steder, følges nå nøye veiledningen gitt av PADI og Norges Dykker Forbund 

(NDF) vedrørende desinfisering av utstyr osv.  

 

I tillegg vil FrøyDykk holde kurs i Resque Diver og Divemaster og her blir det en investering 

på: 

 

 Førstehjelpsett med førstehjelpsdukke (for trening)  

 AED treningssett  

 Oksygensett NB! Dette MÅ medfølge med FrøyDykk på all dykking. Når det gjelder 

Oksygensettet leies det nå av FSDK, og er derfor avhengig at de selv ikke bruker det 
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Aktiviteter 
 

Aktivitet 1 - Open Water Diver (OWD) kurs 

 

 Opplæring av elever i grunnkurs slik at de oppnår sertifisering på grunnleggende nivå 

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

  

Aktivitet 2 - Advanced Open Water Diver (AOWD) kurs  

 

 Opplæring av elever slik at de oppnår sertifisering som AOWD dykkere  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 3 - Kurs i spesialiteter, herunder; Dypdykk/nattdykk/navigering  

 

 Opplæring av elever slik at de oppnår PADI sertifisering innenfor det valgte emne  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 4 - Oppfriskningskurs - tilpasset elev som allerede er sertifisert og som ønsker å 

dykke igjen etter et langt opphold. Oppfriskningskurset lir ofte kombinert med en 

spsialitet 

 

 Oppfriskning av tidligere lærte ferdigheter – under trygge forhold.  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 5 - Rescue Diver kurs og Divemaster kurs. Disse vil bli trent slik at de kan 

fungere som assistenter for instruktøren innenfor sikkerhet og praktisk undervisning  

 

 Opplæring av elever som Rescue Divers og Divemaster slik at de oppnår sertifisering 

innenfor sin spesialitet  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  
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Økonomi 
 

Investeringer 
 

Investeringer Beløp 

DAN Oksygensett, 5L 14 500 

BCD vest, Scubapro, 10 stk 36 490 

Tank, 10L/300Bar, 10 stk 49 450 

Ventilset, Apeks 300Bar, 10 stk 47 500 

Tørrdrakt, Scubapro, 10 stk 99 000 

Svømmeføtter, Cressi, sjø, 10 par 18 800 

Manometer, Suunto, 10 stk 24 300 

Kompass, Suunto, 5 stk 4 700 

Dykkerkomputer Suunto, 5 stk 14 750 

Dykkerlykt, BigBlue Led, 5 stk 8 950 

Dykkerkniv, Cressi, 5 stk 2 750 

Signalbøye, Scubapro, 5 stk 3 480 

Finger Spool, 15m, 5 stk 1 650 

First Aid Training set, Laerdal 10 650 

AED Training set, Laerdal 4 399 

Investering i PADI bokpakker 10 000 

PADI marketing utstyr 2 500 

  353 869 

 

Driftsbudsjett 

 

  2021   2022   2023   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Kurs 45 000   80 000   120 000   

Kurs HLR/fhjelp 0   1 600   2 400   

Guided diving 0   1 000   3 000   

Kjøring   4 000   6 000   7 000 

Leie basseng   2 500   3 000   3 500 

PADI fee   3 500   3 500   3 500 

DAN forsikring   1 800   1 800   1 800 

Marketing   1 000   1 000   1 000 

Fylling av luft   400   400   400 

Desinfeksjonsmiddel   2 000   2 000   2 000 

Leie av utstyr FSDK   2 500   0   0 

Sum 45 000 17 700 82 600 17 700 125 400 19 200 
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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 – 

Satsningen styrker bruk og opplevelse av sjøområdene rundt Frøya 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Savner historiske tall. 

Foretaket ble etablert i 2020 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene kan anses som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren er positiv til at det utvikles et slikt tilbud på Frøya. Dette kan dekke 

behov for hobbydykkere, elever ved Guri Kunna videregående skole samt regioinale bedrifter. 

Etableringen tilfører regionen ny kompetanse. 

 

Den totale investeringen beløper seg til kr. 353.869. I følge vedtektene kan det kommunale 

næringsfondet gi tilskudd til inntil 35% av harde investeringer. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 124.000 kr til FrøyDykk til etablering av virksomhet og 

dykkerkurs 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 124.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - WAHLVÅGS MARITIME TJENESTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Søknaden avslås 

 

Vedlegg: 
 

 Søknad fra Wahlvågs Maritime Tjenester 

 Tilbud på henger 

 

Saksopplysninger:   

 

Søker etablerte enkeltmannsforetak (ENK) i 2007. Han har hatt et lite positivt resultat i alle år. 

Som hovslager har han behov for mye plasskrevende verktøy, samt bil/tilhenger egnet til 

formålet. Han har investert i en kombivare/dyretransporthenger. Hengeren skal leies ut kunder 

som skal frakte dyr eller større kolli. Det er full takhøyde i henger og mulighet for å laste inn 

varer med truck. Mange som har behov for å frakte dyr (sau, hester etc), samt store kolli som 

ikke har egnet tett henger til formålet. 

 

Økonomi 
 

Investeringer 
 

Investering i kombi-henger 95 000 

 

Finansiering 

 

Tilskudd fra næringsfondet 65 000 

Egenkapital 30 000 

  95 000 

 

 

Vurdering: 
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Søknaden ble mottatt etter at investeringen ble gjennomført. Kommunedirektøren mener at 

søker da ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond. Tilskuddet skal være motiverende 

og utløsende. 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MATHIAS RAKBJØRG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Søknaden avslås 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere 

og biler. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Vedlegg: 
 

 Søknad fra VR Express 

 

Saksopplysninger:   

 

VR Express driver med transport av objekter som fraktes på henger. Pr. i dag eksisterer det 

tilbud på Hitra/Frøya for frakting/transport av mindre kolli, møbler osv. men ingen andre 

aktører tar på seg de litt større oppdragene slik som båt, traktor, bil, Mc, gårdsutstyr m.m. 

Rakbjørg så behovet for dette og startet et enkeltmannsforetak, gikk til innkjøp av henger og 

leie av kassebil. Fra starten til nå har de hat en positiv utvikling og har hatt mange 

transportoppdrag på Hitra/Frøya. Alt ifra traktor, bil, mc, båt og hengere til større 

kompressorer og plater for Salmar, Kystteknikk og Lerøy. Frakter fra/til Hitra/Frøya og til 

store deler av landet. Til nå har de hatt oppdrag fra Lindesnes i sør til Bardufoss i nord.  

 

Målet er å utvikle virksomheten, komme med attraktive tilbud som i dag ikke eksisterer, rekke 

over alle oppdrag de får forespørsel om, samt etter hvert ansette flere sjåfører og anskaffe flere 

biler og hengere. Norge er stort og de rekker ikke å hente utstyr for alle øyværingene landet 

rundt alene.  

Oppdragsmengden øker og Rakbjørg ser behovet for større/flere henger(e) samt større og etter 

hvert flere biler. 
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Det er vesentlig å få økonomisk støtte til VR Express da det blir mange investeringer, ikke bare 

til bil og henger, men regnskapsprogram, logo, noe reklame, arbeidstøy m.m. Det vil være et 

vesentlig løft. 

 

Per i dag leier VR Express bilen, og en milepæl for bedriften vil være å eie bilen i firmaet. De 

anser det som realistisk å kunne gjennomføre dette første halvår 2021. Neste milepæl vil være å 

gå fra enkeltmannsforetak til AS for å skape arbeidsplasser for flere. 

 

Pr i dag er det kun Rakbjørg som arbeider i foretaket. Han har fast jobb i SalMar – ei uke på, 

ei uke av – og bruker friukene til å arbeide i foretaket. 

 

Aktivitet 1 

 Bil med henger er tiltenkt for frakt av ulike objekter rundt i hele Norge 

 Daglig leder, Mathias Vatn Rakbjørg er sjåfør på bilen og utfører arbeidet 

 Transport av bil, båt, MC, motorer, maskinelt utstyr, traktor, hengere og større 

gjenstander bedriftene på Hitra/Frøya har behov for å frakte 

 

Aktivitet 2 

 Utleie av hengere og bil til flytting/transport 

 

Samarbeidspartnere 
 

 VR Express har avtaler med Kystteknikk mekanisk/kystteknikk maritime, Salmar og 

Fjeldvær motor på transport av mekaniske deler og motorer. Oppdrag som tar oss 

tur/retur nedover Gudbrandsdalen, Oslo, Kristiansand samt maritimt utstyr tur/retur 

regionen Møre og Romsdal 

 En del private kunder som kjøper og selger biler, båter og maskiner på Hitra/Frøya 

 Avtale med bilforhandlere i Trondheim, Ski, Kristiansand, Oslo, Bergen og Mo i Rana 

 Frakter Atv`er og hengere for en forhandler i Spydeberg 

 

Økonomi 
 

Investeringer 

 

Investering   Finansiering   

Båthenger 81 026 Egenkapital/ Lån 450 000 

Bilhenger 84 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 

Varebil 498 060     

Total 663 086   650 000 

 
 

Driftsbudsjett 

 

  År 1   År 2   År 3   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 
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Oppdrag 72 000   800 000   1 200 000   

Bilhenger   84 000         

Varebil   498 060         

Båthenger   81 026         

Arbeidsklær   7 098         

Reklame   987         

Førerkort   8 900         

Total 72 000 680 071 800 000 450 000 1 200 000 800 000 

 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som driver 

med utleie av hengere og biler 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende 

tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Nystartet virksomhet, 

mangler historiske tall 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/367    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.02.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 16.02.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.02.21 

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/370    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ang. utbygging Frøya sykehjem 

 

 

 

 



Fra: Beathe Sandvik Meland [BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no] 

Til: Vidar Sagmyr [Vidar@sagmyr.no] 

Kopi: Marit Wisløff Norborg [MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no]; Kristin Furunes 

Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no]; Arvid Hammernes 

[Arvid.Hammernes@froya.kommune.no]; Knut Arne Strømøy 

[KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no]; Olaf Petter Reppe [Olaf.Reppe@froya.kommune.no]; 

Berit Flåmo [Berit.Flamo@froya.kommune.no]; Eskil Sandvik 

[Eskil.Sandvik@froya.kommune.no]; Dordi Hammer [Dordi.Hammer@froya.kommune.no]; 

Svein Viggo Johansen [SveinViggo.Johansen@froya.kommune.no]; Ingrid Kristiansen 

[Ingrid.Kristiansen@froya.kommune.no]; 'Ivar Sæter' [ivar.saeter@xpro.as]; Torny Lillian Dahlø 

Sørlie [TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no]; Rådmannsteam 

[Radmannsteam@froya.kommune.no]; Nils Jørgen Karlsen [Nils.Karlsen@froya.kommune.no] 

Sendt: 15.02.2021 15:35:14 

Emne: SV: Frøya Sykehjem 

Vedlegg: image001.png; image003.png; image004.png; image005.png 

Hei. 
 
Viser til mail mottatt 29. januar 2021, der du i egenskap av representant for Byggebransjens 
uropatrulje, informerer Frøya kommune om Arbeidstilsynets tilsyn og oppfølging av 
underleverandøren PAKO AS. I tillegg ble det opplyst om eventuelle uklarheter og mulige brudd 
på norsk lov. Viser også til din mail av 05.02.21 vdr innleieforhold. 
 
Kommunen har nå undersøkt saken, og har fått bekreftet at PAKO AS er engasjert som en 
produksjonsbedrift med ansvar for egne arbeider både under utførelsen og i garantitiden. De har 
aldri vært engasjert som et bemanningsforetak.   
 
Kommunen har fått bekreftet at selskapet PAKO AS arbeider i henhold til gjeldende regelverk. De 
betaler arbeidsgiveravgift, basert på hvor de ansatte jobber, og at de i 2020 har betalt rundt 
500.000 kr i arbeidsgiveravgift, noe som fremkommer av a-meldingen som også Skatteetaten har 
tilgang til. Selskapets pensjonsforsikring er tegnet hos Danica pensjon. De har hatt en avtale fra 
og med 2019. Pensjonsforsikringen blir også innrapportert på a-meldingen.  
 
RUTA Entreprenør AS bekrefter at de har fått oversendt forsikringsbeviser, informasjon om 
pensjon og attest for skatt og merverdiavgift. Merknaden om tvangsoppløsning er knyttet til at 
de ikke hadde revisor på plass. Det har de også ryddet opp i. 
 
Frøya kommune har tydelige krav i konkurransegrunnlaget knyttet til valg av entreprenør i 
utbyggingsprosjekt. Ruta, som hovedentreprenør, har fulgt opp gjeldende krav mot sine 
underleverandører. Dette for å ivareta lov og etiske forhold. 
 
Som et resultat av Arbeidstilsynets tilsyn og oppfølging av PAKO AS, har selskapet innført 
strengere rutiner, rutiner i henhold til forskriften. Kommunen har også mottatt bekreftelse fra 
Arbeidstilsynet om at pålegget er oppfylt. De har mottatt tilfredsstillende informasjon fra 



bedriften. Bedriften skal sørge for at deres arbeidere skal innlosjeres på karantenehotell i 
Trondheim eller på Frøya. 
 
Frøya kommune takker for din henvendelse/varsel, det er nyttig for oss å få undersøkt om alle 
forhold er ihht til avtaleverket. 
 
Slik undertegnede ser denne saken nå, så anser jeg avvikene som du har meldt for lukket. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Beathe Sandvik Meland 
Kommunedirektør 
 
Tlf: 72 46 32 00 
Mob: 952 88 121 
www.froya.kommune.no 
beathe.meland@froya.kommune.no 
 

 
 
E-post til og fra Frøya kommune vil være 
gjenstand for journalføring, jfr. Arkivloven. 
 

Fra: Vidar Sagmyr <Vidar@sagmyr.no>  
Sendt: fredag 5. februar 2021 16.10 
Til: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no> 
Kopi: Marit Wisløff Norborg <MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no>; Kristin Furunes Strømskag 
<KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no>; Arvid Hammernes 
<Arvid.Hammernes@froya.kommune.no>; Knut Arne Strømøy 
<KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no>; Olaf Petter Reppe <Olaf.Reppe@froya.kommune.no>; Berit 
Flåmo <Berit.Flamo@froya.kommune.no>; Eskil Sandvik <Eskil.Sandvik@froya.kommune.no>; Dordi 
Hammer <Dordi.Hammer@froya.kommune.no>; Svein Viggo Johansen 
<SveinViggo.Johansen@froya.kommune.no>; Ingrid Kristiansen 
<Ingrid.Kristiansen@froya.kommune.no>; 'Ivar Sæter' <ivar.saeter@xpro.as>; Torny Lillian Dahlø Sørlie 
<TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no>; Rådmannsteam <Radmannsteam@froya.kommune.no>; 
Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no> 
Emne: Mulig Spam:SV: Frøya Sykehjem 
 
Hei! 
 



Jeg tenkte bare å følge opp med at jeg etter dialog med Ruta Entreprenør nå kan slå fast at den nevnte 
underentreprenøren Pako AS har blitt leid inn av EFC Norge AS. 
 
Vi mener dette er å betrakte som et ulovlig innleieforhold jamfør gjeldende regelverk. 
EFC Norge har ikke tariffavtale og har sånn som vi tolker loven ikke anledning til å leie inn fra 
bemanningsforetak. 
Dersom Pako AS vurderes som en produksjonsbedrift sier regelverket bl.a. at utleieaktiviteten ikke skal 
omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. 
Innleie må også være drøftet med de tillitsvalgte, og i enkelte tilfeller avtalt med de tillitsvalgte i 
virksomheten som skal leie inn arbeidskraft. 
Det er lite sannsynlig at Pako AS har tillitsvalgte. 
Siste nytt er for øvrig varsel om tvangsoppløsning mot Pako AS, se vedlegg. 
 
Legger ved litt underlag på temaet. 
På Arbeidstilsynets sider finner man en oversikt over innleieregelverket; 
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/ 
Her beskrives bl.a. også likebehandlingsprinsippet i slike arbeidsforhold. 
 
Håper dette kan være til hjelp når dere nå er i gang med å se nærmere på hele denne saken. 
 
Hører fra deg 
 
Mvh 

Vidar Sagmyr 

Byggebransjens uropatrulje 

Tlf 92878722 

 

http://uropatruljen.no/ 

 

 
 

Fra: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>  
Sendt: fredag 29. januar 2021 16.00 
Til: Vidar Sagmyr <Vidar@sagmyr.no> 
Kopi: Marit Wisløff Norborg <MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no>; Kristin Furunes Strømskag 
<KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no>; Arvid Hammernes 
<Arvid.Hammernes@froya.kommune.no>; Knut Arne Strømøy 
<KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no>; Olaf Petter Reppe <Olaf.Reppe@froya.kommune.no>; Berit 
Flåmo <Berit.Flamo@froya.kommune.no>; Eskil Sandvik <Eskil.Sandvik@froya.kommune.no>; Dordi 
Hammer <Dordi.Hammer@froya.kommune.no>; Svein Viggo Johansen 
<SveinViggo.Johansen@froya.kommune.no>; Ingrid Kristiansen 
<Ingrid.Kristiansen@froya.kommune.no>; 'Ivar Sæter' <ivar.saeter@xpro.as>; Torny Lillian Dahlø Sørlie 
<TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no>; Rådmannsteam <Radmannsteam@froya.kommune.no>; 
Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no> 
Emne: SV: Frøya Sykehjem 
 



Hei Vidar Sagmyr, og takk for epost. 
 
Vil med dette bekrefte at din epost er mottatt og at kommunen snarlig undersøker de punkt du berører, 
og gi deg et utfyllende svar. 
 
Med ønske om en fin helg. 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Beathe Sandvik Meland 
Kommunedirektør 
 
Tlf: 72 46 32 00 
Mob: 952 88 121 
www.froya.kommune.no 
beathe.meland@froya.kommune.no 
 

 
 
E-post til og fra Frøya kommune vil være 
gjenstand for journalføring, jfr. Arkivloven. 
 

Fra: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no>  
Sendt: fredag 29. januar 2021 14.29 
Til: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no> 
Emne: VS: Frøya Sykehjem 
 
 

Fra: Vidar Sagmyr <Vidar@sagmyr.no>  
Sendt: fredag 29. januar 2021 14:26 
Til: Marit Wisløff Norborg <MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no> 
Kopi: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no>; Knut Arne Strømøy 
<KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no>; Arvid Hammernes <Arvid.Hammernes@froya.kommune.no>; 
Olaf Petter Reppe <Olaf.Reppe@froya.kommune.no>; Berit Flåmo <Berit.Flamo@froya.kommune.no>; 
Eskil Sandvik <Eskil.Sandvik@froya.kommune.no>; Dordi Hammer 
<Dordi.Hammer@froya.kommune.no>; Svein Viggo Johansen 
<SveinViggo.Johansen@froya.kommune.no> 
Emne: Mulig Spam:Frøya Sykehjem 
 
Hei! 
 



Vi ønsker å be Frøya Kommune gjøre noen vurderinger og undersøkelser rundt firma knyttet til 
utbyggingen av Frøya Sykehjem. 
 
