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SØKNAD OM BEVILGNING TIL RESTAURERING/TILBAKEFØRING AV UTVENDIGE
FASADER HOVEDBYGNINGEN UTHAUGSGÅRDEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å følge opp vedtak i sak 19/69 fattet av kommunestyret i Ørland
kommune 29.08.2019.
2. Kommunestyret tar stilling til bevilgning til restaurering/tilbakeføring av utvendige
fasader hovedbygningen Uthaugsgården i sak om saldering av driftsbudsjett for 2020.
Sakens bakgrunn og innhold
Kommunen har mottatt søknad fra Stiftelsen Uthaugsgården. Dette er en søknad som skulle
vært med i budsjettbehandlingen for 2020. Søknaden ble sendt til gamle Ørland kommune
18.11.19.
Det ble gitt orientering om søknaden i formannskapets møte 25.02.2020, hvor formannskapet
ba administrasjonen om å fremme saken til politisk behandling i kommunestyrets møte
26. mars 2020.
Stiftelsen Uthaugsgården søkte sommeren 2019 Ørland kommune om tilskudd til å kunne
gjennomføre en totalrehabilitering av våningshuset på gården. Søknaden var basert på en
tilstandsanalyse utført av tradisjonshåndverker Thor-Aage Heiberg, samt et kostnadsoverslag
på restaurering utført av Tradisjonsbygg Trondheim A/S datert 14.7.19 pålydende kr
6 934 425,-. Det ble opprinnelig søkt Ørland kommune om en inndekking av halvparten av de
estimerte kostnadene ved restaureringen, totalt kr 3 500 000,-. Det resterende skulle hentes
inn gjennom ekstern finansiering.
Kommunestyrets vedtak i Ørland kommune 29.08.2019 (PS 19/69) var som følger:
1. Kommunestyret ser nødvendigheten av at det omgående må iverksettes tiltak for å sikre
ivaretakelsen av Uthaugsgården. Kommunestyret slutter seg til styret i stiftelsen
Uthaugsgården sine vurderinger om at det er nødvendig med en prioritering av tiltak med
utgangspunkt i kostnadsberegninger som fremkommer i Tradisjonsbygg Trondheim sin
rapport.
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2. Kommunestyret gir i 2019 et tilskudd på kr 500.000,- for å komme i gang med
restaurerings- og vedlikeholdsarbeider på hovedbygningen på gården. Kommunestyret
forutsetter at restaureringsarbeider blir gjennomført i henhold til styrets prioriterte liste i
søknad.
3. Kommunestyret forventer at kompetanse og kapasitet tilknyttet nyopprettet stilling som
regionkonservator/veileder i bygningsvern stilles til disposisjon for Uthaugsgården
4. Tilskuddet, kr 500.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
5. Kommunestyret ber om at rådmannen i samarbeid med styret for stiftelsen Uthaugsgården,
snarest råd legger frem for politisk behandling forslag til finansieringsplan av nødvendig
restaurerings- og vedlikeholdsarbeider i et 3 – 5 års perspektiv.
Revidert plan for restaurering/tilbakeføring ved Uthaugsgården er utarbeidet i samarbeid med
fagleder historie Daniel Johansen og museumshåndverker Vegard G.H. Røstad.
Ved å gå gjennom Tradisjonsbyggs beregninger og foreta ny detaljert besiktigelse av
hovedbygningen, samt ta hensyn til museumshåndverkers bidrag, har man kommet fram til en
rekke betydelige besparelser. Det er enighet om å holde nytt tak utenfor prosjektet i denne
omgang.
Den totale kostnadsbesparelsen på revisjon av arbeid med vegger, vinduer og maling vil bli på
kr 1 298 772,-. Ved å ta ut taket fra prosjektet kan det spares spare ytterligere kr 3 098 500,Tradisjonsbyggs kostnadsestimat var pålydende kr 6 934 425,-. Revidert budsjett ved
kostnadsreduksjon blir da kr 2 537 153,-. Alle beløp er eks. mva.
Stiftelsen ønsker å dele opp arbeidet over en 5-årsperiode fra og med 2020. Ferdigstillelse blir
da utgangen av 2025. Det vil bli søkt både Kulturminnefond, Gjensidigestiftelsen, Uni finans,
Trøndelag fylkeskommune med flere fortløpende om bidrag til prosjektet.
Stiftelsen søker om bevilgning totalt på kr 1 500 000,- som deles opp i årlige bevilgninger på kr
300 000,- hvert år fra 2020 til 2025.
Folkehelsevurdering
Det vises til Meld. St. 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn.
Nærmiljø- og lokalsamfunnsutvikling er viktig for helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom
hele livsløpet.
Administrasjonens vurdering
Det vises til vurderinger gitt i PS 19/69. «Administrasjonen ser nødvendigheten av at det
omgående iverksettes tiltak for å sikre ivaretakelsen av Uthaugsgården.»
Stiftelsen Uthaugsgården er et autentisk, kulturhistorisk museum som eier bygningene og
tomten. Stiftelsen driver og forvalter innbo og løsøre som er gitt ved gavebrev av Lund Hoff
familien til Ørland kommune med forpliktelser om økonomisk tilskudd til drift. Lund Hoff
familien sørger for daglig ledelse og holder eiendommen vedlike på dugnad. Stiftelsens styre
og frivillige fra bygda tiltrer ved behov på dugnad. (Hentet fra Årsmeldingen 2018.) Det er to
representanter fra kommunen i stiftelsens styre som oppnevnes av Ørland kommunestyre.
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Vedlegg
1 Uthaugsgården NY prosjektsøknaden november 2019
2 Tilstandsanalyse og tiltak m.m.
3 Søknad om bevilgning til restaurering/tilbakeføring av utvendige fasader hovedbygningen
Uthaugsgården
4 Uthaugsgården vedak om søknad august 2019
5 Uthaugsgården Revidert tiltaksplan for restaurering og tilbakeføring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2020
Behandling:
Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgende omforente forslag:
 Saken sendes tilbake til behandling i Utvalg for næring, arbeid og kultur.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP).
Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til behandling i Utvalg for næring, arbeid og kultur.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 22.04.2020
Behandling:
Nytt forslag fra utvalgsleder:
Saken utsettes til neste møte i utvalget, 6. mai.
Administrasjonen får i oppgave å kalle inn regionkonservator samt styreleder i stiftelsen for å
orientere om Uthaugsgården.
Votering
Nytt forslag fra utvalgsleder ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i utvalget, 6. mai.
Administrasjonen får i oppgave å kalle inn regionkonservator samt styreleder i stiftelsen for å
orientere om Uthaugsgården.
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Uthaug 18.11.2019

