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Søknad om årlig økonomisk tilskudd - Stiftelsen Halten
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysning:
Stiftelsen Halten NDM søker om et årlig tilskudd på kr 40.000 fra eierkommunene og kr
140.000 fra fylkeskommunen til gjennomføring og innfasing av utviklingsplan. Stiftelsen
Halten NDM søker årlig tilskudd fra Hitra, Frøya, Åfjord, Ørland og Indre Fosen kommuner.

Det er hittil i 2020 bevilget ca. kr 200.000 av formannskapets pott som i utgangspunktet var
på kr 325.000. Formannskapets pott er pr i dag på ca. kr 125.000.

Vedlegg
1

Stiftelsen Halten NDM – søknad om økonomisk støtte til gjennomføring og innfasing
av utviklingsplan
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Vallersund, 09.12.20

Indre Fosen Kommune
Stiftelsen Halten NDM- søknad om økonomisk støtte til gjennomføring og innfasing av
utviklingsplan.
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai
Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle
øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at
historisk og ny viten kan formidles og utvikles.
Det er i årenes løp lagt ned en formidabel dugnadsinnsats på mange områder, ikke minst med å
etablere og vedlikeholde en til dels forfallen bygningsmasse. Omfanget av oppgaver knyttet til
vedlikehold og drift framgår av vedlagte virksomhetsbeskrivelse. I inneværende år er det jobbet
anslagsvis ca 8000 timer med dugnad.
I perioden 2003 til 2011 la styret ned en betydelig innsats for å rette opp en skakkjørt økonomi.
Ordningen med styreleder som daglig leder var imidlertid en så stor arbeidsoppgave at man ikke
kunne forvente at dette gjøres på fritiden av tillitsvalgte. På rådsmøte i 2010 ble det derfor fra eierne
pålagt styret å finne en administrasjonsordning, hvor eierne kunne bidra økonomisk.
Stillingen som daglig leder på 100 % skal etableres som fast stilling. Det ble søkt om et økonomisk
tilskudd fra hver av eierkommunene på 40.000 kroner per år og fra Trøndelag Fylkeskommune
140.000 kroner per år. Målet med tilskuddet er at vi i tilskuddsperioden skulle generere nye
inntektsordninger slik at stillingen kunne finansieres direkte over stiftelsens driftsbudsjett.
Fra 2011 er matservering etablert som et fast tilbud til våre gjester. I 2012 inngikk vi avtale med
Kystverket om omvisning i Halten fyr. I 2013 fikk vi skjenkebevilling for øl, von og rusbrus. Alle disse
tiltakene har generert nye inntekter til stiftelsen, og i 2013 er inntektene på servering omtrent
tilsvarende på overnatting. 40 % av serveringsinntektene i år kommer fra skjenking.
Antall overnattinger har øket siden de siste to år. I 2015 ca. 400 overnattinger, 2017 ca. 600
overnattinger. Men fortsatt er været et stort tema hos mange gjester som ønsker å komme seg til
Halten. Styret mener likevel det vil være mye og henter på bedre markedsføring, og flere aktiviteter
som lokker folk utover.

I samarbeid med Crazy Coyote og andre aktører vil vi utvikle pakketilbud til større grupper, firmaer
etc, og på den måten underbygge Halten som besøksmål.
Økt aktivitet vil generere nye høyere inntekter, men vil også gi høyere kostnader. Vi er fortsatt
avhengig av vertskap som jobber på dugnad, men det er trolig bare et spørsmål om tid før vi blir nødt
til å leie inn betalt hjelp i deler av sesongen.
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Flere besøkende stiller også krav til bygningene. Fylkeskommunes vedlikeholdsavdeling har etter
befaring levert en rapport om tilstand og vedlikeholdsbehov for stiftelsens bygninger.
Å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne,
krever kontinuerlig vedlikehold av bygningsmassen, samtidig som det utvikles aktivitetstilbud som
møter dagens og morgendagens krav. Dette stiller krav til daglig leder også utenom
sommersesongen. med de store oppgavene vi står foran mener styret det ikke er realistisk at driften
vil kunne gå med overskudd før tidligst om fem år.
På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke fylkeskommune og øvrige eierkommune om tilskudd.
Det vil si et årlig tilskudd på 40.000 kroner fra hver av kommunene og 140.000 kroner fra Trøndelag
fylkeskommune.
Vi imøteser en positiv behandling!
Med vennlig Hilsen
Stiftelsen Halten NDM
Hallgeir Grøntvedt
Styreleder
Bjørn Vogelsang
Daglig leder i Stiftelsen Halten NDM