Dette gjelder i første rekke bekymring rundt gjestearbeidere fra bedriften Pako AS, som ikke har 
gjennomført karantenetiden på lovlig måte iht covid 19-forskriften nå ved ankomst i januar 2021. 
Vedlagt ligger noe av Arbeidstilsynets dokumentasjon på nettopp dette, hvor det bl.a konkluderes med 
grove brudd på covid 19-forskriften under karanteneopphold. 
Sitat fra tilsynsrapport: 

«I henhold til innreiseregisteret framkommer det at 5 arbeidstakere ankom landet den 
05.01.2021 og oppgir at karantenetiden på 10 dager skal gjennomføres ved Guruvikdal 
Havfiskesenter ved Dyrvik på Frøya. Det framkommer videre av virksomhetens beskrivelse for 
innkvartering at denne ikke oppfyller de krav som framkommer av covid -19 -forskriften §5a. 
Dette er et alvorlig brudd i henhold til covid -19 forskriften vedrørende gjennomføring av 
innreisekarantene.» 

 
Vi mener Frøya Kommune bør vurdere å anmelde forholdet.  
 
Generell info: 
1.           Hovedentreprenør:                                                                      Ruta Entreprenør AS 
2.           Underentreprenør – Estisk firma                                               EFC Norge AS, org.nr.: 997488938 
3.            Mulig innleid av EFC Norge                                                         Pako AS, org.nr.: 916202083 
 
I tillegg til dette ønsker vi å høre litt om Frøya Kommune sitt generelle fokus på seriøsitetsarbeid. 
Siden 2017 har de fleste trønderske kommuner vedtatt ulike seriøsitetserklæringer/krav til innkjøp i 
forhold til bygg- og håndverkstjenester, mye basert på Samarbeid mot svart økonomis 10 strategiske 
grep; https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/wp-content/uploads/2016/03/Hefte-webversjon.pdf 
Vi har bidratt med innspill til disse seriøsitetskravene, og vil spesielt trekke fram punkt 5: 
                «SETT KRAV TIL FAGKUNNSKAP» 
                «Ved å sette krav til lærlinger og fagkunnskap sikrer vi kvalitet og seriøsitet både på kort og lang 
sikt.» 
 
Stemmer det at også Frøya Kommune stiller slike seriøsitetskrav i sine innkjøp og på sine byggeplasser? 
Har dere i likhet med f.eks. Trondheim Kommune krav om at alle underleverandører skal være godkjente 
opplæringsbedrifter, og at det i prosjektet skal leveres et minimum antall timeverk fra lærlinger og 
fagarbeidere? 
Hvordan kontrollerer dere dette? 
 
Vi har sett litt nærmere på Pako AS og funnet at de har en postboksadresse i Kirkenes, men ingen reell 
tilstedeværelse på adressen. All kommunikasjon ser ut til å gå via Estland. 
Postadressen i Finnmark gjør at de kan ha unndratt seg arbeidsgiveravgift. 
I tillegg kan regnskapstallene tyde på at det ikke er opprettet lovpålagt tjenestepensjon for de ansatte. 
Dersom bedriften er innleid av EFC Norge AS kan dette være ulovlig innleie, ettersom EFC Norge AS ikke 
har tariffavtale og anledning til innleie fra dette som trolig i praksis er et bemanningsforetak. 
 
Skatteetaten har fått info fra oss om postboksadressen i Finnmark, så dette vil trolig de ta tak i, men alt 
dette er informasjon dere på Frøya også bør ha i bakhodet mener vi. 
 
Hører gjerne fra dere om dette. 



 
 
Mvh 

Vidar Sagmyr 

Byggebransjens uropatrulje 

Tlf 92878722 

 

http://uropatruljen.no/ 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/394    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/368    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 21/352    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ASTRI REPPE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Astri Reppe innvilges fritak fra sine politise verv for resten av inneværende periode.  

 

Som 1. vararepresentant for Rødt i kommunetyret velges: 

Som 2. vararepresentant for Rødt i hovedtutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

velges: 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Astri Reppe søker fritak for sine politiske verv grunnet sykdom og kan derfor ikke ivareta 

vervet på en god måte. Reppe har lagt ved dokumentasjon fra lege ang. dette. 

 

 

 § 7-9.Uttreden og fritak  

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den 

som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 



Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den 

gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 

faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 

som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges 

nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få 

delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Astrid Reppe innvilges fritak fra sine politiske verv. 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 21/28    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INTERKOMMUNALT RÅD, TRØNDELAG SØR-VEST, LAKSEREGION  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- 

Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas 

som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Vedlegg: 

 
Samarbeidsavtale 

Vertskommuneavtale (kontoravtale) 

Referat fra regionrådet 12.02.21 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommuner som inngår i samarbeidet er;  

Skaun kommune, Orkland kommune, Heim kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Aure 

kommune, Rindal kommune og Rennebu kommune.  

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i 

Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en gjennomgang av avtale om interkommunalt 

samarbeid, kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (rådmann Orkland kommune), Marit Risvaag (jurist, 

Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør, Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv 

Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  



I forbindelse med gjennomgang av samarbeidsavtalen har regionrådet vedtatt at Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen erstatter dagens navn som er regionrådet i 

Orkdalsregionen.  

 

Bakgrunn for valg interkommunalt politisk råd som organisasjonsform  

Regionrådet i Orkdalsregionen er i dag organisert som et samarbeid etter gammel kommunelov § 27.  

Samarbeid etter kommuneloven § 27 har blitt brukt som ramme for to typer interkommunalt 

samarbeid: regionråd og produksjonssamarbeid. 

Regionråd er en uformell betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis 

oppretter for å håndtere saker av felles interesse. Produksjonssamarbeid er en betegnelse på samarbeid 

hvor det samarbeides om én oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den 

aktuelle oppgaven eller tjenesten. 

Av forarbeidene til ny kommunelov kommer frem følgende vurderinger om samarbeidsformene:  

Verken interkommunale selskaper eller vertskommuner blir vurdert som gode organisasjonsformer 

for regionråd. 

 

Regionråd  

Etter utvalgets oppfatning bør regionråd reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et 

folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder 

for møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. 

Utvalget foreslår at det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet. Dette skal være 

regionrådets øverste organ, og alle deltakerkommunene skal være representert i dette folkevalgte 

organet. Utvalget foreslår videre å presisere i loven at dette rådet kan opprette andre underordnete 

folkevalgte organer til styring av regionrådet. Rådet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, 

og det vil kunne omgjøre vedtak disse organene treffer, i samme utstrekning som disse selv kunne ha 

omgjort vedtaket. Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale 

samarbeidsformer som må benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som 

innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. 

 

Interkommunalt politisk råder vurderes som den best egnede samarbeidsformen for videreføring av 

arbeidet i Orklandsregionen. Et interkommunalt politisk råd kan behandle saker som går på tvers av 

kommunegrensene og dermed ivareta felles interesser for kommunene innen utvikling, samordning og 

felles strategier. Et interkommunalt politisk råd skal ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Dette er i samsvar med dagens vedtekter for regionrådet § 3. Regionrådet kan 

likevel forvalte tilskuddsmidler.  

Ved opprettelse av et interkommunalt politisk råd skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

alle deltakere i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende 

vedtekter. Det anbefales opprettet en samarbeidsavtale som tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene 

for regionrådet i Orkdalsregionen, med de endringer og føringer som er lagt i ny kommunelov.  

Det er særlig tre forhold som må endres/avklares i forhold til omdanning fra Regionråd til 

Interkommunalt politisk råd:  



OBSERVATØRER 

Av vedtektene for regionrådet kommer frem i § 2 at det er mulig å være deltaker i Regionrådet som 

Observatørkommune. Observatørkommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett og de deltar 

med halv medlemsavgift.  

Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. Av forarbeidene til bestemmelsen, 

prop. 46L (2017-2018), kommer frem at dersom det skal opprettes et interkommunalt politisk råd, må 

rådet opprettes etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte. Kommuneloven § 18-

2 har bestemmelser om deltakelse der det blant annet kommer frem at den enkelte deltaker i et 

interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelse. Av § 

18-3 om rådets representantskap kommer frem at samtlige deltakere skal være representert med minst 

et medlem i representantskapet. Representantskapet er et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 

annet ledd bokstav i. Dette innebærer blant annet at medlemmene i representantskapet har plikt til å 

møte og plikt til å stemme når en sak tas opp til behandling. Det er etter dette ikke åpnet for å 

organisere Interkommunalt politisk råd med observatører, jf. også uttalelse fra kommunal og 

moderniseringsdepartementets uttalelse i brav datert 12.12.2019.  

 

Ansettelse og selvstendig juridisk enhet 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, skal ha et eget sekretariat med daglig 

leder. Rådet er ikke et eget rettssubjekt. Interkommunalt politisk råd velger kontorkommune, som er 

administrativt ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. 

Kontorkommunen har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og 

revisjon. Alternativt kan Interkommunalt politisk råd inngå avtale om sekretariats tjenester med en 

ekstern leverandør.    

Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområder, oppgaver og ressursbruk etter 

behov.  

Den foreslåtte løsningen her er en videreføring av organiseringen for regionrådet i Orkdalsregionen. 

Erfaringene er at dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende og at en ikke ser at det er ønskelig 

å opprette Interkommunalt politisk råd som et eget rettssubjekt med egne ansatte m.m. Å opprette rådet 

som et eget rettssubjekt vurderes å være mer ressurskrevende og mindre fleksibelt enn dagens løsning.  

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av en folkevalgt fra 

hver av rådets deltakerkommuner (fortrinnsvis ordfører). Den enkelte deltakerkommunes 

kommunestyre velger selv et medlem og et varamedlem til representantskapet. Representantskapet 

velges for fire år av gangen.  

Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett. Arbeidsutvalget velges av 

representantskapet. Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren forvalter 

kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og 

talerett.  

 

Rådet velger leder, nestleder og arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i 

arbeidsutvalget.  

 

Kommunedirektørutvalget for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen består av 

rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder.  

 



Det kan oppnevnes gjester til møter i rådet og i rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- og 

talerett.  

 

Organisering og videre arbeid i Interkommunalt politisk råd og påvirkning på andre avtaler  

 

Arbeidet i regi av regionrådet i Orkdalsregionen har primært vært to delt, en del rettet inn mot 

utviklingsarbeid primært innen nærings- og samferdselsområdet og en del rettet inn mot utvikling og 

tjenestesamarbeid inne helseområdet. Orklandsregionen skal nå også ha et samarbeid som omfatter 

kompetansenettverk innen oppvekst.  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, er tenkt å være en 

overordnet avtale og overbygning for videre samarbeid.    

Det er hovedsakelig fire vedtekter/avtaler som er knyttet til Orkdalsregionen og som bør ses på i 

forhold til ny kommunelov og tilpasning til ny samarbeidsavtale og struktur for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest-vest- lakseregionen 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy- regionen 

 Mandat knyttet til Helselederforum i Orkdalsregionen 

I forbindelse med etablering av Interkommunalt politisk råd er det nødvendig å gjennomgå alle deler av 

samarbeidet for de forskjellige fagområdene for å sikre at nødvendig grunnlag for videreføring av 

arbeidet foreligger og at dette får en form i ny organisasjon som er hensiktsmessig og godt tilpasset de 

enkelte formål. Det må sikres at alle sider i samarbeidet ivaretas videre, både de politiske organene, det 

administrative samarbeidet og kontorkommunens rolle og forventninger. 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommune 

Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra deltakerkommunene om å samordne arbeidet i 

Orkdalsregionen med helsesamarbeidet på utviklingssiden. Utgangspunktet var omorganisering av SiO, 

hvor legevakt og KAD senger ble lagt til St. Olavs hospital, og et sto fritt til å beslutte ny organisering 

av utviklingsarbeidet på helseområdet. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i deltakerkommunene.  

 

Til grunn for avtalen lå en enighet om at Regionrådet i Orkdalsregionen kunne ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. Overføring av utviklingsoppgaver på helseområdet i SiO 

innebar at deler av tidligere arbeidsoppgaver i SiO ble overført til regionrådet med Skaun som 

kontorkommune. Overføring av personell knyttet til utviklingsdelen av helseområdet ble gjennomført 

som en virksomhetsoverdragelse.  

 

Av avtalen kommer frem at vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for samarbeidet, pkt. 2.2. 

Avtalen er knyttet opp mot vedtektene og er vedtatt med hjemmel i gammel kommunelov. En revisjon 

av avtalen er derfor nødvendig.  

 

Formål og forutsetninger som ligger til grunn for avtalen vil fortsatt være de samme. Erfaringene i 

avtaleperioden er at Orkdalsregionen er i utvikling både i forhold til fagområder som omfattes og 

personell. Av denne grunn er det ønskelig å gjøre ny avtale noe mindre detaljert, slik at en slipper 

hyppige endringer eller at avtalen etter kort tid gir et uriktig bilde. En del av punktene i avtalen 

relaterer seg til situasjonen før avtalen ble inngått, disse anses i dag som overflødige.  

 

Under punktet bemanning foreslås det en forenkling, slik at en ikke beskriver alle de enkelte stillingene 

som inngår i Orkdalsregionen, men at en beskriver funksjonene som ligger i samarbeidet. Det er 



allerede utarbeidet egne vedtekter/avtaler som nærmere beskriver grunnlag og innhold i samarbeidet for 

de forskjellige fagområdene.   

 

Punktet om avtalens forankring er videre skrevet om i samsvar med ny kommunelov og 

samarbeidsavtale.  

 

Punktet kostnadsfordeling oppdateres etter revisjon som er foretatt samt for kostnadsfordeling på nytt 

fagområde oppvekst. 

 

Ved utvidelse av Orkdalsregionen med flere fagområder og mer personell, oppstår et behov for å 

fastsette klarer roller for arbeidet i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen. Det 

er ansatt en daglig leder i Orkdalsregionen. Daglig leder har b.la ansvaret for å initiere og følge opp 

politiske prosesser. Daglig leder er videre sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og 

ordførerkollegiet samt for næringsfondet. I tillegg til daglig leder er det en leder for helsesamarbeidet 

som er lagt til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest. Det er nå tilknyttet tre personer til 

helsesamarbeidet, leder for dette samt en kreftkoordinator og en prosjektstilling. Nytt er at også at 

kompetansenettverket for oppvekst er underlagt Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen, 

også ansvarlig for dette nettverket inngår i Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen og 

avtalen om kontorkommune med Skaun. Det er behov for å definere rollene i Interkommunalt politisk 

råd sørvest-lakseregionen klart, dette kan gjøres gjennom et nytt punkt i avtale om interkommunalt 

samarbeid og kontorkommune.  

 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen  

Det foreligger egne vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen. Dette er vedtekter for 

forvaltning av tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune samt øvrige tilskuddsmidler fra 

kommunene eller andre organer/parter.  

Vedtektene for regionalt næringsfond foreslås videreført med de nødvendige justeringer som følge av 

ny organisering, kommunesammenslåing og ny kommunelov. Kommunedirektørgruppen i 

Orkdalsregionen har bedt om å få behandle vedtekter før behandling i regionrådet. Vedtekter for 

næringsfondet sendes derfor kommunene til behandling i mars 2021  

 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen 

Denne avtalen er av nyere dato og er utarbeidet i samsvar med ny kommunelov og er forankret i nytt 

interkommunalt politisk. Avtalen er inngått for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021. Avtalen fremstår 

som ryddig med en god beskrivelse roller og ansvarsfordeling knyttet til kompetansenettverket. Det 

anses ikke nødvendig å gjøre nedringer i avtalen.  

 

 Mandat Helselederforum i Orkdalsregionen 

Det er utarbeidet et mandat for Helseforum i Orkdalsregionen datert mars 2019. Mandatet er ikke 

underskrevet og det fremgår ikke at dette har vært til formell behandling i Orkdalsregionen eller i 

kommunene. Mandatet beskriver mye om bakgrunn knyttet til SiO, dette kan i stor grad fjernes i nye 

retningslinjer/mandat. Det er en leder for helseutviklingsarbeidet, som inngår i Orkdalsregionen med 

kontorkommune i Skaun. Dette er en leder som har ansvaret for samhandling mellom kommunene på 

helseutviklingsområdet. Av mandatet kommer frem formål, sammensetning og mandat for 

Helselederforum. Det er viktig at forumet fungerer som en arena for utvikling i kommunene og at 

kommunen opplever dette som nyttig og engasjerende. Det har væt en utfordring at kommunene i 

Orklandsregionen har forskjellige ønsker og behov, det kan derfor være fornuftig å gjennomgå 

dokumentet, på bakgrunn av erfaringene så langt, for å sikre at dette er i samsvar med kommunenes 

reelle ønsker og behov. Mandat sendes ikke kommunene til behandling 



Det foreslås å gjennomgå mandatet og utarbeide en oppdatert utgave med utgangspunkt i den 

utformingen som er valgt for samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i Orkdal/Øy-

regionen.  Mandat sendes ikke kommunene til behandling  

 

Administrasjonen i Orkdalsregionens vurdering  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest og kontoravtale er behandlet i 

regionrådet i juni, oktober og desember 2020 og februar 2021.  Tema som er diskutert er navn, 

observatørers rolle, valg til representantskapet og roller i organisasjonen. Avtalene er oppdatert og 

justert jfr. de vedtak som er fattet i regionrådet. Avtalene er også diskutert med juridisk avdeling hos 

Statsforvalteren. 

 

Navn på organisasjonen  

Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i desember 2020 å endre navn til Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest- lakseregionen. Bakgrunnen for navneendring var at flere kommuner ikke 

identifiserte seg med den geografiske regionen «Orkdalsregionen». Det har de siste årene ved flere 

anledninger vært diskutert en navneendring. En navneendring må behandles av medlemskommunene.  

 

Observatører:  

Jfr. ny kommunelov er det ikke lenger mulig å ha observatører til Interkommunalt politisk råd.  Dagens 

observatørkommuner er tilskrevet og et forelagt tilbud om fast medlemskap i regionrådet. Rennebu 

kommune vil fra 1. januar 2021 inngå som fast medlem i Interkommunalt politisk råd, Trøndelag 

sørvest, lakseregionen.  I tillegg vil Aure kommune inngå som fast medlem i regionrådet fra samme 

dato.  Kommunene Surnadal og Ørland vil fra ny samarbeidsavtale trer i kraft ikke lenger ha status 

som observatører i Interkommunalt politisk råd.  

 

I regionrådet møter foruten de valgte representantene kommunedirektører, daglig leder og 

representanter / gjester fra Statsforvalteren, Trøndelag Fylkeskommune og KS.  Møtene er åpne og vil 

som andre politiske møter være åpne for publikum.  Vi har i avtaleutkastene valgt å bruke ordet gjest 

istedenfor observatør for å unngå uklarheter omkring dette.  

 

Valg: 

I dagens vedtekter velges to politiske representanter til regionrådet. I ny samarbeidsavtale legges det 

opp til at det velges en politisk representant til representantskapet. Jfr. kommuneloven har de valgte 

representantene stemmerett.  Arbeidsutvalget innstilte på dette i sitt møte 26. januar 2020.    Det åpnes 

opp for at kommunene kan stille med flere politiske representanter i interkommunalt politisk råd, men 

da uten stemmerett.  Kommunedirektører har møte og talerett i Interkommunalt politisk råd. Det 

samme har daglig leder.   

 

Organisering:   

I regionrådsmøte 8. og 9. oktober 2020 ble det bestemt at arbeidsgruppen i tillegg til å utarbeide nye 

avtaler skulle se på roller og organisering av regionrådet. Dagens organisasjonsmodell framstår uklar 

med uavklarte roller og rapporteringslinjer. Det skaper også forvirring at organisasjonen har to daglige 

ledere.  En presisering av roller og rapporteringslinjer vil gjøre arbeidet i Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest -laksregionen mer effektivt og danne grunnlag for bedre kommunikasjon, tverrfaglig 

samhandling og bedre måloppnåelse. Nytt organisasjonskart sees i sammenheng med samarbeidsavtale. 