Ørland kommune,
Postboks 401,
7130 Brekstad.

SØKNAD OM BEVILGNING TIL RESTAURERING /TILBAKEFØRING AV
UTVENDIGE FASADER HOVED- BYGNINGEN UTHAUGSGÅRDEN I
TRÅD MED KOMMUNESTYREVEDTAK AV 29.8.2019
Bakgrunn
Stiftelsen Uthaugsgården søkte sommeren 2019 Ørland kommune om tilskudd til å kunne
gjennomføre en totalrehabilitering av våningshuset på gården. Søknaden var basert på en
tilstandsanalyse utført av tradisjonshåndverker Thor-Aage Heiberg, samt et kostnadsoverslag
på restaurering utført av Tradisjonsbygg Trondheim A/S datert 14.7.19 pålydende 6 934 425,Det ble opprinnelig søkt Ørland kommune om en inndekking av halvparten av de estimerte
kostnadene ved restaureringen, totalt 3 500 000,-. Det resterende skulle hentes inn gjennom
ekstern finansiering.
Kommunestyrets vedtak: «Kommunestyret forventer at kompetanse og kapasitet tilknyttet

nyopprettet stilling som regionkonservator/veileder i bygningsvern stilles til disposisjon for
Uthaugsgården Tilskuddet, kr 500.000, - …….. Kommunestyret ber om at rådmannen i samarbeid med
styret for stiftelsen Uthaugsgården, snarest råd legger frem for politisk behandling forslag til
finansieringsplan av nødvendige restaurerings- og vedlikeholdsarbeider i et 3 – 5 års perspektiv».