Stiftelsen Halten NDM, v/Bjørn Vogelsang, Meieristrandveien 18, 7167 Vallersund. Mob. 95336175
Hjemmeside: www.stiftelsenhalten.no Epost: post@stiftelsenhalten.no
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Bruk av midler til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommunestyre støtter administrasjonens forslag til disponering av øremerkede
tilskudd i henhold til tabell «Forslag til disponering av midler til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur»

Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og
koronatiltak fase 3 er det bevilget øremerkede tilskudd til kommunesektoren på 2,5 milliarder
kroner over kapittel 576, post 60 til «vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal
infrastruktur». Formålet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen,
og dessuten å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.
Indre Fosen kommune har mottatt kr 4,6 mill. av disse midlene.
Tilskuddet er et engangstilskudd for 2020 basert på antall innbyggere i kommunen.
Kommunene må i etterkant gi ei samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av
tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt sette i gang i 2020, må betales
tilbake. Rapporteringa skal òg angi til hvilket formål (gruppert etter KOSTRA-funksjoner) og i
hvilket år (utgiftsført i 2020 eller sett av på bundne fond per 1.1.2021, ev. ikke brukt i tråd
med kriteria) tilskuddet har blitt brukt.

Det er en del begrensinger/forutsetninger:


Midlene må bli brukte på prosjekt som starter opp i 2020, det vil si at kontrakt med
entreprenør må være inngått.



Midlene skal bli brukt til prosjekt og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte
prosjekt, i kommunen sitt opprinnelige, vedtatte budsjett for 2020.
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Tilskuddet skal benyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
bygg, anlegg og veger.



Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester, og kan ikke bli brukt på prosjekt som blir
utførte av kommunene sine egne etater eller av kommunale foretak.



Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, bortsett fra mindre
innvesteringer som ikke i vesentlig grad fortrenger andre vedlikeholds- og
rehabiliteringsprosjekt. Dersom et prosjekt delvis blir finansiert gjennom andre
øremerkede tilskuddsordninger, kan ikke det same prosjektet bli finansiert med
vedlikeholdstilskuddet.



Det er ikke krav om kommunal egenandel for å kunne få tilskuddet. Tilskuddet skal i
utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekt i regi av kommunen eller ved kjøp
av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan
kommunen supplere med egne midler.



Revisor skal attestere at midlene har blitt brukte i tråd med de nevnte kriteria,
eventuelt òg oppgi kva for et beløp som skal betalast tilbake.

Administrasjonens vurdering
Indre Fosen kommune har svært mange pågående investeringsprosjekt. Samtidig har
kommunen mange utfordringer som ligger i grenseland mellom investeringer og
drift/vedlikehold. Tilskuddet gir mulighet for å gjennomføre flere slike mindre tiltak på kort tid.
Det er et stort press for å sluttføre eksisterende prosjekt og redusere
investeringsbeslutninger. Midlene kan ikke benyttes for å redusere kommunens
investeringsbeslutning, men midlene bør heller ikke medføre nye krevende arbeidsoppgaver
som tar bort fokus fra investeringsprosjektene. Administrasjonen erfarer at det er mange
behov for vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Behovet er
større enn både investeringsbudsjett og drift- og vedlikeholdsbudsjett. Administrasjonens
forslag til disponering av midler er basert på utfordringer som bør løses og som der det er en
pågående prosess med gjennomføring. Prosjekt som ikke er forankret i pågående drift og
vedlikehold vil kreve svært mye ressurser fra kommunens side og vil redusere mulighet for
igangsetting og gjennomføring i løpet av 2020. Midlene løser ikke på langt nær alle behov for
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, men det er en start.
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Tabell: Forslag til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur
Nummer