Nødvendige drøftinger med ansatte ivaretas av kontorkommunen.   

 



Videre saksgang  

Avtalene sendes kommunene med en frist for behandling som settes til 1. april 2021.  Interkommunalt 

politisk Trøndelag sørvestvest sluttbehandler saken 16. april 2021.  Ny organisering trer i kraft fra 

samme dato.  

 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune følger de vurderinger som er gjort i 

saksfremstillingen og at Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette vil erstatte dagens regionråd for Orkdalsregionen. Navnet på 

rådet skal være: 

 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen. 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale, datert 17.02 

2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Ingen nye utgifter utover det som tidligere er vedtatt. 
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Samarbeidsavtale  
 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest 

- lakseregionen 

(tidligere Regionrådet for Orkdalsregionen) 
 

 

 

 

 
 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om 
interkommunalt politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen (tidligere Regionrådet 
for Orkdalsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Frøya, Heim, 
Hitra, Orkland, Rindal, Rennebu, Aure og Skaun. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- 
lakseregionen tas inn som medlemmer. 
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§ 3 Formål med Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - lakseregionen skal være 
medlemskommunenes felles utviklings og samordningsorgan og har som formål å 
ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en 
nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.  
 
Felles oppgaver er:  

• Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om 
utviklingsoppgaver, tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver  

• Samferdsel, kommunikasjoner  
• Nærings- og sysselsettingsspørsmål  
• Utdanningstilbud  
• Reiseliv  
• Offentlige virkemidler  
• Forsknings- og utviklingsoppgaver  
• Informasjonsvirksomhet  
• Helsesamarbeid 

 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan selv initiere 
handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional karakter. 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan også initiere 
interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver og 
forvaltningsoppgaver. Vedtak om iverksetting av slikt samarbeid gjøres av 
kommunestyrene i hvert enkelt tilfelle.  
 

Rådet fungerer som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle 
prosjekter/utredningsarbeider og kan opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte 
saker etter behov. 
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan fungere som 
styringsorgan for deler av tjenestesamarbeidet der det ikke er snakk om 
myndighetsutøvelse etter særlov, og det ikke etableres et særskilt folkevalgt organ 
for hver enkelt tjeneste. Dersom rådet finner det hensiktsmessig, kan Interkommunalt 
politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen mot vederlag påta seg oppdrag for en 
eller et begrenset antall kommuner.    
 
 
§ 4 Representantskapets/regionrådets sammensetning og valg av medlemmer i 
Interkommunalt politisk råd. 
 

Av kommuneloven § 18-3 fremgår at Representantskapet er det øverste organet i et 
interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med 
minst ett medlem i representantskapet. Representantskapet omtales til daglig som 
Regionrådet. Begrepet Regionrådet benyttes også i denne avtalen om samarbeidets 
øverste organ, jf. organisasjonskartet.  
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Regionrådet består av kommunenes valgte representant og deltakerkommunenes 
kommunedirektører. Andre kan delta med talerett. 

Regionrådet består av en folkevalgt, fortrinnsvis ordfører, fra hver av 
deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv et 
medlem og et varamedlem til regionrådet. Regionrådet velges for fire år av gangen.  

Møter i regionrådet er offentlige og alle som ønsker vil ha rett til å være til stede, jf. 
kommuneloven § 11-5. 

Deltakerkommunenes kommunedirektører/rådmann møter i Regionrådet med 
talerett. De valgte medlemmene i Regionrådet kan også gi talerett til andre 
møtedeltakere, for eksempel politikkere fra deltakerkommunene eller representant fra 
Fylkesmannen.   

  

§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren (jf. 
§ 4), forvalter kommunens stemmerett i Regionrådet. Øvrige politikere som inviteres 
til møter i Regionrådet, kan gis talerett. 
 

Regionrådets valgte medlemmer plikter å møte i regionrådsmøter hvis de ikke har 
gyldig forfall. Regionrådets valgte medlemmer som er til stede når en sak tas opp til 
avstemming plikter å stemme. Deltakerkommunenes kommunedirektører/rådmenn 
deltar i regionrådsmøtene med talerett. Regionrådet konstituerer seg selv, leder og 
nestleder velges for en 2-årsperiode av rådets representantskap.  

Regionrådet kan selv oppnevne andre organer og utvalg til styring av rådet, herunder 
arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i arbeidsutvalget.  

Det kan inviteres deltakere/gjester til møter i Regionrådet og i rådmanns-
/kommunedirektørforum med møte- og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 

 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunen har reservasjonsrett i 
saker eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker. 
 
I høringssaker kan interkommunalt politisk råd gjøre endelig vedtak på vegne av 
regionen, men også her skal en tilstrebe konsensus.   
 
 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert 
en vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra 
evalueringen skal det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold 
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og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved 
starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen skal ha en egen 
sekretariatsordning med en daglig leder, men er ikke et eget rettssubjekt.  
 
Vertskommunen/kontorkommunen er administrativ ansvarlig kommune med 
kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Kontorkommunen har 
ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen fastsetter sekretariatets 
ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk 
råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av 
sekretariatet ved daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever 
beslutning om ressursbruk utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til 
vedtak i Interkommunalt politisk råd.  
 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for 
tiltredelse etter at saken er vurdert og behandlet i rådet.  
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene 
betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Kontingent fordeles 
mellom medlemskommunene etter «Agdenesmodellen»  
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen har ikke myndighet til å 
ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Den 
enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i rådets møter og aktiviteter, 
herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. 
 

Kommunenes største kostnad knyttet til Interkommunalt politisk råd er lønn for 
tilknyttede personalressurser, ansettelser eller erstatning av stillinger skal derfor alltid 
behandles av kommunene.  

 
§ 11 Rutiner gjennom året 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen vedtar innen utgangen 
av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. Årsmelding og revidert 
regnskap behandles av rådet innen utgangen av juni. 
 
§ 12 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, 
lakseregionen etter vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra 
utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
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Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen kan oppløses av et 
flertall på 2/3 av deltakerkommunene. 
 
§ 13 Ikrafttredelse 
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk 
råd Trøndelag sørvest, lakseregionen har vedtatt den. 
 

 



 

 

 

 

 

  

Avtale om interkommunalt samarbeid -  

Vertskommuneavtale 

Vertskommuneavtalen regulerer kommunenes 

samarbeid om Skaun kommune som kontorkommune for 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen  

 
Avtale mellom samarbeidskommunene Frøya, Heim, Hitra, Rennebu, Rindal, Skaun, Aure og 

Orkland knyttet til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  
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1 Parter 
Avtalen er inngått mellom: 
Frøya kommune 
Heim kommune 
Hitra kommune 
Orkland kommune 
Rennebu kommune 
Rindal kommune 
Aure kommune 
 
= deltakerkommunene  
 
og Skaun kommune (kontorkommunen) 
 
om kontorkommune for sekretariatet i interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen 
 
Deltakerkommunene og kontorkommunen utgjør samarbeidskommunene 

2 Bakgrunn og formål  

2.1 Bakgrunn 
Avtalen erstatter tidligere avtale vedrørende samarbeid mellom kommunene i Orkdalsregionen 

datert 5. september 2013 og avtale mellom partene med virkning fra 01.01.2019.  

2.2 Formål 
Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen ligger til grunn for 

dette samarbeidet.  

Formålet med denne avtalen er å sikre koordinering og samhandling mellom samarbeidskommunene 
for å oppfylle målene i utviklingsplaner for regionen og kommunene.  
 
Av innledning til § 3 i samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen fremgår følgende formål:  
 
«Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen skal være medlemskommunenes 
felles utviklings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles 
strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.» 
 
Det vises videre i samarbeidsavtalen til oppgaver som tilligger Trøndelag sørvest – Lakseregionen, det 
skal drives forsknings- og utviklingsarbeid, informasjonsvirksomhet, utredningsarbeid og styrking av 
det interkommunale samarbeidet. Områdene som inngår i regionen i dag er primært næring og 
samferdsel, oppvekstsamarbeid og helsesamarbeid. Nærmere om innhold og oppgaver fremgår av de 
enkelte samarbeidsavtaler og vedtekter for hvert hovedfagområde.  
 
 



 

 

Daglig leder for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen fungerer som 
sekretariat og legger frem forslag til handlingsplan og budsjett for Kommunedirektør-
/rådmannsutvalget og AU før det behandles i regionrådet, med bistand fra samhandlingsleder helse 
og koordinator oppvekst.  
 

Sekretariatet i Trøndelag sørvest - Lakseregionen utarbeider årlige budsjetter og aktivitetsplan. Til 

dekning av regions aktiviteter tilligger en forventning av mobilisering av ekstern finansiering utover 

grunnfinansieringen som samarbeidskommunene står for. 

3 Kontorkommunen 

3.1 Kontorkommune er Skaun kommune 
Denne avtalen er en forlengelse av avtalen som trådte i kraft 01.01.2019 og gjør ingen endringer 

knytet til valg av kontorkommune, Skaun kommune fortsetter som kontorkommune for 

Interkommunalt politisk rår Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  

3.2 Bemanning 
Ansatte knyttet til Trøndelag sørvest - Lakseregionen tilsettes i kontorkommunen basert på denne 

avtalen. Regionen skal bemannes i forhold til de ansvarsområder som til enhver tid ligger under 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Det skal være en daglig leder for 

Interkommunalt Politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen, samt samhandlingsleder/koordinator 

for de enkelte fagområdene som dekkes av samarbeidet, der dette anses som nødvendig.  

De ansattes ansvarsområder og vilkår fremgår av arbeidsavtale og utfylles av samarbeidsavtaler, 

vedtekter og/eller mandat for det enkelte fagområdet.   

Ansettelse og oppsigelse skjer i kontorkommunen etter råd fra arbeidsutvalget (AU) for regionrådet. 

Årlig revisjon av lønns og arbeidsvilkår skjer etter innstilling fra AU. 

Bemanning vil variere avhengig av arbeids- og ansvarsområder som ligger til regionen.  Endring av 

antall årsverk skal behandles av Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen og 

eventuelle prosjektstillinger skal godkjennes av rådet på forhånd. Bemanningsendringer skal ha 

tilslutning i de enkelte kommuner.  

3.3 Avtalens forankring i samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd i 
Trøndelag sør vest - Lakseregionen og kommuneloven 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen er et samarbeid mellom et varierende 

antall kommuner i de vestlige deler av Trøndelag, og som har sin opprinnelse flere tiår tilbake. 

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen vedtatt første 

halvår 2020.  

Vertskommuneavtalen er hjemlet i kommuneloven § 18-1.  

3.4 Styring 
Styringsform er beskrevet i samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen og kommuneloven § 18-1. Kontorkommunen skal være representert i AU. 



 

 

3.5 Kontorkommunens ansvar 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar og stiller med (fortrinnsvis) samlokaliserte kontorplasser, 

nødvendig infrastruktur inkludert IKT og regnskap, jf. samarbeidsavtalen § 8. 

3.6 Myndighet og oppgaver 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte og skal legge til rette for sekretariatets 

arbeidsoppgaver, herunder administrativ støtte, lokaler og materiell.  

3.7 Arkiv 
Inn og utgående post, samt arkivverdige dokumenter arkiveres.  

4 Økonomi 
Sekretariatet i regionen er underlagt kontorkommunen, og arbeidet med forslag til 

handlingsplan/økonomiplan og årlig driftsbudsjett for regionen følger kontorkommunens rutiner og 

regelverk.  Sekretariatet i regionen oversender samarbeidskommunene årsbudsjett innen utgangen 

av september hvert år. Sekretariatet legger frem forslag til handlingsplan og budsjett for 

rådmannsutvalget og AU før det behandles i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen.   

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering (pris og lønnsvekst i 

henhold til årlig statsbudsjett) av forrige års budsjett om ikke annet er avtalt. 

4.1 Kostnadsfordeling 
Lønnsutgifter og kontorhold fordeles etter gjeldende Agdenesmodell, med mindre det foreligger 

særskilt vedtak om avvik fra dette.  

4.1.1 Sekretariatet i regionen  

 Utgifter til sekretariatet fordeles etter Agdenesmodellen på alle medlemmer av Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  

4.1.2 Helsesamarbeidet  

Utgifter knyttet til helsesamarbeidet fordeles etter Agdenesmodellen mellom medlemskommunene i 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Samarbeid ut over regionen 

reguleres av vertskommuneavtaler knyttet til det enkelte området.  

4.1.3 Oppvekstsamarbeidet 

Utgiftene knyttet til oppvekstsamarbeidet finansieres delvis ved skjønnsmidler. Av kostnader som 

ikke dekkes av skjønnsmidler fordeles 1/3 likt på kommunene og 2/3 etter antall elever, 

medlemskommunene i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Samarbeid ut 

over regionen reguleres av vertskommuneavtaler knyttet til det enkelte området. 

4.2 Utvikling av samarbeidet – evaluering  
Avtalen og den tilhørende finansieringsmodellen skal evalueres og vurderes på ny etter behov. AU 

organiserer evalueringen. 

4.3 Ikrafttredelse, endringer 
Avtalen trer i kraft fra 1.4.2021. Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har vedtatt avtalen. 

Det kreves enighet mellom alle samarbeidskommunene for å endre avtalen. Eventuelle endringer i 

denne avtalen må vedtas i samarbeidskommunenes kommunestyrer. 



 

 

5 Mislighold 
Dersom en av deltakerkommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan de 

øvrige samarbeidskommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra 

samarbeidet. 

6 Tvister 
Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.  Dersom partene 

ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.  Verneting skal være 

Sør-Trøndelag tingrett. 

7 Avtalens varighet 
Avtalen er inngått uten tidsavgrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte 

samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsenes i punkt 8, oppsigelse. 

8 Oppsigelse 
Deltakerkommunene kan ved skriftlig varsel til kontorkommunen si opp avtalen med ett års varsel 

regnet fra det tidspunkt kontorkommunen mottar oppsigelsen. 

Kontorkommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med to års varsel 

regnet fra det tidspunkt deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av 

kontorkommunen anses samarbeidet opphørt to år etter at varsel er mottatt av 

deltakerkommunene. Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale 

innskudd regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd. Ved uttreden av samarbeidet 

refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 

  



 

 

 

 

 
Heim kommune 

 

Dato, sted………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
Ordfører 

 

Frøya kommune 
 

Dato, sted…………………………………. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 

 
Hitra kommune 

 
Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 

 

     
 Aure kommune 

 
 Dato, sted…………………………………... 

 
  ……………………………………………… 

  Ordfører   

 

 

Rennebu kommune 
 

Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 
 

 

Rindal Heim kommune 
 

Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 
 

 
Orkland kommune 

 

Dato, sted………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
Ordfører 

 

 
Skaun kommune 

 

 Dato, sted…………………………………. 
 

……………………………………………. 
Ordfører 
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Referat

REGIONRÅDSMØTE_______________________________
Tid:12.februar 2021 kl 1000-1400

Sted: Teams

Tilstede/ ikke tilstede:

Kommune Navn på representanter Epost representanter Tilstede x / Ikke tilstede
Frøya Kristin Strømskag, ordfører Kristinfurunes.stromskag@froya.komm

une.no
Knut Arne Strømøy møter for
Strømskag

Geir Meland geir.meland@froya.kommune.no
Beate S. Meland,
kommunedirektør

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommu
ne.no

Roger Antonsen møter for Meland

Hitra Ole Haugen, ordfører Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.n
o

x

Lars P Hammerstad Lars.peder.hammerstad@hitra.kommu
ne.no

x

Ingjerd Astad,
kommunedirektør

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no x

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører Oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no X –leder møtet fra kl 1200
Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com Forfall
Ingvill Kvernmo, rådmann Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no x

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører odd.jarle.svanem@heim.kommune.no x
Tora Vaagan Hofset torhofse@trondelagfylke.no x
Torger Aarvaag,
kommunedirektør

torger.aarvaag@heim.kommune.no x

Skaun Gunn Iversen Stokke,
ordfører

Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommun
e.no

X –tilstede fram til 1200

Siri Grøttjord siri.grottjord@skaun.kommune.no x
Hege Røttereng, konst.
Kommunedirektør

hege.rottereng@skaun.kommune.no x

Rindal Vibeke Langli, ordfører vibeke.langli@rindal.kommune.no x
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.

no
x

Sivert Dombu konst.
kommunedirektør

sivert.dombu@rindal.kommune.no Mons Otnes, møter, ny
kommunedirektør. Dombu deltar på
deler av møtet.

Aure Hanne Berit Brekken,
ordfører

Hanne.berit.brekken@aure.kommune.
no

x

Håvard Sagli, Rådmann Haavard.sagli@aure.kommune.no x
Rennebu Ola Øye, ordfører Ola.oie@rennebu.kommune.no x

Per Ø. Sundell,
kommunedirektør

Per.sundell@rennebu.kommune.no x

Tillitsvalgt
e:

Bente Fagerli, Meldal
kommune

Bente.fagerli@orkland.kommune.no Forfall
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 Astrid Bakken, Rindal 
kommune           

astrid.bakken@rindal.kommune.no Forfall  

    

 Observatører   

Ørland Tom Myrvold, ordfører Tom.myrvold@orland.kommune.no Forfall  

 Emil Raaen, 
kommunedirektør  

Emil.raaen@orland.kommune.no Forfall  

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører margrethe.svinvik@surnadal.kommun
e.no 

x 

 Knut Haugen, 
kommunedirektør  

Knut.haugen@surnadal.kommune.no  x 

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no x 

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no x 

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.
no 

x 

 Anniken K Haraldsen (adm)  annikken.kjaer.haraldsen@ks.no Eva Lauglo møter fra adm KS  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no x 

    

 Sekretariatet   

OR Kari Frøseth, daglig leder Kari.froseth@orkdalsregionen.no x 

 Bjørn Buan, daglig leder 
Helse 

Bjorn.buan@skaun.kommune.no x 

 Line Wigdahl Raustein, 
innføringsleder 
Helseplattformen 

Line.Raustein@orkland.kommune.no Sak 7  

 Robert Ø Jakobsen, 
utviklingsleder Orkdal Øy 
samarbeidet  

Robert.Oyum-
Jakobsen@orkdalsregionen.no 

Sak 9  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator 

Liv.Agot.Hagensen@skaun.kommune.n
o 

x  
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Referat

REGIONRÅDSMØTE_______________________________
Tid: Fredag 12. februar 2021-1000-1400

Sted: Teams

Saksliste

Saksnr.: Saksnavn:

Sak1/21 1000 -1005 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak2/21 1005 -1010 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 04.12.20

Sak 3/ 21 Batterifabrikk til Orkdalsregionen (1015-1130)
Saksbehandler: Kari Frøseth
Dokumenter som følger saken: Felles notat fra ordførere i Orkdalsregionen
Rolf Jarle Aaberg fra prosess21 deltar på saken
Christian Hemmingsen fra Innovasjon Norge deltar på saken

Bakgrunn for saken:
Regionrådet i Orkdalsregionen har utarbeidet en beskrivelse over regionens fortrinn. Kommunene har selv utarbeidet
forslag til lokasjoner for batterifabrikken etter de kravspesifikasjoner som foreligger.

Høsten 2020 la prosess21s ekspertgruppe fram rapporten vertskapsattraktivitet «Ekspertgruppen for
Vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å
trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder,
samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri» Vertskapsattraktivitet handler
om å være en attraktiv lokalisering for næringsvirksomhet.