Revidert plan

Revidert plan for restaurering/tilbakeføring ved Uthaugsgården er utarbeidet i samarbeid med
fagleder historie Daniel Johansen og museumshåndverker Vegard G.H. Røstad.
Ved å gå gjennom Tradisjonsbyggs beregninger og foreta ny detaljert besiktigelse av hovedbygningen,
samt ta hensyn til museumshåndverkers bidrag, har man kommet fram til en rekke betydelige
besparelser. Det er enighet om å holde nytt tak utenfor prosjektet i denne omgang.

Den totale kostnadsbesparelsen på revisjon av arbeid med vegger, vinduer og maling vil bli på
kr 1 298 772,Ved å ta ut taket fra prosjektet kan det spares spare ytterligere 3 098 500,Tradisjonsbyggs kostnadsestimat var pålydende kr 6 934 425,-
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Revidert budsjett ved kostnadsreduksjon blir da kr 2 537 153,Alle beløp er eks. MVA.
Vi ønsker å dele opparbeidet over en 5-årsperiode fra og med 2020. Ferdigstillelse blir da
utgangen av 2025. Det vil bli søkt både Kulturminnefond, Gjensidigestiftelsen, Uni finans,
Trøndelag fylkeskommune m.fl fortløpende om bidrag til prosjektet.

Søknadsbeløp
Det søkes med dette om bevilgning totalt kr 1 500 000,- som deles opp i årlige bevilgninger
på kr 300 000,- hvert år fra 2020 til 2025.

For Stiftelsen Uthaugsgården

Oddbjørn Ingebrigtsen (sign)
styreleder

Unn Lund Grøtan (sign)
daglig leder

Vedlegg:
1)
2)
3)
4)

Uthaugsgården. Rapport med beregninger utført av Tradisjonsbygg A/S
Søknad av 30.7. 2019
Vedtak i Ørland kommunestyre 29.8.2019
Rapport fra Daniel Johansen og Vegard G.H.Røstad av 16.11.2019
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Ørland kommune

SØKNAD OM BEVILGNING TIL RESTAURERING /TILBAKEFØRING AV
UTVENDIGE FASADER HOVED- BYGNINGEN UTHAUGSGÅRDEN
Bakgrunn
Styret i Stiftelsen Uthaugsgården har lenge vært oppmerksom på at omfattende restaurering av
utvendige fasader er nødvendig. I 2017 ble bygningsvernleder ved Sverresborg folkemuseum, PerAage K. Heiberg, engasjert til å foreta en tilstandsvurdering av hovedbygningen. Heibergs rapport er
tidligere nevnt i årsmeldinger fra stiftelsen. Rapporten peker på en rekke utbedringer som må gjøres
både på kort og på lengre sikt. Det dreier seg i hovedsak om omfattende råteskader i kledning og
vinduer. I tillegg kommer defekte takrenner og aktive lekkasjer ved piper i hovedfløyen. I denne
sammenheng påpeker Heiberg følgende: «Det er også relevant å ta en diskusjon på hvorvidt
bygningen skal repareres og restaureres etter dagens utførelse og fremtoning eller ikke. Bygningen
fremstår i dag som en kombinasjon av mange forskjellige tidsperioder. Som et museum kunne man
tjent formidlingsmessig på å samle bygningens utseende om en tidsperiode. Og gjerne sett
tidsperioden for hageanlegget i sammenheng med bygningen slik at både hage og hus fremstår fra
samme tid. Det vil være fornuftig å lage en langsiktig plan slik at alle mindre restaureringstiltak eller
reparasjoner leder i en og samme retning mot samme mål.»
Ny-renessansehagen på Uthaugsgården ble anlagt i 1918 og ved 100-årsjubileet i 2018 var hagen ved
hjelp av stiftelsens egne og omsøkte eksterne midler tilbakeført slik den framstod i anleggsåret 1918
med beplantinger, hagegjerde, benker og bord . Styret i stiftelsen mener at tilbakeføringsperiode for
hovedbygningens fasade må bli 1885 til 1920.