Navn

Kostnad

1

Rianveien - Grøftrensk og stikkrenner

2

Ramdalsveien og Skjetnedalen - Grøftrensk +
stikkrenner

3

Fessdalsveien - Grøftrensk + stikkrenner

kr 180 000,00

4

Overlandsveien - Grøftrensk + stikkrenner

kr 200 000,00

5

Grøftrensk/stikkrenner div kommunale veier på
Stadsbygd

kr 140 000,00

6

Grøftrensk/stikkrenner kommunal vei i Alsethmarka

kr 70 000,00

7

Grøftrensk, stikkrenner og kummer Norvikveien og
Baksteinvegen

kr 110 000,00

8

Grøftrensk, stikkrenner og kummer Nøstveien

kr 250 000,00

9

Leksvik Sykehjem: Oppmaling Pasient rom

kr 400 000,00

10

Leksvik Sykehjem: Vinduer Pasientrom

kr 350 000,00

11

Leksvik Sykehjem: Solavskjerming

kr 400 000,00

12

Leksvik Sykehjem: Fryserom

kr 100 000,00

13

Vanvikan samfunnshus: Maling utvendig

kr 200 000,00

14

Fembøringen Barnehage: Maling utvendig

kr 100 000,00

15

Høgåsmyra Barnehage: inngangsparti og drenering

kr 300 000,00

16

Rissa Sykehjem: rehabilitering av pasientrom

kr 400 000,00

17

Råkvåg Aldersheim Plassbelysning

kr 250 000,00

18

Vanvikan skole: Ventilasjon paviljong

kr 200 000,00

19

Vanvikan skole: Oppgradering av ytterdører 2 stk

kr 150 000,00

20

Hysnes Arresten: ventilasjon

kr 250 000,00

21

Sagveien: Nytt tak 100m2

kr 150 000,00

Totalt

kr 340 000,00
kr 60 000,00

kr 4 600 000,00

Oversikten over forslag tiltak medfører mulighet for tilleggsmidler gjennom eksisterende
driftsmidler. Det er derfor ikke lagt inn uforutsette utgifter. Enkelte av prosjektene er kommet
langt i planleggingen og er i ferd med å gjennomføres gjennom eksisterende driftsmidler og
vedlikeholdsmidler i et redusert omfang i forhold til forslag i tabell ovenfor.
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Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Navn
Trongseterveien - Grøftrensk og nye stikkrenner
Rianveien - Grøftrensk og stikkrenner
Ramdalsveien og Skjetnedalen - Grøftrensk + stikkrenner
Fessdalsveien - Grøftrensk + stikkrenner
Overlandsveien - Grøftrensk + stikkrenner
Grøftrensk/stikkrenner div kom.veier på Stadsbygd
Grøftrensk/stikkrenner kom vei i Alsethmarka
Grøftrensk, stikkrenner og kummer Norvikveien og Baksteinvegen
Grøftrensk, stikkrenner og kummer Nøstveien
Grøftrens og stikkrenner Ratheveien
Nedspyling av utslippsledning Fevåg
Erstatter for bio Åsly,Sykhjem og Årnsetflata
Leksvik Sykehjem Oppmaling Pasient rom
Leksvik Sykehjem Vinduer Pasientrom
Leksvik Sykehjem Solavskjerming
Leksvik Sykehjem Fryserom
Vanvikan samfhus Maling utvendig
Fembøringen Barnehage Maling utvendg
Høgåsmyra Barnehage inngangsparti+drens
Rissa Sykehjem rehab pasientrom
Råkvåg Aldersheim Plassbelysning
Vanvikan skole Ventilasjon pav
Vanvikan skole Oppgradering ytterdører 2 stk
Hysnes Arresten ventilasjon
Sagveien Nytt tak 100m2
Totalt
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Kostnad
Uten Mva
kr 120 000,00
kr 96 000,00
kr 340 000,00
kr 272 000,00
kr 60 000,00
kr 48 000,00
kr 180 000,00
kr 144 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 140 000,00
kr 112 000,00
kr 70 000,00
kr 56 000,00
kr 110 000,00
kr 88 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 280 000,00
kr 224 000,00
kr 500 000,00
kr 400 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 350 000,00
kr 280 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 100 000,00
kr 80 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 100 000,00
kr 80 000,00
kr 300 000,00
kr 240 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 150 000,00
kr 120 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 150 000,00
kr 120 000,00
kr 0,00
kr 5 630 000,00 kr 4 600 000,00