Rolf Jarle Aaberghar ledet prosess 21 ̀ s ekspertgruppe om vertskapsattraktivitet. Han vil innlede om rapportens
konklusjoner. Videre er kommunene utfordret til å oppsummere sine prosesser fram til leveranse av lokasjoner.

Kort orientering fra kommunene:
Kommunene som har vært involvert i prosessen orienterer kort fra sitt arbeid. Det er lagt ned mye arbeid i kommunen
i denne prosessen med relativt kort tidsfrist. Det er sendt inn totalt 18 forslag til lokasjoner i Trøndelag og om lag 80
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på landsbasis.  I Orkdalsregionen sendte kommunene Orkland, Heim, Frøya, Hitra, Skaun, Rennebu og Aure inn tilbud 
på lokasjoner.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering  
 
 
 
 
 
 
Sak 4/21 Interkommunalt politisk råd – samarbeidsavtale og kontoravtale (1130-1145)  
Saksbehandler: Arbeidsgruppe / Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken:   
Samarbeidsavtale for Interkommunalt politiske råd – Trøndelag sør-vest  
Kontoravtale / vertskommuneavtale Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-vest 
Notat fra Marit Risvaag med bakgrunn i vedtak fra regionrådsmøtet 4. desember 2020  
Forslag til saksframlegg for behandling i kommunene  

BAKGRUNN FOR SAKEN 

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunal politisk råd for 

Orkdalsregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en 

gjennomgang av Avtale om interkommunalt samarbeid og kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør 

regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (leder), Marit Risvaag (jurist i Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel 

(kommunedirektør i Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  

Saken er tidligere behandlet i regionrådet i juni, oktober og desember 2020.   

Arbeidsgruppen har fulgt opp vedtak fra desember 2020 i vedlagte avtaler og notat.  

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

• Regionrådets for Orkdalsregionen endrer navn til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør- vest- lakseregionen 
jfr. sak 26/20  

• Samarbeidsavtalen sendes tilbake til arbeidsgruppen som arbeider videre med innspill som kom fram i møtet. 
Samarbeidsavtalen og forslag til videre prosess legges fram for regionrådet 12. februar 2021.  

• Vedtekter for næringsfond oversendes kommunene etter behandling i kommunedirektørgruppen i januar 2021 

• Arbeidsgruppen arbeider videre med mandat for helselederforum og kompetansenettverket for oppvekst 
 

Vedtak Au 26. januar 2021  
 

• Samarbeidsavtale legges fram for regionrådet 12. februar 

• AU ber om at det presiseres at kun en politisk representant, fortrinnsvis ordfører har stemmerett som valgt 
medlem til representantskapet.  Andre politikere kan delta, men kan ikke velges inn i representantskapet.   

 

Forslag til vedtak i regionrådet 12. februar 2021 
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• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 

 

Fra behandlingen 12. februar: 

Valg:  

Spørsmål om valg og om hvem som kan velges.  Dette svares ut i møtet ved å vise til kommuneloven som ikke åpner opp 

for at de kan stå i vedtektene at f eks ordfører skal velges. Jfr. Kommuneloven så er det kommunestyrene som skal velge 

representanter.  I paragraf 5 hvor valg er omtalt står det derfor «fortrinnsvis ordfører»  

Navn:  

Avtalene må språkvaskes sånn at riktig navn på regionen er konsekvent  

 

Observatører: 

 Ny kommunelov gir ikke anledning til å oppnevne observatører. Dette utelukker ikke at kommunene kan velge å ta med 

flere politikere i møtene med møte og talerett eller at det kan delta gjester fra Statsforvalter, Fylkeskommune, KS mfl. 

Møtene er åpne.   

 

Vedtak i regionrådet 12. februar 2021 

• Innspill fra saksbehandling i regionrådet 12 februar innarbeides i avtalene.   

• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 
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5/21 Reiselivssatsing og SNP i Orkdalsregionen (1145-1200)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Notat jfr. bestilling i regionrådsmøtet 4. desember 2020, framdriftsplan SNP  

SNP  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 8. og 9.  oktober 2020 ble det vedtatt å utsette arbeidsfristen for strategisk næringsplan til 1. juni 2021.  

Daglig leder har hatt møte med næringsforeningen for å følge opp vedtaket. Det foreligger nå en plan for framdrift våren 

2021. Utsettelse henger sammen med koronasituasjonen. Utarbeidelse av strategier krever involvering og samhandling. 

Dette har vært vanskelig det siste året. En rekke regionale planer er under utarbeidelse samt at det er under utarbeidelse 

en SNP for Trondheimsregionen. Dette må sees i sammenheng med vårt arbeid med strategisk næringsplan. Det 

organiseres nå møter digital som samler aktører innen de ulike strategiområdene i SNP. Sekretariatet i Orkdalsregionen 

har jevnlige statusmøter med næringsforeningen.  

Det ble høsten 2019 bevilget inntil kr 200 000 til arbeidet med SNP for Orkdalsregionen. Kr 100 000 ble gitt som tilskudd 

til Orkland Næringsforening for prosjektledelse for planen. Kr 100 000 er bevilget til Orkdalsregionen for å dekke utgifter 

til møter, seminarer mm.  

 

Reiselivssatsing  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 4. desember ble det vedtatt at det skulle lages et notat om reiselivssatsingen i regionen. Daglig leder 

har hatt møte med Trøndelag reiseliv for å følge opp vedtaket. Reiselivsatsning er også drøftet med næringsforeningen. 

Det er naturlig at en reiselivssatsing for Orkdalsregionen blir en del lav arbeidet med SNP.  Det foreslås derfor at 

Trøndelag Reiseliv fasiliteter en workshop med dette som tema som en del av arbeider med revisjon av SNP.   Det foreslås 

videre at denne workshopen gjennomføres i månedsskifte mars /april som et fysisk arrangement. Det skal i forkant av 

dette arrangementet sendes ut en «Quest back» til reiselivsaktører i regionen.  Trøndelag Vil som del av tilbudet bidra i 

gjennomføringen av dette.   

Det er flere stikkord som er aktuelle for en workshop bla. Identitetsbygging gjennom lakseregionen, konsekvenser for 

reiselivet i regionen som følge av pandemien, globalt marked for reiseliv i regionen mm.  Det er en fordel om 

samarbeidsavtaler og nytt navn på regionen foreligger når workshop gjennomføres.   

Trøndelag reiseliv vil i samarbeid med daglig leder lage et grunnlagsnotat for workshop som legges fram for regionrådet 

12. februar.  Notat vil være et grunnlag for å gjennomføre workshop.  

Vedtak AU 26. januar  

1. AU tar ny framdriftsplan for arbeidet med SNP til orientering  

2. Notat utarbeidet i samarbeid med Trøndelag reiseliv legges fram for regionrådet 12. februar   

3. Det gjennomføres en workshop som en del av arbeidet med SNP med søkelys på reiseliv. Trøndelag reiseliv får i 

oppdrag å organisere en workshop. Kostnad jfr. tilbud kr 25 000 som inkluderer, forarbeid, gjennomføring og 
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etterarbeid Workshop samt spørreundersøkelse i forkant.  Kostander til workshop dekkes over næringsfond 

(allerede bevilget til SNP oktober 2018)  

 
Forslag til vedtak regionrådet 12. februar 2021 
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
Vedtak:  
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
 
1200-1230: Pause  
 
 
 
 
6/21 Ny samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olav- valg til politisk samarbeidsutvalg (1230-1245)  
Saksbehandler: Bjørn Buan  

Dokumenter som følger saken: Kart Helsenettverk Trøndelag, epost til ordførere vedr oppnevning av representant til PSU, 
Samarbeidsavtale med underliggende Retningslinjer mellom St Olavs hospital HF og kommuner i opptaksområdet og 
Saksfremlegg som kan benyttes (likelydende sendt alle kommuner) 

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling 
 
Saksbehandling i møtet:   
Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i opptaksområdet til St Olavs hospital er lagt fram til politisk behandling i 
kommunene. Avtaledokumentet som har vært sendt ut har allerede vært behandlet og godkjent i styret for St Olavs 
hospital. Ny avtale skal tre i kraft fra 1. mars 2021. Fylkesstyret i KS skal oppnevne medlemmer i politisk 
samarbeidsutvalg (PSU) i sitt møte 1. mars. Kommunene er invitert til å fremme kandidater til PSU. Saken ble lagt fram 
uten forslag til vedtak. 
 
Til å representere kommunene ble det fremmet forslag fra Hitra om ordfører Kristin Strømskag som fast representant 
for valgperioden. Fra Rindal ble det fremmet forslag om ordfører Margrethe Svinvik i Surnadal som fast representant for 
valgperioden.   
 
Kommuner som tegner samarbeidsavtale med St Olavs Hospital, deltok i avstemningen. 
 
Vedtak - Valg: 
Ordfører Kristin Strømskag ble enstemmig innstilt som fast deltaker i PSU 
Ordfører Margrethe Svinvik ble enstemmig innstilt som vararepresentant i PSU 
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7/ 21 Helseplattformen: Status for innføringsløp og beslutninger i Orkdalsregionen (1245-1305) 

Dokumenter som følger saken: Notat Innstilling om videreføring av forberedelser mot Helseplattformen i kommunene i 
Orkdalsregionen 
Saksbehandler: Bjørn Buan og Line Raustein  
 

Bakgrunn  

Helseplattformen er Midt-Norges løsning for «En innbygger – en journal». Prosjektet med utskifting av eksisterende 

pasientjournalsystem ved sykehusene startet i 2012 og ble utvidet til å omfatte kommunene i 2015 gjennom en 

samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. I 2016 fikk kommunene tilbud om å tiltre en 

opsjonsavtale om tilgangsrettigheter til pasientjournalløsningen.  Alle kommuner i Midt-Norge inngikk opsjonsavtale med 

Helse Midt-Norge. Etter en større anbudskonkurranse ble leverandør ble valgt i 2018. I 2019 ble selskapet 

Helseplattformen as stiftet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere. Siden 2016 har kommunene vært 

representert samlet overfor Helseplattformen gjennom Samarbeidsrådet, et strategisk utvalg av 

rådmenn/kommunedirektører fra 10-12 kommuner, samt tre fagpersoner nominert av KS i Trøndelag og Møre og 

Romsdal.  Bjørn Buan er valgt som fagperson for sørlige Trøndelag inn i rådet.  Samarbeidsrådet har i særlig grad bidratt til 

utforming av kontraktinnhold samsvar med kommunenes interesser, og til framstilling av en mal for saksframlegg for 

politisk behandling i kommunene. Trondheim kommune har vært spydspiss blant kommunene i dette arbeidet. 

Samarbeidsrådet opprettet tidlig en faglig gruppe med en representant fra hver kommuneregion, en regional 

innføringsleder. Stillingen ærlig ble finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Line Raustein ble tilsatt for 

Orkdalsregionen i 2019 med bakgrunn som kommunalsjef i tidligere Agdenes kommune. Hennes stilling er i dag 80 

prosent lønnet gjennom Orkdalsregionen med de statlige skjønnsmidlene. Kommunene har avtalt å sikre finansering fram 

til sommeren 2022, i tråd med den plan som gjaldt for igangsetting av drift/» Go live» av den nye løsningen. 

Se vedlegg for mer informasjon om saken 

Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet stiller seg bak en videreføring av kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i 

samsvar leverandørens varslede utsettelse på seks måneder ut over opprinnelig plan.  

2. Forlengelsen av prosjektperioden for regional innføringsleder skal søkes finansiert i sin helhet gjennom 

videreføring av statlig støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag. 

3. Regionrådet anbefaler kommunene å gå i takt i sin politiske behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til 

Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt for driftsstart. 

Under presentasjonen framkom valgmuligheter og argumenter ved ulike innføringsløp som kommunene kan velge. Det 
ble vist til at Samarbeidsrådet for Helseplattformen anbefaler kommunene å gjennomføre en politisk behandling av 
Helseplattformen tidlig, og eventuelt uavhengig av deres ønske om tidspunkt for driftsstart (produksjonsstart). Det 
regionale innføringsprosjektet følger forberedelsene som åpner for driftsstart senhøstes 2022 (produksjonsløp PD2).  
Neste mulighet for Orkdalsregionen (produksjonsløp SW1 Second wave 1) er satt til november 2023 for 
Orkdalsregionen. Ulike tidspunkter for driftsstart har ulike fordeler og ulemper for kommunene. 
 
Vedtak: 
Regionrådet fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag til vedtak. 
1. Regionrådet stiller seg bak en videreføring av kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i samsvar 
leverandørens varslede utsettelse på seks måneder ut over opprinnelig plan.  

 

2. Forlengelsen av prosjektperioden for regional innføringsleder skal søkes finansiert i sin helhet gjennom videreføring 
av statlig støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag.  
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3. Regionrådet anbefaler kommunene å gå i takt i sin politiske behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til 
Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt for driftsstart.  
 

 
8/21: Desentralisert sykepleieutdanning (1305-1320)  

Saksbehandler: Ingvill Kvernmo  
 
Bakgrunn for saken:  
Det er et utdanningsløp på desentralisert sykepleieutdanning i regionen.  Det er et ønske at dette videreføres. Det er 
mangel på sykepleiere i regionen og et desentralisert utdanningsløp kan være en god måte å sikre kompetanse i 
framtidens helsetjenester.   Kommunedirektørene har bedt sekretariatet iverksette en evaluering av dagens 
utdanningsløp.   Videre ønskes en oversikt over behov for kompetanse i kommunene. NTNU ønsker en bestilling fra 
regionrådet før en utredning av muligheter for et desentralisert utdanningsløp iverksettes.    Det må avklares innhold, 
organisering og finansiering av et utdanningsløp. 
 
Forslag til vedtak:   
Regionrådet ber rådmannsgruppen lage en bestilling til NTNU for utvikling av et desentralisert utdanningstilbud i 
Orkdalsregionen.  Bestillingen skal ta utgangspunkt i evaluering av dagens ordning og en kartlegging av behovet i 
kommunene.  
 
 
I diskusjonen framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt desentralisert studietilbud. 
 
 
Vedtak:  
Regionrådet ber rådmannsgruppen lage en bestilling til NTNU for utvikling av et desentralisert utdanningstilbud i 
Orkdalsregionen.  Bestillingen skal ta utgangspunkt i evaluering av dagens ordning og en kartlegging av behovet i 
kommunene.  
 
 
9/21 1320- 1350 – Orkdal/Øy – et kompetansenettverk om utvikling - i utvikling.  

Orientering ved Robert Øyum-Jakobsen, utviklingsleder Orkdal -Øy 
 
Presentasjon legges ved referatet 
 
Vedtak:   
Saken tas til orientering  
 
1400 Møtet over  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2574    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ARILD T NORDVIK 

Utbygging av Havna Kafe 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Arild T Nordvik til utvidelse av lokalene for 

Havna Kafe 

 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 Arild T Nordvik 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Havna kafe ble etablert i 2015. Bakgrunn for etablering av restaurant var hovedsakelig å 

kunne tilby gode matopplevelser innen lokalmat til både fastboende og tilreisende. 

Bygningsmassen eies av Arild T Nordvik og innbo og drift av Havna Kafe håndteres av Anne 

Sofie Botnan. 

 

Behovet var i utgangspunktet stort da det ikke fantes et serveringstilbud på Mausund. Mange 

tilreisende både turister og tjenestefolk søkte mulighetene for bespisning. Frøya har mange 



sjølokaliteter innen havbruk rundt Mausund og dette bidrar til mye aktivitet og et aktivt 

lokalsamfunn året rundt. Spesielt sommersesongen arrangeres «Oda fra Havet» og «Utihavet» 

festivalen som trekker flere tusen gjester. Videre har de nå store forhåpninger til «Øyrekka 

Folkehøgskole» En betydningsfull etablering for Mausund og hele øyregionen. 

 

Restauranten Havna Kafe er nå nesten ferdig med sin 6. sesong og erfaringene er udelt 

positive. De har hatt en fantastisk utvikling og vekst i omsetning. De opplefer at lokalene er 

for små og de går glipp av mye salg i form av de begrensningene som lokalet gir dem. De 

mister mulighetene for mersalg i form av større selskaper, minnesamvær, turist grupper etc. 

 

For å bidra til at Havna Kafe blir mer lønnsom og framtidsrettet har byggeier Arild Nordvik 

og restaurantinnehaver Anne Sofie Botnan blitt enige om å bygge ut. Utbyggingen gir et 

vesentlig større potensiale med kapasitet på opptil 60 gjester. Det er også søkt om 

dispensasjon for utbygging av takterrasse noe som vil være svært gunstig for driften av kafeen 

på fine dager når det er mye besøk. Ekstra tilpasset takkonstruksjon for uteservering i 2. 

etasje vil bedre fasaden og attraktiviteten. 

 

Interessen for øyrekka generelt er stor og de opplever en jevn strøm av besøkende i 

sommersesongen og at sesongen utvides fra år til år. De har tro på framtida og det som skjer 

på Mausund og ønsker å kunne utvide tilbudet til fastboende og tilreisende. 

 

Finansieringsplan/kostnadsoverslag:  

 

Den nye utbyggingen er et betydelig løft og de legger ned stor egeninnsats i prosjektet. Det vil 

være svært viktig for prosjektet med støtte fra næringsfondet for å kunne realisere 

utbyggingen og de håper Frøya Kommune ser viktigheten av aktiviteten de driver på Mausund 

og vil bidra med å støtte prosjektet.  

 

De søker næringsfondet om et tilskudd på kr 200.000,- 

 

Aktiviteter 
 

Aktivitet 1: Prosjektering av utbygging 

 

 Prosjektering og søknader til teknisk Frøya kommune 

 Kystplan leies inn  

 Aktiviteten tar for seg planlagt utvidelse. Hensikten er å få nok areal til å utvide 

tilbudet de har i dag 

 For deler av finansiering søkes Frøya kommunes næringsfond 

 Ang utvelgelse av entreprenør/håndverkere blir det gjort i samråd med Kystplan 

 

Aktivitet 2: Bygging 

 

Igangsettelse av byggetiltak – utvidelse av kafeen og bygging av takterrasse.  

 

 Ny innretning på takterrasse  

 Anretning for skjenking/servering  

 



Utbyggingen gir et vesentlig større potensiale. De vil kunne ta imot flere gjester noe som vil 

gjøre bedriften mer lønnsom og framtidsrettet. 

 

Aktivitet 3: Åpning 

 

Planlagt åpning av «nykafeen» i desember, slik at de kan ha større lokaler å tilby servering til 

små og store grupper før jul. 

 

Økonomi 
 

Investering  

 

Investering   Finansiering   

Utbygging av lokaler 625 000 Egenkapital 725 000 

Utbygging av takterasse 300 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 

Total 925 000   925 000 

 

Driftsregnskap 

 

 

  År 1   År 2   År 3   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Leieinntekt 72 000 

 

72 000 

 

72 000 

 Kommunale avgifter 

 

9 077 

 

9 077 

 

9 077 

Reparasjoner/vedlikehold 

 

25 000 

 

25 000 

 

25 000 

Eiendomsskatt 

 

1 568 

 

1 568 

 

1 568 

Uforutsette kostnader 

 

6 000 

 

6 000 

 

6 000 

Total 72 000 41 645 72 000 41 645 72 000 41 645 

 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Vurderes som ikke relevant 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Søker driver virksomhet på Mausund 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

heltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Havna Kafe har solid 

økonomi, har hatt en jevn omsetning de siste tre år og har klart å opprettholde 

omsetning i 2020, på tross av den vanskelige korona-situasjonen. Virksomheten viser 

på et godt overskudd de seneste tre årene 

5. Lettomsettelige varer – ikke relevant 



Kommunedirektøren mener at søker oppfyller vedtekter og krav for kommunalt næringsfond. 