For å få et kostnadsoverslag for et restaurerings/tilbakeføringsprosjekt ble flere
tradisjonshåndsverksfirma kontaktet. Det var Tradisjonsbygg Trondheim A/S som på forholdsvis kort
tid kunne ta et slikt oppdrag. Tradisjonsbygg Trondheim er velrennomert firma innen
tradisjonshåndverk og har utført en rekke oppdrag både i fylkeskommunal og kommunal regi.
Tradisjonsbygg Trondheims rapport «Uthaugsgården. Tilbakeføring av utvendige fasader» var ferdig
14.juli 2019. Rapporten inneholder beskrivelse av tiltak og kostnadsoverslag for tiltakene.
Tidsperiode for tilbakeføring er perioden 1885 til 1920.
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Den totale kostnadsramme for tilbakeføring, som omfatter ytre kledning, vinduer, glassveranda,
takrenner, tetning rundt piper og nytt tak, er beregnet til kr 6 934 425,- eks.mva.
Med hensyn til taket uttaler Tradisjonsbygg Trondheim: «Det eksisterende Dekra-taket har ingenting
med husets stilart å gjøre, og skulle etter antikvariske prinsipper aldri vært lagt. Når det likevel er der,
kan det trolig repareres og vedlikeholdes i enda noen år, men hvis finansiering tilsier det , er dette det
første som bør skiftes ut.»

Prioriteringer
Styret har gjennomgått rapporten og drøftet den på styremøte 24.juli d.å. Styret er klar over at det er
nødvendig med en prioritering av tiltak med utgangspunkt i kostnadsberegninger som framkommer i
Tradisjonsbygg Trondheim sin rapport.
Etter vedtak på nevnte styremøte blir prioritering av tiltak med tilhørende kostnadsberegninger eks.
mva. som nedenfor. Postnummer refererer til budsjettoppsettet i rapporten.
1. prioritet :
Tetning av lekkasjer ved 3 piper, kr 15.000 per stk
(Eget anslag bygd på tidligere utført tetning av lekkasje ved en pipe).

45 000,-

2. prioritet:
Yttervegger og vinduer
Dette er postene 4,5 og 6 i budsjettberegningene utenom restaurering av veranda.
Post 4 Rigg, drift, deponering etc.
Riving av kledning etc.

642 345,-

Post 5 Bygning unntatt restaurering av veranda
Ny kledning.

1 814 850,-

Post 6 Restaurering/kopiering av vinduer og dører

1 329 845,-

(Å utføre arbeid med vinduer uten å utføre arbeidet med kledning medfører store ekstrakostnader).
Sum inkludert tetning av lekkasjer ved piper:

3 832 040,-

3.prioritet:
Restaurering av veranda
Sum inkludert tetning av lekkasjer ved piper:

272 885,4 1 04 925,-
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4.prioritet :
Dette er postene som gjelder taket alene
Post 1 Tak rigg og drift

562 310,-

Post 2 Riving, rydding, deponering, skifer og legging av tak
Post 3 Blikkenslagerarbeid utenom veranda

1 973 889,562 301,-

Sum totalt beregnet av Tradisjonsbygg Trondheim:

6 934 425,-

Søknadsbeløp
Det søkes med dette om bevilgning kr. 3 500 000, til restaurering/tilbakeføring av utvendige fasader
på Uthaugsgårdens hovedbygning slik tiltakene er dokumentert i rapport av 14.7.19 fra
Tradisjonsbygg Trondheim A/. S Det vil i tillegg til Ørland kommune bli søkt Trøndelag
fylkeskommune, Kulturminnefondet og Uni Finans om finansielle bidrag.

For Stiftelsen Uthaugsgården

Oddbjørn Ingebrigtsen (sign)
styreleder

Unn Lund Grøtan (sign)
daglig leder

Vedlegg:
1) Tilstandsvurdering av hovedbygning utført av Per-Aage K Heiberg.
2) Uthaugsgården. Tilbakeføring av utvendige fasaderutført av Tradisjonsbygg Trondheim A/S.
3) Årsmelding Stiftelsen Uthaugsgården for 2018.
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Sentraladministrasjon

Stiftelsen Uthaugsgården
Breidablikkveien 7
7142 UTHAUG

Deres ref.

Vår ref.