Virksomheten fyller en viktig funksjon i Mausund-samfunnet og har opplevd en positiv 

utvikling siden etableringen i 2014.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Arild T Nordvik til utvidelse av lokalene for 

Havna Kafe 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 

 

 

 

 



Søknad til kommunalt næringsfond 
 
 
Kommune: Frøya 
 
Bedrift/virksomhet som søker: Arild T Nordvik  
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Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 2 

1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Arild T Nordvik (enkeltmannsforetak) 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 969 159 309 

Kontaktperson: Arild Trygve Nordvik 

Veiadresse: Måøyberget 4 

Postnr. / Sted: 7284 Mausund 

E-post: arildson@gmail.com 

Telefon: 97508792 

Evt. hjemmeside:  

Evt. side på Facebook: https://www.facebook.com/Havna-kafe-
475161775992796?locale=nb_NO  

Navn på bank: NORDEA 

Kontonummer: 64121007434 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse – Utvidelse og oppgradering av bygninger 

 
Havna kafe ble etablert i 2015. Bakgrunn for etablering av restaurant var hovedsakelig å 
kunne tilby gode matopplevelser innen lokalmat til både fastboende og tilreisende. 
Bygningsmassen eies av Arild T Nordvik og innbo og drift av Havna Kafe håndteres av Anne 
Sofie Botnan. 
 
Behovet var i utgangspunktet stort da det ikke per tid fantes et serveringstilbud på 
Mausund. Mange tilreisende både turister og tjenestefolk søkte mulighetene for bespisning. 
Frøya har mange sjølokaliteter innen havbruk rundt Mausund og dette bidrar til mye 
aktivitet og et aktivt lokalsamfunn året rundt. Spesielt sommersesongen arrangeres «Oda fra 
Havet» og «Utihavet» festivalen som trekker flere tusen gjester. Videre har vi nå store 
forhåpninger til «Øyrekka Folkehøgskole» En betydningsfull etablering for Mausund og hele 
øyregionen. 
 
Restauranten Havna Kafe er nå nesten ferdig med sin 6. sesong og erfaringene er udelt 
positive. Vi har hatt en fantastisk utvikling og vekst i omsetning vi ikke kunne drømme om. 
Vi ser nå at våre lokaler er for små og vi går glipp av mye salg i form av de begrensningene 
som lokalet gir oss. Vi ser at vi mister mulighetene for mersalg i form av litt større selskaper, 
minnesamvær, turist grupper etc.  
 
For å bidra til at Havna Kafe blir mer lønnsom og framtidsrettet har byggeier Arild Nordvik og 
restaurantinnehaver Anne Sofie Botnan blitt enige om å bygge ut. Utbyggingen gir oss et 
vesentlig større potensiale med kapasitet på opptil 60 gjester på en gang. Det er også søkt 
om dispensasjon for utbygging av takterrasse noe som vil være svært gunstig for driften av 
kafeen på fine dager når det er mye besøk. Ekstra tilpasset takkonstruksjon for uteservering i 
2. etasje vil bedre fasaden og attraktiviteten. 
 



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 3 

Vi ser at interessen for øyrekka generelt er stor og vi opplever en jevn strøm av besøkende i 
sommersesongen og vi opplever at sesongen utvides fra år til år. Vi har tro på framtida og 
det som skjer på Mausund og ønsker å kunne utvide tilbudet til fastboende og tilreisende. 
 
 
Finansieringsplan/kostnadsoverslag: 
Den nye utbyggingen er et betydelig løft for oss og vi legger ned stor egeninnsats i dette 
prosjektet.  Det vil være svært viktig for prosjektet med støtte fra næringsfondet for å kunne 
realisere utbyggingen og vi håper Frøya Kommune ser viktigheten av aktiviteten vi driver på 
Mausund og vil bidra med å støtte prosjektet. 
 
Vi søker næringsfondet om et tilskudd på kr 200.000,- 
 

2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Arild Trygve Nordvik Prosjektansvarlig 97508792 arildson@gmail.com 

Anne Sofie Botnan Prosjektdeltaker 97096324 asbotnan@gmail.com 

 

2.3 Milepæler 

 
 

Beslutninger, mål, aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Godkjent dispensasjon fra 
reguleringsplanen 

08.06.20 September 
2020 

Utført av KystPlan AS 
Godkjent oktober 2020 

Innsendt søknad til 
næringsfondet 

August 
2020 

November 
2020 

Bistand fra Blått 
Kompetansesenter 

Bekreftelse fra 
entreprenør/kontraktinngåelse 

Juni 2020 September 
2020 

Se vedlagte tilbud/avtaler 
Avtale er inngått. 

Igangsettelse utbygging Oktober 
2020 

Desember 
2020 

 

Åpning av nytt areal Desember 
2020 

Desember 
2020 

 

 
 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 
 

3.1 Aktivitet 1: Prosjektering av utbygging 

Oppgaver: 
Prosjektering og søknader til teknisk Frøya kommune – Kystplan leies inn 
Aktiviteten tar for seg planlagt utvidelse. Hensikten er å få nok areal til å utvide tilbudet vi 
har i dag.   



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 4 

For deler av finansiering søkes Frøya kommunes næringsfond.  
Ang utvelgelse av entreprenør/håndverkere blir det gjort i samråd med Kystplan. 
Merk at tegning av prosjektet, utført av arkitekt, ikke er med i denne søknaden. 
 

3.2 Aktivitet 2: Bygging 

Igangsettelse av byggetiltak – utvidelse av kafeen og bygging av takterrasse.  

 Ny innretning på takterrasse 

 Anretning for skjenking/servering 
 
Utbyggingen gir oss et vesentlig større potensiale. Vi vil med dette kunne ta imot flere 
gjester noe som vil gjøre bedriften mer lønnsom og framtidsrettet. 
 

3.3 Aktivitet 3: Åpning 

Vi planlegger åpning av «nykafeen» i desember, slik at vi kan ha større lokaler å tilby 
servering til små og store grupper før jul. 
 

4 Økonomi 
 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 
 

 Investering Finansiering Kommentar 

Utbygging av lokaler 625 000,-  Se vedlagte tilbud/avtaler 
Avtale er inngått. 

Utbygging av takterasse 300 000,-   

Egenkapital  725 000  

Frøya kommunalt 
næringsfond 

 200 000,-  

Sum 932 000 932 000  
 

 

 

Andre kostnader: 

Søknad om dispensasjon er dekket av søker på forhånd og er ikke medregnet i søknaden. 

 

Godkjent dispensasjon fra 
reguleringsplanen 
(Forarbeid) 

14 468,- 14 468,- Utført av KystPlan AS 
Godkjent oktober 2020 
(Betalt av søker – forarbeid 
før søknad til næringsfond) 

 

 

 

 

 

 



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

 
  År 1   År 2   År 3 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader 

Leieinntekt   72 000,00         72 000,00         72 000,00    

Kommunale avgifter       9 077,00           9 077,00           9 077,00  

Reparasjoner/vedlikehold   25 000,00       25 000,00       25 000,00  

Eiendomsskatt     1 568,00         1 568,00         1 568,00  

Uforutsette kostnader     6 000,00         6 000,00         6 000,00  

SUM   72 000,00    41 645,00       72 000,00     41 645,00       72 000,00     41 645,00  

 

5 Kontrakter og avtaler 
 
 

 Vedtak Frøya Kommune – byggesak og dispensasjon  

 Tilbud fra KystPlan AS - Søknad, dispensasjon og tegninger 

 Tilbud materialer 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2662    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTER 2  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som 

konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra STS Vaktmestertjenester 

 

Saksopplysninger:   

 

STS Vaktmestertjenester driver med alt innen snekring, rørlegging, flislegging, 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. Med å søke kommunens næringsfond vil 

dette medføre bedre tilgang av utstyr og tjenester for bedrifter og for privatpersoner. Med 

tilskudd evt fra næringsfondet vil firmaets økonomi og handlingskraft bli mye større. 

Organiseringen av bedriften vil Stig Tore Sørli som daglig leder styre. 

Innkjøp av ny 2,7 T Minigraver m/ maskinhenger og rotortilt vil være en milepæl for bedriften 

i 2020/21. Minigraver, tiltenkt for utleie til privat kunder og til mellomstore bedrifter etc. 

Målgruppen er privatpersoner og næringsliv. 

Virksomheten drives i hovedsak av eier, Stig Tore Sørli. Sørli har fast ansettelse i annet firma 

og driver sin egen virksomhet på friøkter. 

 

Økonomi 



 

Investeringer 

 

Investering   Finansiering   

Minigraver m/ henger 599 000 Egenkapital/ Lån 399 000 

  Kommunalt Næringsfond 200 000 

  

  Total 599 000   599 000 

Beløp ekskl. moms 

 
Driftsbudsjett 

 

2021   2022   2023   

Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

800 000 600 000 900 000 350 000 1 000 000 600 000 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av utstyr 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes 

av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Nystartet virksomhet, 

mangler historiske tall 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Kommunedirektøren mener at søker ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2736    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - HOTELL FRØYA AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Hotell Frøya til utvidelse av kjøkkenfasiliteter 

 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 Hotell Frøya 

 

Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya ønsker å satse mer på å ha et bedre kjøkken for undervisning, til 

utplasseringselever, lærlinger og for gjestekokker. Kjøkkenet de har i dag er for lite og ikke 

egnet som et undervisningskjøkken. 

 

Målet er at de ønsker å være en god samarbeidspartner for Guri Kunna vgs matfag, samt være 

en samarbeidspartner for lokale matprodusenter. De vil skape mer interesse for kokkeyrket og 

den lokale maten som vi har her ute i regionen. De ønsker å tiltrekke seg kjente kokker som 

kan undervise på kjøkkenet på Hotell Frøya. 

 

 



Økonomi 
 

Investeringer 

 

Elektriker og rørlegger  750 000 

Kjøkkenutstyr og montering 1 050 000 

Prosjektkostnader 100 000 

Snekkerarbeid 450 000 

Uforutsett 100 000 

Ventilasjon 1 000 000 

Sum kostnader 3 450 000 

 
Finansiering 

 

Tilskudd fra næringsfondet 500 000 

Lån i bank 1 700 000 

Egenkapital 1 000 000 

Eget arbeid 250 000 

Sum finansiering 3 450 000 

 

Det søkes om et tilskudd på 500.000. Vedtektene for kommunalt næringsfond setter en 

grense på 200.000, et beløp som kan høyes i spesielle tilfeller. 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med restaurantvirksomhet i 

kommunen. Det er få som legger opp til et utøket sanmarbeid med Guri Kunna. 

Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Bruk av lokale råvarer styrker flere mindre bedrifter i kommunen, både på Fast-Frøya 

og i Øyrekka 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen –  

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren kjenner meget godt til utfordringene som Guri Kunna har med 

rekruttering til Restaurant & Matfag-linjen. Et utøket samarbeid med Hotell Frøya, med 

gjestekokker og fokus på lokale råvarer, kan bidra til at interessen for restaurant/ kokke-yrket 

øker. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 



 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Hotell Frøya til utvidelse av kjøkkenfasiliteter 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 

 

 

 

 



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Vi ønsker å satse mer på undervisningskjøkken.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Hotell Frøya as

Kontaktperson:
Valborg Bekken

Adresse:
fillingsnesveien 250

Postnr.:
7263

Poststed:
HAMARVIK

Mobil:
97072684

Telefon:
+4797072684

Telefon arbeid:
-

E-post:
valborg@hotellfroya.no

Bankkonto:
42125743476

Organisasjonsnummer: 
922158053

Antall årsverk (heltid/deltid):

25 / 15

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Hotell, leiligheter, restaurant, bar

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.01.2021 Sluttdato: 31.03.2021
Vi ønsker å satse mer på å ha et bedre kjøkken for undervisning, til utplasseringselever, lærlinger og for 

gjestekokker.
Kjøkkenet vi har i dag er for lite og ikke egnet som et undervisningskjøkken.

Målet er at vi ønsker å være en god samarbeidspartner for Guri Kunna vgs matfag, samt være 

en samarbeidspartner for lokale matprodusenter. Vi vil skape mer interesse for kokkeyrket og 
den lokale maten som vi har her ute i regionen. Vi ønsker kjente kokker som underviser på 

kjøkkenet på Hotell Frøya.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Hotell Frøya

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

Elektriker og rørlegger 750 000   750 000
Kjøkkenutstyr og montering 1 050 000  1 050 000
Prosjektkostnader 100 000   100 000
Snekkerarbeid 450 000   450 000
Uforutsett 100 000   100 000
Ventilasjon 1 000 000  1 000 000
Sum kostnad 3 450 000 3 450 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

01.Tilskudd fra næringsfondet 500 000   500 000
02.Lån i bank 1 700 000  1 700 000
03.Egenkapital 1 000 000  1 000 000
04.Eget arbeid 250 000   250 000
05.Andre finansieringskilder    0
Sum finansiering 3 450 000 3 450 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Vi har snakket med elektriker, rørlegger, snekker og de har gitt muntlige prisoverslag.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1620-Frøya

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Frøya Hotell kjøkken.xlsx   9 410 30.11.2020



pos ant. el. 

kW

fas gass 

kW

eur nto. kr.

1 2 Reol 2190x508 rfr. Novameta SRL4-219/51/180 15880

2 2 Reol 1100x508 på hjul rfr. Novameta STL4-110/50/180 10490

3 1 Grytevasker/ grovoppvaskmaskin rfr. Kromo KP151S 3 51000

4 1 Benk 3000x700 med 2 kummer 

400x500 + håndvask 330x330

rfr. Novameta DG0-PLV-300/70/90 16810

5 2 Forspyledusj med batteri og tut rfr. Klarco 9000

6 3 Trillebord 855x535 rfr. Novameta VTS2-85/55/93 9240

7 1 Blåsekjøler eksisterende 0

8 1 Kokegryte 100 ltr. m/kran Iperlotus 90 PIA100A-98ET 16 3 10424 97465

9 2 Kombidampere eksisterende 0

10 1 Kjølt arbeidsbord m/ 4 skuffer 2 

dører -5..+8 grader R290

rfr. Novameta FP0-E342-172/70/90 32468

11 3 Geidervogner GN rfr. Novameta VTGN12-39/53/171 11220

12 2 Arbeidsbenker 2000x700 rfr. Novameta DP0-PLV-200/70/90 9020

13 1 Vacuumpakkemaskin eksisterende 0

14 1 Mixer eksisterende 0

15 1 Reol 1400X508 på hjul rfr. Novameta STL4-140/50/180 5812

16 2 Arbeidsbenker 2300x700 rfr. Novameta DP0-PLV-230/70/90 11260

17 1 Avlastning 800x900 m/skuffe rfr. Iperlotus 90 PL-98 1595 14036

18 1 Gasskokebord 4 bluss rfr. Iperlotus 90 PCA-98G 28 3344 31266

19 1 Gass 80 ltr. stekepanne m/el.tipp rfr. Iperlotus 90 BRM80-98GF/I 0,1 1 22 7058 65990

20 1 Avlastningsseksjon med skuff rfr. Iperlotus 90 PL-94 1055 9280

21 1 Salamander ultrarapid rfr. Lotus SEH004 6,1 3 4251 35000

22 1 Vannbad GN1/1+1/3 rfr. Iperlotus 90 BM-94EM 2,85 1 1824 16000

23 1 Gasskokebord 2 bluss rfr. Iperlotus 90 PCA-94G 14 2085 18348

24 1 Vask rfr. Iperlotus 90 LA-94 1273 11200

25 1 Flatgrill Gass Superchrome rfr. Iperlotus 90 FTL-98GS 18 3882 34160

26 1 Frityr dobbel 8+8 ltr. el. rfr. Iperlotus 90 F2/8-94ET 12 3 3217 28310

27 1 Kjølt arbeidsbenk 1300x700 m/ 2 

dører -5..+8 grader R290

rfr. Novameta FP0-E202-130/70/90 25480

28 1 Varmeskap 200x700 rfr. Novameta WP0-NLU-200/70/90 25960

29 5 Varmelamper rfr. Stayhot 22700

30 3 Kjølerom komplett med 

innredning uten gulv inkl. 

aggregat og montering

Kide 331000

31 2 Håndvasker for veggmontering 

med berøringsfritt armatur

rfr. Novameta RSZ-40/31/25 12980

32 1 Kjølerom komplett med 

innredning uten gulv inkl. 

aggregat og montering priset i 

pos 30

Kide 0

33 1 Reol 2000x508 rfr. Novameta STL4-200/50/180 5665

34 1 Sekkestativ på hjul rfr. Novameta VTSM1-42/42/75 1960

35 1 Benk 2500x700 rfr. Novameta MODEL-250/70/90 8140

36 1 Innlevering oppvask, rullebane 

1900x700

rfr. Novameta MODEL-190/70/90 18150

37 1 Oppvaskmaskin eksisterende 0

38 1 Utlevering oppvask rullebane rfr. Novameta PT0-PL0-200/70/90 16040

39 1 Benk 1000x700 uten oppkant rfr. Novameta DP0-PLV-100/70/90 3007

40 1 geidervogn for 7 oppvaskkurver rfr. Novameta VTB7-57/50/171 3465

Tabell 1

1



41 1 Bestikkpoleringsmaskin rfr. Frucosol 25000

42 1 Benk 1000x700 rfr. Novameta DP0-PRV-100/70/90 2840

43 1 Benk 1500x700 rfr. Novameta DP0-PLV-150/70/90 3777

44 1 Benk 2000x700 rfr. Novameta DP0-PLV-200/70/90 4510

Frakt og montering 20000

sum sum eks. avgifter 1073929

2



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2737    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TITRAN INVEST 

Etablering av bobil-camp 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Titran Invest til etablering av servicebygg og 

oppstillingsplasser 

 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 Titran Invest 

 Anbefaling Frøya Næringsforum 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran Invest har drevet med havfisk turisme i mange år. De har satset, jobbet hardt og lyktes 

med å etablere seg som en seriøs aktør i dette markedet. 

2020 har vært et sørgelig år med stor omsetningssvikt med bakgrunn i Covid 19.  I et 

normalår har de rundt 85-100 havfisketurer i sesongen, i år hadde de hatt 24 turer. 

 

Forhåpningen er at man sakte men sikkert kommer tilbake til normalen og kan ønske 

utenlandske havfiske-turister velkommen tilbake igjen, men de er forsiktige optimister ifht 



hvor lang tid dette kan ta. De ønsker derfor å se på muligheter til å gjøre virksomheten 

langsiktig mindre sårbar. 

Med bakgrunn i Trøndelag Reiselivs kompetansestrategi om å omstille og utvikle flere 

reiselivsaktører til en større grad av helårsdrift, ønsker de å posisjonere seg til å bli en mer 

bærekraftig og framtidsrettet reiselivsaktør. Det handler om å sikre arbeidsplasser og 

imøtekomme et markedsbehov som lett lar seg kombinere med det de fra før holder på med. 

Det handler om å se mulighetene vi har i lokalsamfunnet. 

Titran Invest har derfor inngått en lang leieavtale med opsjon på kjøp av «Idrettsplassen» på 

Titran med formål om å tilby «Kyst Bobil camping». Dette ser de som et naturlig supplement 

til det konseptet de driver i dag. Med god markedsføring kan de nå bedre ut til norske 

barnefamilier og turister generelt.  