11932/2019/223/ARNBRA

Dato

17.09.2019

KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SØKNADEN FRA STIFTELSEN
UTHAUGSGÅRDEN OM MIDLER TIL RESTAURERINGSARBEIDER

Kommunestyret behandlet Deres søknad i møte 29.08.19 og fattet følgende
vedtak:

1. Kommunestyret ser nødvendigheten av at det omgående må iverksettes
tiltak for å sikre ivaretakelsen av Uthaugsgården. Kommunestyret slutter
seg til styret i stiftelsen Uthaugsgården sine vurderinger om at det er
nødvendig med en prioritering av tiltak med utgangspunkt i
kostnadsberegninger som fremkommer i Tradisjonsbygg Trondheim sin
rapport.
2. Kommunestyret gir i 2019 et tilskudd på kr 500.000,- for å komme i
gang med restaurerings- og vedlikeholdsarbeider på hovedbygningen på
gården. Kommunestyret forutsetter at restaureringsarbeider blir
gjennomført i henhold til styrets prioriterte liste i søknad.
3. Kommunestyret forventer at kompetanse og kapasitet tilknyttet
nyopprettet stilling som regionkonservator/veileder i bygningsvern
stilles til disposisjon for Uthaugsgården
4. Tilskuddet, kr 500.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
ØRLAND KOMMUNE

Postboks 401, 7129 Brekstad

Tlf. 72 51 40 00

Org.nr. 964 982 686

www.orland.kommune.no

www.facebook.com/orlandkommune

Rådhusgata 6, 7130 Brekstad
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postmottak@orland.kommune.no

5. Kommunestyret ber om at rådmannen i samarbeid med styret for
stiftelsen Uthaugsgården, snarest råd legger frem for politisk behandling
forslag til finansieringsplan av nødvendige restaurerings- og
vedlikeholdsarbeider i et 3 – 5 års perspektiv.
Av vedtakets pkt 5 er rådmannen, sammen med styret i Stiftelsen, gitt i

oppdrag å utarbeide en plan, som skal politisk behandles, for det videre
vedlikeholdsarbeidet på gården.

Jeg tror vi burde hatt et oppstartsmøte så snart som mulig og foreslår
tirsdag 24.september kl 10.00 på rådhuset.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Brasø
rådmann
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Revidert tiltaksplan for istandsetting av Uthaugsgården
Ørland 16.11.19

Bakgrunn:
Stiftelsen Uthaugsgården søkte høsten 2019 Ørland kommune om tilskudd til å kunne
gjennomføre en totalrehabilitering av våningshuset på gården. Søknaden var basert på en
tilstandsanalyse utført av tradisjonshåndverker Thor-Aage Heiberg, samt et kostnadsoverslag
på restaurering utført av Tradisjonsbygg Trondheim A/S datert 14.7.19 pålydende 6 934 425,-.
Det ble opprinnelig søkt Ørland kommune om en inndekking av halvparten av de estimerte
kostnadene ved restaureringen, totalt 3 500 000,-. Det resterende skulle hentes inn gjennom
ekstern finansiering.
Grunnet presset kommuneøkonomi klarte ikke Ørland kommune å reise mer enn 500 000 til
tiltaket. Rådmannen ble i denne sammenhengen oppfordret av kommunestyret til å gå i dialog
med stiftelsen om å utvide prosjektperioden, samt å se på muligheter for kostnadsreduksjon.
Ørland kultursenter (ØKS) arbeider med en utviklingsplan for museene i Ørland-Bjugn. Dette
arbeidet omfatter også Uthaugsgården. ØKS mottok i 2019 finansiering til et toårsprosjekt
hvor foretaket ansatte en tradisjonshåndverker som skal arbeide med restaurering av de
mange museumsbyggene i det som fom. 01.01.2020 blir nye Ørland kommune.
Kommunestyret ba i sin behandling av søknaden fra Uthaugsgården om at denne stillingen ble
sett i sammenheng med det planlagte restaureringsprosjektet, og at ØKS og
museumshåndverkeren bisto stiftelsen i arbeidet med å lage en revidert restaureringsplan for
Uthaugsgården. Det følgende er vår anbefaling til revidert plan.