I sommer var de en del av den «felles sommerkampanjen» som næringsforeningene 

gjennomførte på Frøya og Hitra, og de opplevde en økt etterspørsel fra trønderske familier 

med bobiler. Den tradisjonelle fisketurismen er i endring, og man ser nå at det er mer vanlig at 

man ønsker å ta med hele familien når man først drar, og de ønsker flere opplevelser på sin 

ferie. 

De ser i tillegg at norske barn er «litt underernærte» på enkle fiske- og båtopplevelser. Deres 

mulighet er at dersom de kan ta imot flere bobil-turister kan de tilby gode og spennende 

pakker innen «kystopplevelser». For å sette i stand anlegget til å bli attraktivt nok ifht dagens 

standard, planlegger de oppføring av et servicebygg. 

 

Servicebygg på ca 60m2, inklusiv 2 toaletter og dusjer, samt et lite kjøkken med noen 

sitteplasser. I tillegg må det etableres et system med strømfordelingsuttak til ca 20 plasser. 

 

Det koster en del å opparbeide et slikt tilbud, men det er helt nødvendig for å kunne 

markedsføre og gi gode ferieopplevelser. 

Med bakgrunn i et behov av bobil-oppstillingsplasser på Frøya, søker de Frøya kommune og 

det kommunale næringsfondet om å styrke dem i dette arbeidet. 

Titran er et populært feriemål, og de opplever en økende interesse for plassen. Nå når Stabben 

Fort er satt i stand vil vi ha mange ulike turist opplevelser å tilby i det fantastiske « 

fiskeværet» som oser av historie og kulturminner. Så fremt de greier å etablere denne Kyst 

Bobil-campen, vil det forsterke Titran og Frøya som et enda mer populært reisemål. 

 

Økonomi 
 

Investeringer 
 

Service /sanitær bygg  1 200 000 

Anleggskostnader for graving av strøm og avløp 62 000 

Strømsløyfe med 5 stolper 100 000 

Total 1 362 000 

 

 

Søker har ikke angitt søknadsbeløp.  

 

 

Vurdering: 

 



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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Bobil-parkering inklusive fasiliteter er en mangelvare på Frøya. 

Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Utvikling av Titran som turistdestinasjon er spennende. En bobil-camp kan bidra til å 

styrke Titran som grend og turistmål  

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Foretaket har hatt en 

jevn omsetning de senere årene 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses ikke som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren er positiv til at det utvikles et bobil-tilbud på Titran. Tidligere har Frøya 

kommune skrevet avtale med søker om leie av den gamle fotballbanen på Titran. Planenen om 

bobil-camp og parkering for busser og biler ved arrangement og for turister på sommeren ble 

også diskutert da. Det er et etterspurt tilbud som bygges opp på Titran. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til Titran Invest til etablering av servicebygg og 

oppstillingsplasser 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 

 

 

 



Titran Invest 

v/Svein Viggo Johansen 

 

         19. november 2020 

 

FRØYA KOMMUNE 

Næringsfond 

v/Nils Jørgen Karlsen 

 

 

 

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV TITRAN KYST BOBIL CAMP. 

 

Titran Invest har drevet med havfisk turisme i mange år. Vi har satset, jobbet hardt og lyktes med å 

etablere oss som en seriøs aktør i dette markedet. 

2020 har vært et sørgelig år med stor omsetningssvikt med bakgrunn i Covid 19.  I et normalår har vi 

rundt 85-100 havfisketurer i sesongen, i år hadde vi ca 24 turer. 

Vi håper selvsagt at man sakte men sikkert kommer tilbake til normalen og kan ønske utenlandske 

havfiske turister velkommen tilbake igjen, men vi er forsiktig optimister ifht hvor lang tid dette kan 

ta. Vi ønsker derfor å se på muligheter til å gjøre vår virksomhet mindre sårbar frem i tid.. 

Med bakgrunn i Trøndelag Reiselivs kompetanse strategi  om å omstille og utvikle flere reiselivs 

aktører til en større grad av helårsdrift, ønsker vi dermed å posisjonere oss til å bli en mer 

bærekraftig og framtidsrettet reiselivsaktør. Det handler om å sikre arbeidsplasser og imøtekomme 

et markedsbehov som lett lar seg kombinere med det vi fra før holder på med. Det handler om å se 

mulighetene vi har i lokalsamfunnet. 

Titran Invest As har derfor inngått en lang leieavtale med opsjon på kjøp av «Idrettsplassen» på 

Titran med formål om å tilby «Kyst Bobil camping». 

Dette ser vi som et naturlig supplement til det konseptet vi driver i dag. Ved god markedsføring kan 

vi nå bedre ut til norske barnefamilier og turister generelt. I sommer var vi en del av den «felles 

sommerkampanjen» som næringsforeningene gjennomførte på Frøya og Hitra, og vi opplevde en økt 

etterspørsel fra trønderske familier med bobiler. 

Den tradisjonelle fisketuristen er i endring, og man ser nå at det er mer vanlig at man ønsker å ta 

med hele familien når man først drar, og de ønsker flere opplevelser på sin ferie. Vi ser i tillegg at 

norske barn er «litt underernærte» på enkle fiske og båt opplevelser. Vår mulighet er at dersom vi 

kan ta imot flere bo bil turister kan vi tilby gode og spennende pakker innen «kystopplevelser». 

For å sette i stand dette «anlegget» til å bli attraktivt nok ifht dagens standard, har vi satt opp en 

kostnads beregning slik; 



KOSTNADSOVERSLAG: 

 

Servicebygg på ca 60m2, inklusiv 2 toaletter og dusjer, samt et lite kjøkken med noen sitteplasser 

I tillegg må det etableres et system med strømfordelings uttak til ca 20 plasser. 

 

Det koster en del å opparbeide et slikt tilbud, men det er helt nødvendig for å kunne markedsføre og 

gi gode ferieopplevelser. 

Med bakgrunn i et stort behov etter bo bil oppstillings plasser på Frøya, søker vi nå Frøya 

kommune v/næringsfondet om å styrke oss i dette arbeidet. 

Titran er et populært ferie mål, og vi opplever en økende interesse. Nå når Stabben Fort er satt i 

stand vil vi ha mange ulike turist opplevelser å tilby i vårt fantastiske « fiskevær» som oser av historie 

og kulturminner. Så fremt vi greier å etablere  denne Kyst Bobil campen, vil vi komme til å forsterke 

Titran og Frøya som et enda mer populært reisemål. 

Vi ser frem til en positiv behandling av vår søknad. 

 

Med vennlig hilsen 

TITRAN INVEST 

 

Svein Viggo Johansen 

Daglig leder 

Service /sanitær bygg                   kr.         1.200 000,- eks mva 

Anleggskostnader for graving av strøm og avløp                   62.000,- eks mva 

Strømsløyfe med 5 stolper                                100.000,- eks mva  

 

Til sammen        kr.         1.362.000,- eks mva 

 



 

 

 
 
 

Frøya kommune 
Næringsfondet 
v/Nils Jørgen Karlsen      1 desember 2020 

 
 
 
 
 
 

ANBEFALING AV SØKNAD FRA TITRAN INVEST IFHT TITRAN KYST BOBIL CAMP. 
 
 
 

Frøya Næringsforum har registrert en stor etterspørsel etter bobil camping på Frøya de siste år. Dette 
er et udekket tilbud pr i dag, og vi bør ønske velkommen de som ønsker å utvikle dette. 
Titran er i tillegg et reisemål som mange ønsker, da man har mange kulturminner ifb med Stabben 
Fort, Titran ulykka og mange flotte turstier med storhavet som en stor attraksjon. 

 
Det er viktig ifht reiselivsutviklingen lokalt at vi har et bredt tilbud til alle typer turister. 
Vi ser at bobilturisme er sterkt økende over hele landet.  Mange ønsker å besøke Frøya med bobil. 

 
Bakgrunn for at vi mener at Titran Invest bør få økonomisk støtte til dette prosjektet er  
derfor; 

 
 Videre utvikling av en eksisterende havfiske bedrift i tråd med reisemålsutviklingen 

sentralt. 
«Omstilling til en mer helårlig drift, sikring av arbeidsplasser og styrking av Titran som 
et attraktivt turist sted på Frøya 
 

 Stimulere de som ønsker å satse bredt på turisme. 
 

 Bobil camping er et manglende behov på Frøya 
 

 Bidrar til å gjøre Frøya som destinasjon til en mer turist vennlig kommune 
 

 
Vi anbefaler derfor på det sterkest næringsfondet å støtte dette initiativet. 
 
Med hilsen 
FRØYA NÆRINGSFORUM 
 
Torill M Pettersen 
Daglig leder 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2825    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 -  KYSTOPPLEVELSER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 92.000 kr til Frøya Næringsforum for koordinering av 

deltakelse i prosjektet Kystopplevelser 

 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 fra Frøya Næringsforum 

 Beskrivelse av prosjektet 

 Fremdriftsplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Kystopplevelser er støttet av Trøndelag fylkeskommune og ledet av Trøndelag reiseliv. Målet 

er å  utvikle helårs kystopplevelser for grupper og individuelle reisende. For oss på Frøya er 

målet: 

1. Å utvikle reiselivsnæringen fra sommer til helårsturisme og dermed skape og sikre 

flere helårs arbeidsplasser 

2. Å tilpasse oss en endret situasjon i marked og segment 



3. Å skaffe oss kompetanse som kan føre oss gjennom krisen som reiselivsbransjen 

opplever, på best mulig måte 

4. Å fremme samarbeid 

 

Søker/koordinator og leder av lokal arbeidsgruppe; Frøya Næringsforum v/Torill M 

Pettersen. Søker på vegne av i alt 4 bedrifter på Frøya, bestående  av: 

 

Sula Brygge   Hurran Gård 

Titran Invest   Hotell Frøya 

 

 Lokal matproduksjon /opplevelser/aktiviteter: Titran Invest og Hurran Gård. 

 Overnatting/mat, drikke og events; Hotell Frøya, Sula Brygge 

 

KystOpplevelser er et 4-årig utviklingsprosjekt, som er støttet av Trøndelag fylkeskommune. 

Målet for prosjektet er å utvikle helårs kystopplevelser for både grupper og individuelle 

reisende. Gjennom samarbeid med næringsaktører på kysten skal det utvikles opplevelser som 

gir økt lokal verdiskaping og setter Trøndelagskysten på kartet som et attraktivt reisemål.  

 

Prosjektperiode som gjenstår: september 2020 – september 2022. 

 

Deltakelse for bedriftene koster kr. 9.000 per år pluss moms, prosjektløpet er lagt opp til 2 års 

deltakelse.  

 

Deltakelse inkluderer: 

 

 Kompetanseutvikling innenfor blant annet: 

o Markedsinnsikt  

o Opplevelsesdesign 

o Pakking, prising, salg og distribusjon av reiselivsprodukter 

 Kvalitetssjekk av bedriftens produkter opp mot nytt nasjonalt kvalitetsstyringssystem 

for opplevelsesnæringen med rapport med forbedringspunkter og rådgivning  

 Rådgiving underveis, 10 timer pr. år 

 Mentorordning fra turoperatører 

 Test av produktene underveis i utviklingsløpet 

 Profesjonell hjelp med tekst og bilder for markedsføring av opplevelsene 

 Bistand til opplevelsesutvikling knyttet opp mot overordnede konsepter. 

 Kobling opp mot salgsledd, (incoming og turoperatører) 

 Opplevelsen legges på ny landingsside på trondelag.com Kysten under 

prosjektperioden. 

 

Markedsføring 

 

Prosjektdeltakernes produkter vil bli synlig på trøndelag.com og visitnorway i 

prosjektperioden. I den grad produktet er eksportklart kan de bli inkludert i visnings- og 

presseturer for turoperatører, forutsett at det passer. Dette krever at produktet er ferdig 

utviklet (beskrevet, priset og klart for salg).  

 

Prosjektets totalkostnad: 



 

KOSTNAD  Budsjett 

Prosjektleder (60%)   1 044 078 

Innleid kompetanse   290 000 

Kartlegging/utv. Kjernefort  200 000 

Konseptutvikling   335 000 

Workshops  92 508 

Testturer  150 000 

Kvalitetstesting   200 000 

Kompetanseprogram/kurs  354 414 

Ferdigstilling  220 000 

Reisekostnader  292 000 

Møtekostnader  55 000 

Lokale arbeidsgrupper   100 000 

Diverse kostnader/admin  139 000 

Annet/egeninnsats næring   1 000 000 

Sum:  4 472 000 

    

FINANSIERING  Budsjett 

Fylkeskommunen (STFK)   2 600 000 

Kommuner 380 000 

Egenandel næring/andre   492 000 

Sum:  3 472 000 

Egeninnsats  1 000 000 

Sum:  4 472 000 

 

Økonomi 
 

Kostnader - For deltakelse av Frøya-bedrifter 

 

  2020 2021 SUM 

Lokal koordinering prosjektstyring 10 000 10 000 20 000 

Arbeidstimer hos bedriftene a kr. 300 45 000 120 000 165 000 

Deltakelse kr. 9.000,- eks mva,pr år pr bedrift 36 000 36 000 72 000 

Sum kostnad 91 000 166 000 257 000 

 

Finansiering 

 

  2020 2021 SUM 

Tilskudd fra næringsfondet 46 000 46 000 92 000 



Eget arbeid 45 000 120 000 165 000 

Sum 91 000 166 000 257 000 

 

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 – 

Deltakeroversikten viser at både FastFrøya og Ørekken er engasjert og prosjektet 

styrker flere mindre bedrifter i kommunen 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er 

fulltidsvirksomheter blant deltakerne 

4. Lettomsettelige varer – Dette er investering i kompetanse, ikke relevant 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 92.000 kr til Frøya Næringsforum for koordinering av 

deltakelse i prosjektet Kystopplevelser 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 92.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 
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Prosjektnavn 

Kystopplevelser Reiseliv 

 
 

Kontaktopplysninger 
Prosjektansvarlig/ -eier:      

Frøya Næringsforum                                                                                                                       

Kontaktperson: 

Torill Pettersen 
Adresse: 

Nordfrøyveien 413 

Postnr.: 

7260 

Poststed: 

SISTRANDA 

Mobil: 

92888359 

Telefon: 

- 
Telefon arbeid: 

- 
E-post: 

torill.pettersen@froyanaering.no 

Bankkonto: 

42240643108 

Organisasjonsnummer:  

985374961 

Antall årsverk (heltid/deltid): 

1 / 0 

 
 
 

Prosjektinformasjon 
Type virksomhet / type støttemottaker 

Kompetanse og utvikling 

 
Forretningside / mål og innhold med prosjektet 

Startdato: 07.11.2020 Sluttdato: 30.06.2022 

Kyst opplevelser er støttet av Trøndelag fylkeskommune og ledet av Trøndelag reiseliv. Målet 

er å  utvikle helårs kystopplevelser for grupper og individuelle reisende. For oss på Frøya er 

målet 1) 

Å utvikle reiselivsnæringen fra sommer til helårsturisme og dermed skape og sikre flere 

helårs arbeidsplasser. 2) Å tilpasse oss en endret situasjon i marked og segment. 3) Å skaffe 

oss kompetanse som kan føre oss gjennom krisen som reiselivsbransjen opplever, på best 

mulig måte. 4) Å fremme samarbeid. 
 
Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker 

Søker/koordinator og leder av lokal arbeidsgruppe; Frøya NÆringsforum v/Torill M Pettersen 

Søker på vegne Frøya NÆringsforum og i alt 4 bedrifter; Hurran Gård, Titran Invest, Sula 

Brygge og Hotell Frøya. 

Lokal matproduksjon /opplevelser/aktiviteter: Titran Invest og Hurran Gård. 

Overnatting/mat, drikke og events; Hotell Frøya, Sula Brygge 
 
 

Kostnadsplan og finansieringsplan 
 

Kostnadsplan 

Tittel 2020 2021 SUM 

01. lokal koordinering prosjektstyring 10000 10000 20000 

02.Arbeidstimer hos bedriftene a kr. 300 45000 120000 165000 

03.Deltakelse kr. 9.000,- eks mva,pr år pr bedrift 36000 36000 72000 

     

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte 



- 2 - 

 

Sum kostnad 91000 166000 257000 

    

 

Finansieringsplan 

Tittel 2020 2021 SUM 

01.Tilskudd fra næringsfondet 46000 46000 92000 

02.Lån i bank      0 

03.Egenkapital      0 

04.Eget arbeid 45000 120000 165000 

05.Andre finansieringskilder      0  
Sum finansiering    

 

 
 

 

Tilskudd/finansiering fra andre 

Ingen 

 
Andre opplysninger 

Det er søkt midler for til sammen 4 bedrifter.  

 

 
Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei 

 

 
Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei 

 

 
Begrunnelse for avslaget 

 

 
 
 

Geografi 

1504-Frøya 

 
 

 

Vedlegg 

 
Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Kystopplevelser Frøya Næringsforum.docx   45 538 01.12.2020 

 
 

 
 



Trøndelag Reiseliv AS  november 2020 
 

   
 

 

 

KystOpplevelser 

KystOpplevelser er et 4-årig utviklingsprosjekt, som er støttet av Trøndelag fylkeskommune. Målet 

for prosjektet er å utvikle helårs kystopplevelser for både grupper og individuelle reisende. Gjennom 

samarbeid med næringsaktører på kysten skal det utvikles opplevelser som gir økt lokal verdiskaping, 

og setter Trøndelagskysten på kartet som et attraktivt reisemål.  

Prosjektperiode som gjenstår: september 2020 – september 2022. 

Deltakelse for bedriftene koster NOK 9000 per år pluss moms, prosjektløpet er lagt opp til 2 års 

deltakelse.  

DELTAKELSE INKLUDERER 

 Kompetanseutvikling innenfor blant annet: 
o Markedsinnsikt  
o Opplevelsesdesign 
o Pakking, prising, salg og distribusjon av reiselivsprodukter 

 Kvalitetssjekk av bedriftens produkter opp mot nytt nasjonalt kvalitetsstyringssystem for 
opplevelsesnæringen med rapport med forbedringspunkter og rådgivning (forutsetter at 
Varde kvalitetssystem er etablert. Alternativt vil prosjektet engasjere annen bistand). 

 Rådgiving underveis, 10 timer pr. år. 

 Mentorordning fra turoperatører 

 Test av produktene underveis i utviklingsløpet. 

 Profesjonell hjelp med tekst og bilder for markedsføring av opplevelsene. 

 Bistand til opplevelsesutvikling knyttet opp mot overordnede konsepter.  

 Kobling opp mot salgsledd, (incoming og turoperatører). 

 Opplevelsen legges på ny landingsside på trondelag.com Kysten under prosjektperioden.  
 

MARKEDSFØRING 

Prosjektdeltakernes produkter vil bli synlig på trøndelag.com og visitnorway i prosjektperioden. I den 

grad produktet er eksportklart kan de bli inkludert i visnings- og presseturer for turoperatører, 

forutsett at det passer. Dette krever at produktet er ferdig utviklet (beskrevet, priset og klart for 

salg).  