Revisjon av Tradisjonsbygg Trondheims restaureringsplan
Etter å ha gjennomgått kostnadsvurderingen fra Tradisjonsbygg Trondheim (Heretter kalt TT),
samt inspisert fasadene ved Uthaugsgården finner vi en del poster i budsjettet det er naturlig
å endre på. Store deler av bygningen som er beskrevet fullrestaurert, er i en slik stand at om
man ser bort fra det rent estetiske kan det meste fint la seg restaurere. Samtidig vil dette føre
til en betydelig kostnadsreduksjon.
Nedenfor beskrives de punkt vi ønsker å fjerne eller redusere, besparelsene samt hvilke
vurderinger vi legger til grunn.
Den totale kostnadsbesparelsen på revisjon av arbeid med vegger, vinduer og maling vil bli på
kr 1 298 772,Ved å ta ut taket fra prosjektet kan det spares spare ytterligere 3 098 500,-
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Tradisjonsbyggs kostnadsestimat var pålydende kr 6 934 425,Revidert budsjett ved kostnadsreduksjon blir da kr 2 536 153,-
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Arkiv:
2020/3704-1
Dato:
27.04.2020
Saksbehandler: Marit Knutshaug Ervik

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/5
20/13
20/11

Utvalg
Utvalg for næring, arbeid og kultur
Utvalg for strategi og drift
Formannskap

Møtedato
06.05.2020
07.05.2020
07.05.2020

REGULERENDE AVTALE MELLOM ØRLAND KOMMUNE OG FI AS FORSVARSKOORDINATOR 2020
Kommunedirektørens innstilling
Vedlagte Regulerende avtale mellom Ørland kommune og FI AS som gjelder
forsvarskoordinator for 2020 tas til orientering.
Sakens bakgrunn og innhold
Det vises til avtale mellom tidligere Ørland kommune og Fosen Innovasjon, søknad om
utviklingsmidler og tilsagn om tilskudd fra fylkeskommunen. Dokumentene er vedlagt saken.
Som en følge av kommunesammenslåingen ble alle avtaler for begge kommuner oppsagt med
virkning fra 01.01.2020. På denne bakgrunn og vedtatt budsjett for 2020 (PS 54/2019) er det
utarbeidet en avtale mellom Ørland kommune og FI AS for 2020 som gjelder
forsvarskoordinator.
Folkehelsevurdering
Det vises til Meld. St. 19 (2018 –2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn.
Helsevennlig næringspolitikk og næringsliv kan omfatte et bredt spekter av faktorer, fra
sysselsetting, sosial utjevning og levekår til innovasjon og utvikling av varer og tjenester som gir
god helse. Private bedrifter gir viktige bidrag til samfunnet, først og fremst ved å skape
arbeidsplasser.
Administrasjonens vurdering
Det er lagt til grunn at Ørland kommune skal ha et sterkt næringsutviklingsperspektiv.
Hovedsatsinger innen næring er forsvarsrelatert næring, havbruk, landbruk, industri,
turisme/reiseliv og handel.
Administrasjonen har i dialog med Fosen Innovasjon blitt enige om en avtale for 2020 som er
vedlagt saken. Kommunens andel er redusert fra kr 750.000 i 2019 til kr 350.000 for 2020.
Kontorfasiliteter i Næringens hus på Brekstad kommer i tillegg til en estimert verdi på kr
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50.000. Fosen regionråd har innvilget kr 100.000 og Trøndelag fylkeskommune kr 400.000. Til
sammen kr 850.000 for 2020.
Det overordnede målet med forsvarskoordinator er å bidra til nærings- og samfunnsutvikling
med basis i utviklingen i Forsvaret. Forsvarskoordinatoren skal koordinere og samarbeide med
administrasjonen og kommunens politiske ledelse for best mulig ressursutnyttelse.
Ambisjonsnivået og aktiviteten for 2020 er spesielt å bidra til opprettelse av flyfag ved Fosen
videregående skole, gi innspill til høringsuttalelsen til Forsvarets langtidsplan og aktivt arbeid
opp mot bedrifter.
Kommunen vil evaluere avtalen med Fosen Innovasjon, Fosen Regionråd og fylkeskommunen i
løpet av 2020.