 

 

 

 

 

 



Trøndelag Reiseliv AS  november 2020 
 

   
 

 

Budsjett og finansiering:  

KOSTNAD  Budsjett  

Prosjektleder (60%)    kr                                 1 044 078,00   

Innleid kompetanse    kr                                    290 000,00   

Kartlegging/utv. Kjernefort   kr                                    200 000,00   

Konseptutvikling    kr                                    335 000,00   

Workshops   kr                                      92 508,00   

Testturer   kr                                    150 000,00   

Kvalitetstesting    kr                                    200 000,00   

Kompetanseprogram/kurs   kr                                    354 414,00   

Ferdigstilling   kr                                    220 000,00   

Reisekostnader   kr                                    292 000,00   

Møtekostnader   kr                                      55 000,00   

Lokale arbeidsgrupper    kr                                    100 000,00   

Diverse kostnader/admin   kr                                    139 000,00   

Annet/egeninnsats næring    kr                                 1 000 000,00   

Sum:   kr                                 4 472 000,00   

    

FINANSIERING  Budsjett  

Fylkeskommunen (STFK)    kr                                 2 600 000,00   

Kommuner*  kr                                    380 000,00   

Egenandel næring/andre    kr                                    492 000,00   

Sum:   kr                                 3 472 000,00   

Egeninnsats   kr                                 1 000 000,00   

      

    

Sum:   kr                                 4 472 000,00  

  

*Dette er ved senere arbeid med Digitalt Vertskapsprogram i kommuner på Fosen, Hitra og Frøya.   



 

FREMDRIFTSPLAN KYSTOPPLVELSER 2020 -2022 

 

 

 

 

Aktivitet 2020-2021 Aug Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. 
Rekruttering av prosjektdeltakere              

Etablere lokale arbeidsgrupper med en leder              

Workshop for omstilling i fisketurisme     Del 1  Del 2      

Workshop i produktformidling (Perler på en 
snor) 

           

Produkttesting                

Felles besøkstur/workshop              

Landingsside for Kysten på trondelag.com              

Rådgivning/mentorordning i 
produktutviklingsløpet  

             

Aktivitet 2021-2022 Sep. Okt. Nov Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug Sep 
Felles besøkstur/workshop              

Produkttesting              

Rådgivning/mentorordning i 
produktutviklingsløpet 

             

Sluttrapport KystOpplevelser               



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 21/167    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - FRØYDYKK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 124.000 kr til FrøyDykk til etablering av virksomhet og 

dykkerkurs 

 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 FrøyDykk 

 Støtteerklæring Frøya Sportsdykkerklubb 

 

Saksopplysninger:   

 

FrøyDykk leverer PADI dykkerkurser lokalt på Frøya. PADI står for «Professional 

Association of Diving Instructors» og er verdens største og den mest anerkjente 

dykkerorganisasjonen for sportsdykkere. Et dykkersertifikat fra PADI er anerkjent over hele 

verden og ved å fremvise ditt PADI sertifikat kan du dykke hvor du måtte ønske.  

Med søkers utdanning fra PADI kan han instruere i alt fra nybegynnere, OWD til og med 

Divemaster. I tillegg er søker spesialisert innenfor tolv områder og kan således tilby kurser for 

eksempel med tørrdrakt (som er veldig aktuelt her på kysten) navigering, nattdykk, dypdykk 

osv. Søker har også kompetanse innenfor HLR, førstehjelpskurs og Oksygen Provider og vil 



derfor kunne undervise i dette. I tidligere jobb har søker tilegnet seg erfaring som instruktør 

fra Tyskland, Nederland og Frankrike.  

Etter mange år i det nederlandske forsvaret og mye flytting har søker sammen sin norske kone 

bestemt seg for å etablere seg på Frøya. Som dykker og dykkerinstruktør i mange år, så han at 

det var et behov for og ønske om å kjøre dykkerkurs i nærmiljøet for ungdom, gutter og 

jenter og voksne på Frøya med øyregion. 

  

Flere har meldt at de har en liten drøm om å lære å dykke, men at de ofte er for opptatt i 

dagliglivet og ikke funnet anledning i å delta på planlagte kurser.  

 

FrøyDykk har opprettet et godt samarbeid med Frøya Sportsdykkerklubb (FSDK) som ser 

potensiale i prosjektet og det de kan tilby. FSDK har mange medlemmer, men ikke så mange 

som er aktive. Med et utdanningstilbud lokalt og i nærmiljøet innenfor fritidsdykking, ser 

FSDK potensialet med en «egen» dykkerinstruktør. For den lokale klubben vil dette medføre 

flere medlemmer og større aktivitet. 

 

FSDK tilbyr:  

 

 At FrøyDykk kan fylle tankene (mot betaling) i deres kompressorrom  

 Bruk av FSDK sin båt til kurs  

 At alle elver som tar grunnkurs hos FrøyDykk får gratis medlemskap i FSDK ut det 

året de gjennomfører kurset 

 

FrøyDykk og FSDK vil fortsette å bygge videre på det gode samarbeidet som beskrevet i 

støtteerklæringen fra FSDK (se vedlegg). 

 

FSDK har tidligere hatt et samarbeid med et firma i Trondheim som leverer dykkerkurs og 

som kunne sende instruktører. For øvrig var de da avhengig av overnatting for sine 

instruktører og alle kurs måtte ha et minimum antall av seks elever. Ved nok påmeldte kunne 

de gjennomføre kurser på Frøya over en eller flere helger. Forøvrig må elever som ønsker 

videre spesialkurser reise til Trondheim. Dette medfører ekstra utgifter for eleven, med 

transport og eventuelt overnatting. FrøyDykk er det eneste lokale firmaet som tilbyr PADI 

kurser i sportsdykking. 

 

FrøyDykk startet opp kurs for nybegynnere (OWD) oktober 2020 for 5 elever. De ble ikke 

helt ferdige, så de siste 4 sjødykkene blir tatt så snart vi kan starte opp igjen. Samtidig har vi 

en elev på tørrdraktkurs, og en elev som vil ta opp igjen dykkingen etter et lengre opphold. 

For denne eleven gjennomføres det et oppfriskningsdykk i tillegg til et spesialkurs, Buoyancy 

Control. I tillegg har FrøyDykk allerede mottatt henvendelser fra flere som ønsker å delta på 

flere av spesialkursene.  

 

Mål:  

 

 Gjennomføre grunnleggende sportsdykkerkurs (OWD)  

 Tilby kurser og spesialiteter for viderekommende dykkere  

 Inspirere ungdom til aktivitet og engasjement  

 Bevissthet rundt miljø og forsøpling i havet, i samarbeid med FSDK  

o Hold Norge Rent  



o PADI AWARE  

 Ta ansvar under læring  

 Mestringsfølelse i utførelse av sin nye hobby  

 Samarbeid med «buddy»  

 Ta sikkerhet på alvor  

 Ta vare på eget utstyr  

 Fleksibilitet og individuell tilrettelegging  

 

Langsiktig mål: 

 

 Samarbeid med lokal videregående skole  

 Resque Diver Course  

 Førstehjelpstrening inklusive AED trening  

 Divemaster Course – Opplæring av egen assistent, så flere studenter kan kurses  

 Kjøpe eller leie en båt, for guidede dykkerturer  

 På sikt eget dykkersenter med fasiliteter på Frøya. Store muligheter for lokale 

arbeidsplasser  

 Samarbeid med lokale aktører for å tilby guidede dykkerturer (har allerede fått slik 

forespørsel)  

 

Målet er således å kunne tilby ungdom, skoleungdom og voksne i kommunen, fleksible og 

tilrettelagte kurser innenfor sportsdykking i nærmiljøet. En hobby som krever initiativ fra den 

enkelte. Sportsdykking kan være en økonomisk utfordring for enkelte, og spesielt for 

skoleungdom er det forståelig at de ikke ønsker å investere i mye utstyr før de vet om dette er 

noe for dem. At FrøyDykk da kan låne ut utstyr, gir dem en mulighet til å finne ut om dette er 

en hobby de vil fortsette med.  

 

Med et økonomisk tilskudd fra næringsfondet kan FrøyDykk allerede nå investere i nytt og 

sikkert utstyr som de umiddelbart kan tilby elever som nå har meldt sin interesse og ønsker å 

ta kurser lokalt.  

 

For aktiviteten er det essensielt å anskaffe 8 – 10 sett for nybegynnere: 

 

 BCD vest (i forskjellige størrelser)  

 Tørrdrakt (i forskjellige størrelser)  

 Tank  

 Computer  

 Kompass  

 Samt diverse annet utstyr  

 

Dette garanterer at alt utstyr er vedlikeholdt og nødvendige servicer blir tatt. Sett i lys av 

dagens situasjon med pandemi, noe som har gitt ekstra utfordringer når man er avhengig av å 

låne utstyr andre steder, følges nå nøye veiledningen gitt av PADI og Norges Dykker Forbund 

(NDF) vedrørende desinfisering av utstyr osv.  

 

I tillegg vil FrøyDykk holde kurs i Resque Diver og Divemaster og her blir det en investering 

på: 

 



 Førstehjelpsett med førstehjelpsdukke (for trening)  

 AED treningssett  

 Oksygensett NB! Dette MÅ medfølge med FrøyDykk på all dykking. Når det gjelder 

Oksygensettet leies det nå av FSDK, og er derfor avhengig at de selv ikke bruker det 

 

Aktiviteter 
 

Aktivitet 1 - Open Water Diver (OWD) kurs 

 

 Opplæring av elever i grunnkurs slik at de oppnår sertifisering på grunnleggende nivå 

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

  

Aktivitet 2 - Advanced Open Water Diver (AOWD) kurs  

 

 Opplæring av elever slik at de oppnår sertifisering som AOWD dykkere  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 3 - Kurs i spesialiteter, herunder; Dypdykk/nattdykk/navigering  

 

 Opplæring av elever slik at de oppnår PADI sertifisering innenfor det valgte emne  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 4 - Oppfriskningskurs - tilpasset elev som allerede er sertifisert og som ønsker 

å dykke igjen etter et langt opphold. Oppfriskningskurset lir ofte kombinert med en 

spsialitet 

 

 Oppfriskning av tidligere lærte ferdigheter – under trygge forhold.  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 

Aktivitet 5 - Rescue Diver kurs og Divemaster kurs. Disse vil bli trent slik at de kan 

fungere som assistenter for instruktøren innenfor sikkerhet og praktisk undervisning  

 

 Opplæring av elever som Rescue Divers og Divemaster slik at de oppnår sertifisering 

innenfor sin spesialitet  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker  

 



Økonomi 
 

Investeringer 
 

Investeringer Beløp 

DAN Oksygensett, 5L 14 500 

BCD vest, Scubapro, 10 stk 36 490 

Tank, 10L/300Bar, 10 stk 49 450 

Ventilset, Apeks 300Bar, 10 stk 47 500 

Tørrdrakt, Scubapro, 10 stk 99 000 

Svømmeføtter, Cressi, sjø, 10 par 18 800 

Manometer, Suunto, 10 stk 24 300 

Kompass, Suunto, 5 stk 4 700 

Dykkerkomputer Suunto, 5 stk 14 750 

Dykkerlykt, BigBlue Led, 5 stk 8 950 

Dykkerkniv, Cressi, 5 stk 2 750 

Signalbøye, Scubapro, 5 stk 3 480 

Finger Spool, 15m, 5 stk 1 650 

First Aid Training set, Laerdal 10 650 

AED Training set, Laerdal 4 399 

Investering i PADI bokpakker 10 000 

PADI marketing utstyr 2 500 

  353 869 

 

Driftsbudsjett 

 

  2021   2022   2023   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Kurs 45 000   80 000   120 000 

 Kurs HLR/fhjelp 0   1 600   2 400 

 Guided diving 0   1 000   3 000 

 Kjøring 

 

4 000 

 

6 000 

 

7 000 

Leie basseng 

 

2 500 

 

3 000 

 

3 500 

PADI fee 

 

3 500 

 

3 500 

 

3 500 

DAN forsikring 

 

1 800 

 

1 800 

 

1 800 

Marketing 

 

1 000 

 

1 000 

 

1 000 

Fylling av luft 

 

400 

 

400 

 

400 

Desinfeksjonsmiddel 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

Leie av utstyr FSDK 

 

2 500 

 

0 

 

0 

Sum 45 000 17 700 82 600 17 700 125 400 19 200 

 

 

 



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 – 

Satsningen styrker bruk og opplevelse av sjøområdene rundt Frøya 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – ikke relevant. Det er en 

fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Savner historiske tall. 

Foretaket ble etablert i 2020 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene kan anses som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Kommunedirektøren er positiv til at det utvikles et slikt tilbud på Frøya. Dette kan dekke 

behov for hobbydykkere, elever ved Guri Kunna videregående skole samt regioinale bedrifter. 

Etableringen tilfører regionen ny kompetanse. 

 

Den totale investeringen beløper seg til kr. 353.869. I følge vedtektene kan det kommunale 

næringsfondet gi tilskudd til inntil 35% av harde investeringer. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 124.000 kr til FrøyDykk til etablering av virksomhet og 

dykkerkurs 

 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 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kr 124.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 4.850.627. 

 

 



 
 
Kommune: Frøya 
 
Bedrift/virksomhet som søker: FrøyDykk  
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1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: FrøyDykk 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 925 184 020 

Kontaktperson: Theo den Hartog 

Veiadresse: Ørnflaugveien 19 

Postnr. / Sted: 7273 Norddyrøy 

E-post: experience@froydykk.no 

Telefon: 97 31 48 39 

Evt. hjemmeside: www.froydykk.no (ikke aktiv ennå) 

Evt. side på Facebook: Facebook.com/froydykk 

Navn på bank: SpareBank 1 

Kontonummer: 2280 48 70303 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

FrøyDykk leverer PADI dykkerkurser lokalt på Frøya. PADI står for «Professional Association 
of Diving Instructors» og er verdens største og den mest anerkjente dykkerorganisasjon for 
sportsdykkere. Et dykkersertifikat fra PADI er anerkjent over hele verden og ved å fremvise 
ditt PADI sertifikat kan du dykke hvor du måtte ønske. 
PADI-kurs starter med et begynnerkurs, Scuba Diver og Open Water Diver (OWD), til Master 

Scuba Diver og videre på et profesjonelt nivå fra Divemaster til Course Director. 

Det mest populære PADI-sertifikatet er begynnerkurset OWD. Dette tillater dykking til 18 

meters dyp. Senere fortsetter man med Advanced Open Water Diver (AOWD), Rescue Diver 

osv 

PADI-kursene er prestasjonsbaserte programmer. På introduksjonsnivået legges det vekt på 

praktiske sikkerhetstemaer og grunnleggende motoriske ferdigheter. 

Med min utdanning fra PADI kan jeg instruere i alt fra nybegynnere, OWD til og med 
Divemaster. I tillegg er jeg spesialisert innenfor tolv områder og kan således tilby kurser for 
eksempel med tørrdrakt (som er veldig aktuelt her på kysten) navigering, nattdykk, dypdykk 
osv.  Jeg har også kompetanse innenfor HLR, førstehjelpskurs og Oksygen Provider og vil 
derfor kunne undervise i dette. 
 
Siden jeg startet med dykking i 1998, har jeg vært og er en lidenskapelig PADI dykker. Min 
utdannelse til PADI instruktør gjennomførte jeg i 2003. Da jeg i forbindelse med min tidligere 
jobb flyttet mye rundt, har jeg tilegnet med erfaring som instruktør både i Tyskland, 
Nederland og Frankrike. 
Forøvrig tok jeg januar til juni i 2020, oppfriskningskurs for instruktører ved PADI Europa i 
Nederland.  
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Etter mange år i det nederlandske forsvaret og mye flytting har jeg sammen min norske kone 
bestemt oss for å etablere oss på Frøya.  
 
Som dykker og dykkerinstruktør i mange år så jeg at det var et behov for og ønskelig om å 
kjøre dykkerkurs i nærmiljøet for ungdom, gutter og jenter og voksne på Frøya med 
øyregion.   
Flere har meldt at de har en liten drøm om å lære å dykke, men at de ofte er for opptatt I 
dagliglivet og ikke funnet anledning i å delta på planlagte kurser.  
 
FrøyDykk har opprettet et godt samarbeid med Frøya Sportsdykkerklubb (FSDK) som ser 
potensiale i prosjektet og det vi kan tilby. FSDK har mange medlemmer, men ikke så mange 
som er aktive. Med et utdanningstilbud lokalt og i nærmiljøet innenfor fritidsdykking, ser 
FSDK potensialet med en «egen» dykkerinstruktør. For den lokale klubben vil dette medføre 
flere medlemmer og større aktivitet. 
 
FSDK tilbyr:  

 At FrøyDykk kan fylle tankene (mot betaling) i deres kompressorrom 

 Bruk av FSDK sin båt til kurs 

 At alle elver som tar grunnkurs hos FrøyDykk får gratis medlemskap i FSDK ut det året 
de gjennomfører kurset. 

FrøyDykk og FSDK vil fortsette og bygge videre på det gode samarbeidet som beskrevet i 
støtteerklæringen fra FSDK (se vedlegg). 
 
FSDK har tidligere hatt et samarbeid med et firma i Trondheim som leverer slike dykkerkurs 
og som kunne sende instruktører. For øvrig var de da avhengig av overnatting for sine 
instruktører og alle kurs måtte ha et minimum antall av seks elever. Ved nok påmeldte 
kunne de gjennomføre kurser på Frøya over en eller flere helger.  
Forøvrig må elever som ønsker videre spesialkurser reise til Trondheim. Dette medfører 
ekstra utgifter på eleven, med transport og eventuelt overnatting. 
 
Således vil FrøyDykk IKKE være en konkurrent til andre tilsvarende firmaer i øyregionen.  
FrøyDykk er det eneste lokale firmaet som tilbyr PADI kurser i sportsdykking. 
 
Da jeg setter sikkerhet først, krever sportsdykking også mye repetisjon på øvelser. Ikke minst 
at den enkelte må «rigge» sitt eget dykkerutstyr noe som vil bli repetert og repetert til jeg 
som instruktør mener elevene mestrer dette og er klar til å gå i sjøen, og at elven føler seg 
kompetent og trygg. Den enkelte elev må viser ansvar, noe de vokser på. Sportsdykking som 
under sikker opplæring gir den enkelte en mestringsfølelse og selvsikkerhet ved utøvelse av 
sin nye hobby. På grunn av dagens situasjon hvor ungdommen står overfor mange 
begrensninger i fritidsaktivitetene, kan det å lære sportsdykking være et alternativ. 
 
FrøyDykk startet opp kurs for nybegynnere (OWD) oktober 2020 for 5 elever. Vi ble ikke helt 
ferdige så de siste 4 sjødykkene blir tatt så snart vi kan starte opp igjen.  Samtidig har vi en 
elev på tørrdraktkurs, og en elev som vil ta opp igjen dykkingen etter et lengre opphold. For 
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denne eleven gjennomføres det et oppfriskningsdykk i tillegg til et spesialkurs, Buoyancy 
Control.  
I tillegg har FrøyDykk allerede mottatt henvendelser fra flere som ønsker å delta på flere av   
spesialkursene. 
 
Da jeg ikke lenger jobber i Forsvaret har jeg god tid. Jeg er ikke avhengig av et minimum 
antall elever for å kjøre kurser og jeg er veldig fleksibel i tid.  
Jeg har sammen med elevene, fleksible og individuelle avtaler for gjennomføringen. Så langt 
har jeg bare fått positive tilbakemeldinger og de er alle fornøyde også med at de kan få 
gjennomført drømmen sin her i nærmiljøet. 
 