Vedlegg
1 Regulerende avtale mellom Ørland kommune og FI AS - Forsvarskoordinator 2020
2 Avtale mellom Ørland kommune og Fosen Innovasjon om
forsvarskoordinatorfunksjonen 14.04.2016
3 Tilsagn om tilskudd 22.04.2016
4 Søknad om utviklingsmidler for å dekke forsvarskoordinatorrollen 27.01.2016

Sensitivity: Internal
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Ørland kommune
Postboks 401
7129 BREKSTAD

Vår referanse
201604624-6

Deres referanse
Arne Martin Solli

Dato
22.04.2016

Forsvarskoordinator Ørland - Tilsagn om tilskudd med inntil kr 400.000
Regionale utviklingsmidler 2016
Tilsagn om tilskudd med inntil kr 400 000
Prosjekt: Forsvarskoordinatorrolle Ørland
Tilsagnsnr. T2016.005
Vi viser til deres søknad datert 04.04.2016 og samtaler om saken.
Saken ble behandlet i Fylkesutvalgets møte, 19.2.2016, under saksnummer 44/16, og
følgende vedtak ble fattet:
1. Fylkesutvalget bevilger kr 400.000 til etablering av funksjon som forsvarskoordinator på
Fosen gjennom å styrke kapasiteten i Fosen Innovasjon AS for 2016.
2. Fylkesutvalget ser det som sentralt at funksjonen blir en del av miljøet i Fosen Innovasjon.
3. Fylkesutvalget støtter vurderingen av at arbeidet bør ha et tidsperspektiv på 3-5 år og at
videre bevilgning til funksjonen, dekkes innenfor fylkeskommunens driftsbudsjett.
4. Bevilgningen for 2016 dekkes av regionale utviklingsmidler «Øvrige nærings- og
samfunnsutviklingstiltak
5. Fylkesutvalget ber om årlig evaluering av hvordan Forsvarskoordinator på Fosen bidrar til
utvikling av en regional struktur for gode synergier mellom kampflybasen, involverte
kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet
Vilkårene for tilskuddet går fram av vedlagte vilkår og særvilkår i dette brev. Vi gjør
oppmerksom på vilkårene jfr. forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, pr
01.01.2016.
Vilkårene, jfr. forskriftens kapittel IV, bes returnert til fylkeskommunen i undertegnet stand.
Dette innebærer at tilsagnet med vilkår, godkjent kostnad- og finansieringsplan og særvilkår
aksepteres. Frist: Innen 3 måneder.
Rapportering og utbetalingsanmodninger
All rapportering og anmodninger om utbetaling skal gjøres elektronisk via
www.regionalforvaltning.no. Alle som har fått tilsagn om regionale utviklingsmidler har plikt til
å rapportere når prosjektet er ferdig.
Saksbehandler: Leif Harald Hanssen, leif.harald.hanssen@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:

58

+47 73 86 60 00
8601.27.27277
938 634 556

E-postadresse:
Postmottak@stfk.no
Internett:
www.stfk.no

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional utvikling - Næring og Innovasjon

Etter anmodning kan det godkjennes at inntil 75% av tilskuddet utbetales som forskudd.
Sluttutbetaling av de siste 25% utbetales iht ordinære vilkår.
Profilering
I alle presentasjoner av og orienteringer om prosjektet, plikter tilsagnsmottaker å informere
tydelig om at prosjektet er delfinansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Det oppfordres samtidig om at man benytter profilen og logoen Kreative Trøndelag og
fylkesvåpenet:
http://www.kreativetrondelag.no og http://www.stfk.no/Om_fylkeskommunen/Grafisk-profil/
Fylkesrådmannen ønsker lykke til i arbeidet med Forsvarskoordinatorrolle Ørland og håper at
fylkeskommunens bidrag vil være til god hjelp i arbeidet med å gjennomføre prosjektet.

Med hilsen
Leif Harald Hanssen
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages jfr. forskriftens § 17 og forvaltningslovens § 28.
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part jfr.
forvaltningslovens § 29. Klagen må være skriftlig og bør inneholde relevante opplysninger.
Klagen sendes til Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling, ved saksbehandler.
Klageinstans er Fylkeskommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak i saken.
Med visse begrensninger har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Reglene om dette
finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

Vedlegg:

Vilkår

Kopi:
- Administrasjonsgruppa, Enhet for regional utvikling, Sør-Trøndelag fylkeskommune
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Vår ref.: 201604624
Vilkår Regionale utviklingsmidler
Tilrettelegging for næringsutvikling - tiltaks-/utredningsprosjekt
Bestemmelser nedenfor inngår som betingelser for tilbud om tilsagn om tilskudd stort kr 400
000 gitt den, begrenset til 15,7 % av kr 2 550 000.
Tilsagn nr: T2016.005 Mottaker: Ørland kommune
Prosjekt: Forsvarskoordinatorrolle Ørland
Godkjent Kostnadsplan
2017
2018
Tittel
2016