Mål: 

 Gjennomføre grunnleggende sportsdykkerkurs (OWD) 

 Tilby kurser og spesialiteter for viderekommende dykkere 

 Inspirere ungdom til aktivitet og engasjement  

 Bevissthet rundt miljø og forsøpling i havet, i samarbeid med FSDK 
o Hold Norge Rent 
o PADI AWARE 

 Ta ansvar under læring 

 Mestringsfølelse i utførelse av sin nye hobby 

 Samarbeid med «buddy» 

 Ta sikkerhet på alvor 

 Ta vare på eget utstyr 

 Fleksibilitet og individuell tilrettelegging 
 
Langsiktig mål: 

 Samarbeid med lokal videregående skole 

 Resque Diver Course 

 Førstehjelpstrening inklusive AED trening 

 Divemaster Course – Opplæring av egen assistent, så flere studenter kan kurses 

 Kjøpe eller leie en båt, for guidede dykkerturer 

 På sikt eget dykkersenter med fasiliteter på Frøya. Store muligheter for lokale 
arbeidsplasser 

 Samarbeid med lokale aktører for å tilby guidede dykkerturer (har allerede fått slik 
forespørsel) 

 
Målet er således å kunne tilby ungdom, skoleungdom og voksne i kommunen, fleksible og 
tilrettelagte kurser innenfor sportsdykking i nærmiljøet. En hobby som krever initiativ fra 
den enkelte.  
Sportsdykking kan være en økonomisk utfordring for enkelte og spesielt skoleungdom, er det 
forståelig at de ikke ønsker å investere i mye utstyr før de vet om dette er noe for dem.  
At FrøyDykk da kan låne ut utstyr gir dem en mulighet til å finne ut om dette er en hobby de 
vil fortsette med. 
Da jeg i dag driver alene kan jeg ta teori med flere, men kun med to elever samtidig når vi 
starter på det praktiske. Over tid er målet mitt å ansette en assistent slik at vi kan ta flere 
elever samtidig ved den praktiske gjennomføringen. Ideen er å utdanne en av de lokale 
sportsdykkerne til min assistent. Således vil denne kompetansen forbli på Frøya.  
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For meg som driver alene er et bidrag fra det kommunale næringsfondet være essensielt.  
Jeg har allerede anskaffet noe utstyr som er finansiert av oppsparte midler. Det som ellers 
nå anskaffes finansieres via min og min kones pensjon og det vi har igjen av oppsparte 
midler.  
Med et økonomisk tilskudd kan FrøyDykk allerede nå investere i nytt og sikkert utstyr som vi 
umiddelbart kan tilby elever som nå har meldt sin interesse og ønsker å ta kurser lokalt. 
 
For aktiviteten er det essensielt å anskaffe 8 – 10 sett for nybegynnere: 
 

 BCD vest (i forskjellige størrelser) 

 Tørrdrakt (i forskjellige størrelser) 

 Tank 

 Computer 

 Kompass 

 Samt diverse annet utstyr 
 
Dette garanterer at alt utstyr er vedlikeholdt og nødvendige servicer blir tatt. 
Sett i lys av dagens situasjon med pandemi, noe som har gitt ekstra utfordringer når man er 
avhengig av å låne utstyr andre steder, følges nå nøye veiledningen gitt av PADI og Norges 
Dykker Forbund (NDF) vedrørende desinfisering av utstyr osv. 
I tillegg vil FrøyDykk holde kurs i Resque Diver og Divemaster og her blir det en investering 
på: 

 Førstehjelpsett med førstehjelpsdukke (for trening) 

 AED treningssett 

 Oksygensett NB! Dette MÅ medfølge med FrøyDykk på all dykking  
Når det gjelder Oksygensettet leier jeg nå av FSDK, og er derfor avhengig at de selv 
ikke bruker det. 
 

Med bakgrunn i etterspørsel og interesse for kurser lokalt er en investering i utstyr viktig. En 
investering i 8-10 sett pluss annet spesialutstyr er et stort økonomisk løft.  
Et økonomisk tilskudd vil være ekstremt viktig i denne etableringsfasen. Ser det spesielt i den 
situasjonen vi nå er i med pandemi.  

2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Theo den Hartog Prosjektansvarlig 97 31 48 39 experience@froydykk.no 

Theo den Hartog Prosjektleder 97 31 48 39  experience@froydykk.no 

 
Prosjektdeltakere: 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Beathe Andestad General Support, bokføring og social media 
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2.3 Milepæler 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Start enkeltpersonforetaket 01.07.2020 11.06.2020 Registrert i 
Brønnøysundregistret 

Start OWD kurs 24.10.2020 30.04.2021 Pga årstid 

Start Tørrdraktkurs 01.10.2020 30.04.2021 Mangler passende drakt 

Start Rescue Diver Course 01.03.2021 30.04.2021 Har lokale elever 

Start AOWD 01.03.2021 30.04.2021 Har lokale elever 

Start Divemaster course 01.08.2021 01.10.2021 Opplæring av FrøyDykk 
assistent 

Innkjøp utstyr 01.01.2021 01.04.2021 Komplett før neste kursstart 

Kjøp av brukt alu.båt 01.01.2022 01.03.2022 Ferdig før sesongstart 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

Open Water Diver (OWD) kurs.  

 Opplæring av elever i grunnkurs slik at de oppnår sertifisering på 
grunnleggende nivå. 

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker 
Oppgaver: 

1. Registrering av elever 
2. Planlegging av gjennomføring av OWD kurset 
3. Gjennomføring av teori (8 timer for alle elever) 
4. Oversikt behov utstyr 
5. Tilpassing og utlån av utstyr til den enkelte elev 
6. Praksis i basseng x 5 (FrøyDykk leier svømmebassenget på Sistranda av 

kommunen) 
7. Praksis i sjøen x 6 dykk 

3.2 Aktivitet 2:  

Advanced Open Water Diver (AOWD) kurs 

 Opplæring av elever slik at de oppnår sertifisering som AOWD dykkere 

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker 
Oppgaver: 

1. Registrering av elever 
2. Planlegging av gjennomføringen av AOWD kurset 
3. Gjennomføring av teori 
4. Oversikt behov ekstrautstyr, herunder blant annet; lykt, kompass, signalbøyer, 

dykkercomputer 
5. Utlån av ekstrautstyr 
6. Koordinering med Frøya Sportsdykkerklubb om leie av båt og båtfører 
7. Praksis i sjøen x 5 
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3.3 Aktivitet 3:  

Kurs i spesialiteter, herunder; Dypdykk/nattdykk/navigering 

 Opplæring av elever slik at de oppnår PADI sertifisering innenfor det valgte 
emne  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker 
Oppgaver: 

1. Registrering av elever 
2. Planlegging av gjennomføringen  
3. Gjennomføring av teori 
4. Oversikt behov ekstrautstyr, herunder blant annet; lykt, kompass, signalbøyer, 

dykkercomputer 
5. Utlån av ekstrautstyr 
6. Koordinering med Frøya Sportsdykkerklubb om leie av båt og båtfører 
7. Opplæring i Oksygensett 
8. Praksis i sjøen x 5 

3.4 Aktivitet 4:  

Oppfriskningskurs  - tilpasset elev som allerede er sertifisert og som ønsker å dykke igjen 
etter et langt opphold. Oppfriskningskurset lir ofte kombinert med en spsialitet. 

 Oppfriskning av tidligere lærte ferdigheter – under trygge forhold.  

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker 
Oppgaver: 

1. Registrering av elever 
2. Planlegging av gjennomføringen  
3. Oppfriskning av teori 
4. Oversikt behov ekstrautstyr, herunder blant annet; lykt, kompass, signalbøyer, 

dykkercomputer 
5. Utlån av ekstrautstyr 
6. praksis i basseng x 1 
7. Praksis i sjøen x 3 

3.5 Aktivitet 5:  

Rescue Diver kurs og Divemaster kurs. Disse vil bli trent slik at de kan fungere som 
assistenter for instruktøren innenfor sikkerhet og praktisk undervisning 

 Opplæring av elever som Rescue Divers og Divemaster slik at de oppnår 
sertifisering innenfor sin spesialitet 

 Aktiviteten utføres av prosjektleder og prosjektdeltaker 
Oppgaver: 

1. Registrering av elever 
2. Planlegging av gjennomføringen  
3. Gjennomføring av teori (16 timer da dette er avansert teori) 
4. Oversikt behov ekstrautstyr, herunder blant annet; lykt, kompass, signalbøyer, 

dykkercomputer, oksygenmaske 
5. Utlån av ekstrautstyr 
6. Praksis i basseng x 5 
7. Praksis i sjøen x 5 
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8. Koordinering med Frøya Sportsdykkerklubb om leie av båt og båtfører 
9. Trening som Oksygen Provider 
10. Trening i Hjertelungeredning (HLR) 

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 

DAN Oksygensett, 5L 14.500,-   

BCD vest, Scubapro, 10 stk 36.490,-   

Tank, 10L/300Bar, 10 stk 49.450,-   

Ventilset, Apeks 300Bar, 10 stk 47.500,-   

Tørrdrakt, Scubapro, 10 stk 99.000,-   

Svømmeføtter, Cressi, sjø, 10 par 18.800,-   

Manometer, Suunto, 10 stk 24.300,-   

Kompass, Suunto, 5 stk 4.700,-   

Dykkerkomputer Suunto, 5 stk 14.750,-   

Dykkerlykt, BigBlue Led, 5 stk 8.950,-   

Dykkerkniv, Cressi, 5 stk 2.750,-   

Signalbøye, Scubapro, 5 stk 3.480,-   

Finger Spool, 15m, 5 stk 1.650,-   

First Aid Training set, Laerdal 10.650,-   

AED Training set, Laerdal 4.399,-   

Investering i PADI bokpakker 10.000,-   

PADI marketing utstyr 2.500,-   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Sum: 353.869,- Sum:  
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4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Driftsbudsjett:  

  År 1 
2021 

  År 2 
2022 

  År 3 
2023 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader 

Kurs  45.000,-      80.000,-      120.000,-   

Kurs HLR/fhjelp  0,-    1.600,-    2.400,- 

Guided diving  0,-    1.000,-    3.000,- 

            

            

            

Kjøring    4.000,-      6.000,-      7.000,- 

Leie basseng  2.500,-    3.000,-    3.500,- 

PADI fee  3.500,-    3.500,-    3.500,- 

DAN forsikring  1.800,-    1.800,-    1.800,- 

Marketing  1.000,-    1.000,-    1.000,- 

Fylling av luft  400,-   400,-   400,- 

Desinfeksjonsmiddel  2.000,-   2.000,-   2.000,- 

         

Leie av utstyr FSDK  2.500,-   0,-   0,- 

SUM 45.000,-  16.800,-    82.600,-  17.700,-    125.400  19.200,-  

 

5 Kontrakter og avtaler 
 
Frøya Sportsdykkerklubb (se vedlegg) 
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Vedlegg  
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2807    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - WAHLVÅGS MARITIME TJENESTER 

Kjøp av kombi-henger 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Wahlvågs Maritime Tjenester 

 Tilbud på henger 

 

Saksopplysninger:   

 

Søker etablerte enkeltmannsforetak (ENK) i 2007. Han har hatt et lite positivt resultat i alle 

år. Som hovslager har han behov for mye plasskrevende verktøy, samt bil/tilhenger egnet til 

formålet. Han har investert i en kombivare/dyretransporthenger. Hengeren skal leies ut kunder 

som skal frakte dyr eller større kolli. Det er full takhøyde i henger og mulighet for å laste inn 

varer med truck. Mange som har behov for å frakte dyr (sau, hester etc), samt store kolli som 

ikke har egnet tett henger til formålet. 

 

Økonomi 
 

Investeringer 
 

Investering i kombi-henger 95 000 

 

Finansiering 

 

Tilskudd fra næringsfondet 65 000 

Egenkapital 30 000 

  95 000 

 

 

Vurdering: 



 

Søknaden ble mottatt etter at investeringen ble gjennomført. Kommunedirektøren mener at 

søker da ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond. Tilskuddet skal være motiverende 

og utløsende. 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 

 

 

 

 



RF13.50 – Kommunalt næringsfond
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Prosjektnavn
Søknad om tilskudd for kjøp av ny kombihenger til utstyr og for utleie (vare og dyretransport)

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Wahlvågs Maritime Tjenester

Kontaktperson:
Kent-Roger Wahlvåg

Adresse:
Mersksteiveien 16

Postnr.:
7260

Poststed:
SISTRANDA

Mobil:
97541078

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
wahlvag@gmail.com

Bankkonto:
64010822236

Organisasjonsnummer: 
97541078

Antall årsverk (heltid/deltid):

0 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Hovslager/smed og utstyrsutleie

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.12.2020 Sluttdato: 01.12.2030
Jeg etablerte mitt ENK i 2007, Jeg har hatt et lite positivt resultat i alle år, som hovslager har jeg behov for mye 

plasskrevende verktøy, samt bil/tilhenger egnet til formålet. Jeg har investert i en kombi 

vare/dyretransporthenger. Hengeren skal leies ut kunder som skal frakte dyr eller større kolli. Det er full 

takhøyde i henger og mulighet for laste inn varer med truck. Mange som har behov for å frakte dyr (sau, hester 

etc), samt store kolli, som ikke har egnet tett henger til formålet

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kent-Roger Wahlvåg

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 95 000   95 000
02.    0
03.    0
Sum kostnad 95 000 95 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 65 000   65 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 30 000   30 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0
Sum finansiering 95 000 95 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Ser at andre innbyggere i Frøya kommune har fått innvilget tilsvarende søknader på utleie av maskiner.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1620-Frøya

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Invoice 11043 Hammer tilhengersenter.pdf   65 338 07.12.2020



Hammer Tilhengersenter AS
Postboks 54,
7358BØRSA, Norge

Foretaksregisteret:
974423596 MVA

Telefon: 72863124

WAHLVÅGS MARITIME TJENESTER E-post: knut@hammertilhenger.no

Merksteinveien 16 Web: www.hammertilhenger.no

7260 SISTRANDA

FAKTURANorge

Fakturanr: 11043
Fakturadato: 04.12.2020
Vår ref:
Kundenr: 10746
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 11.12.2020
Kontonr: 4358 17 21227

Deres ref: 3210 / 101647 KID: 10746110435
Leveransested: Merksteinveien 16, 7260 SISTRANDA

BESKRIVELSE ANT. ENHET ENH.PRIS RAB. MVA BELØP

Cheval Gold 3VKD2C700VLP002675 -

Kampanjepris

EA2830

1 stk 76 720,00 25% 76 720,00

Cheval Ekstra Slitematter 1 stk 3 920,00 25% 3 920,00

Timer ordinær - Montering Matter 1 stk 1 249,60 100% 25% 0,00

Timer ordinær - Montering Ryggekamera +

innvendig kamera

1 stk 1 249,60 25% 1 249,60

Ryggekamerasett ref.Vedlegg - 2 kamera - 1 skjerm 1 stk 8 769,60 25% 8 769,60

Dekor folie - Levert av SkiltogPrint -Tekst "Wahlvåg"

(størrelse 40cm

2 stk 389,60 25% 779,20

Dekor folie - Levert av SkiltogPrint - Hestedekor

(Kunde stiller gjerne med ønsket design)

2 stk 389,60 25% 779,20

Cheval Hjul alu komplett 185/65 14 5x112 4 stk 2 120,00 100% 25% 0,00

Registrering og klargjøring 1 stk 720,00 100% 25% 0,00

Sum eks. MVA 92 217,60

25% MVA av 92 217,60 23 054,40

Beløp å betale  NOK 115 272,00



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2661    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MATHIAS RAKBJØRG 

Investering i hengere og varebil 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere 

og biler. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra VR Express 

 

Saksopplysninger:   

 

VR Express driver med transport av objekter som fraktes på henger. Pr. i dag eksisterer det 

tilbud på Hitra/Frøya for frakting/transport av mindre kolli, møbler osv. men ingen andre 

aktører tar på seg de litt større oppdragene slik som båt, traktor, bil, Mc, gårdsutstyr m.m. 

Rakbjørg så behovet for dette og startet et enkeltmannsforetak, gikk til innkjøp av henger og 

leie av kassebil. Fra starten til nå har de hat en positiv utvikling og har hatt mange 

transportoppdrag på Hitra/Frøya. Alt ifra traktor, bil, mc, båt og hengere til større 

kompressorer og plater for Salmar, Kystteknikk og Lerøy. Frakter fra/til Hitra/Frøya og til 

store deler av landet. Til nå har de hatt oppdrag fra Lindesnes i sør til Bardufoss i nord.  

 

Målet er å utvikle virksomheten, komme med attraktive tilbud som i dag ikke eksisterer, 

rekke over alle oppdrag de får forespørsel om, samt etter hvert ansette flere sjåfører og 

anskaffe flere biler og hengere. Norge er stort og de rekker ikke å hente utstyr for alle 

øyværingene landet rundt alene.  

Oppdragsmengden øker og Rakbjørg ser behovet for større/flere henger(e) samt større og 

etter hvert flere biler. 



Det er vesentlig å få økonomisk støtte til VR Express da det blir mange investeringer, ikke 

bare til bil og henger, men regnskapsprogram, logo, noe reklame, arbeidstøy m.m. Det vil 

være et vesentlig løft. 

 

Per i dag leier VR Express bilen, og en milepæl for bedriften vil være å eie bilen i firmaet. De 

anser det som realistisk å kunne gjennomføre dette første halvår 2021. Neste milepæl vil være 

å gå fra enkeltmannsforetak til AS for å skape arbeidsplasser for flere. 

 

Pr i dag er det kun Rakbjørg som arbeider i foretaket. Han har fast jobb i SalMar – ei uke på, 

ei uke av – og bruker friukene til å arbeide i foretaket. 

 

Aktivitet 1 

 Bil med henger er tiltenkt for frakt av ulike objekter rundt i hele Norge 

 Daglig leder, Mathias Vatn Rakbjørg er sjåfør på bilen og utfører arbeidet 

 Transport av bil, båt, MC, motorer, maskinelt utstyr, traktor, hengere og større 

gjenstander bedriftene på Hitra/Frøya har behov for å frakte 

 

Aktivitet 2 

 Utleie av hengere og bil til flytting/transport 

 

Samarbeidspartnere 
 

 VR Express har avtaler med Kystteknikk mekanisk/kystteknikk maritime, Salmar og 

Fjeldvær motor på transport av mekaniske deler og motorer. Oppdrag som tar oss 

tur/retur nedover Gudbrandsdalen, Oslo, Kristiansand samt maritimt utstyr tur/retur 

regionen Møre og Romsdal 

 En del private kunder som kjøper og selger biler, båter og maskiner på Hitra/Frøya 

 Avtale med bilforhandlere i Trondheim, Ski, Kristiansand, Oslo, Bergen og Mo i Rana 

 Frakter Atv`er og hengere for en forhandler i Spydeberg 

 

Økonomi 
 

Investeringer 

 

Investering   Finansiering   

Båthenger 81 026 Egenkapital/ Lån 450 000 

Bilhenger 84 000 Kommunalt Næringsfond 200 000 

Varebil 498 060 

  Total 663 086   650 000 

 
 

Driftsbudsjett 

 

  År 1   År 2   År 3   

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 



Oppdrag 72 000 

 

800 000 

 

1 200 000 

 Bilhenger 

 

84 000 

    Varebil 

 

498 060 

    Båthenger 

 

81 026 

    Arbeidsklær 

 

7 098 

    Reklame 

 

987 

    Førerkort 

 

8 900 

    Total 72 000 680 071 800 000 450 000 1 200 000 800 000 

 

 

Vurdering: 

 

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

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som 

driver med utleie av hengere og biler 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende 

tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en 

deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen – Nystartet virksomhet, 

mangler historiske tall 

5. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

Kommunedirektøren mener at søker ikke oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Søknaden avslås 
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