2019

SUM

Søknad

1 300 000

1 300 000

6 500 000

50 000

50 000

250 000

Lønn og sosiale
kostnader
Reisekostnader

1 050 000

1 050 000

5 250 000

150 000

150 000

750 000

Sum kostnader

2 550 000

2 550 000

12 750 000

SUM

Søknad

Egeninnsats
Kontorhold

Godkjent Finansieringsplan
Tittel
2016
Bjugn kommune
Egenfinansiering/eg
eninnsats
Fosen Regionråd
NA Fosen
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Ørland kommune
Sum finansiering

2017

2018

2019

50 000

50 000

250 000

1 300 000

1 300 000

6 500 000

50 000

50 000

250 000

50 000

50 000

250 000

400 000

400 000

2 000 000

700 000

700 000

3 500 000

2 550 000

2 550 000

12 750 000

Øvrige betingelser for tilskuddet er gitt i tilsagnsbrevet.
Vilkår (jfr. forskriftens kapittel IV):
1.

Gjennomføring – Prosjektet må gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelsen/planen som er lagt fram. Det kreves at fylkeskommunen synliggjøres som medfinansiør
av prosjektet.
Tilskuddet kan bortfalle dersom prosjektbeskrivelsen/-planen som ligger til grunn for
tilsagnet endres uten forhåndssamtykke, eller støttemottaker ikke opptrer i samsvar med
skriftlige forutsetninger.
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2.

Igangsetting/finansiering – Prosjektet må ikke igangsettes før finansieringen er ordnet.

3.

Aksept (jfr. forskriftens kapittel III, § 12) – Tilsagn om tilskudd må aksepteres innen
tre måneder, ellers faller tilbudet bort. Tilskuddet bortfaller dersom arbeidet ikke har
startet opp innen ett år fra tilsagnsdato.

4.

Ikke benyttet tilsagn – Dersom det allerede i inneværende år blir klart at tilsagnet ikke
vil bli benyttet, ber vi om å bli skriftlig underrettet.

5.

Utbetaling (jfr. forskriftens § 15) – Det kan foretas 1 delutbetaling av tilskuddet. Det
kan da utbetales tilskudd forholdsmessig etter påløpte utgifter, maksimalt 75 % av
tilsagnet. Det kan ikke utbetales en større andel av tilskuddet enn den delen av
kostnadene som er gått med. Sluttutbetaling kan skje når prosjektet/tiltaket er avsluttet
og vilkårene for rapportering er oppfylt, se pkt 6 og 7 i vilkårene for mer informasjon.
For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som
er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er
revisjonspliktig.
Søknad om del- og sluttutbetaling gjøres elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

6.

Regnskap (jfr. forskriftens § 13) – Det skal føres spesifisert regnskap for prosjektet.
Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes med det godkjente
kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet (ref godkjent kostnadsplan).
Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.

7.

Statusrapport/Sluttrapport (jfr. forskriftens § 15) – All rapportering skjer via
www.regionalforvaltning.no. Det skal utarbeides sluttrapport for prosjektet som angir
resultater i forhold til oppsatte mål, gjennomføringen av prosjektet og erfaringer/lærdom
fra prosjektarbeidet, sluttrapporten skal angi hvordan resultater er tenkt videreført etter
prosjektets slutt.
For enkelte prosjekt vil det bli krevd årlig statusrapport. Dette vil gå fram av
tilsagnsbrevet.

8.

Bortfall – Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er mottatt anmodning om utbetaling i
løpet av tilsagnsåret og de to påfølgende år. I spesielle tilfeller kan fristen for utbetaling
av tilsagnet forlenges med inntil ett år.

9.

Omgjøring og krav om tilbakebetaling (jfr. forskriftens § 16, pkt a-h) – Det gjøres
oppmerksom på at dersom søkeren bryter med innholdet i noen av i punktene i
forskriftens § 16, kan dette medføre krav om tilbakebetaling av midler, med renter og
renters rente.

10. Kontroll (jfr. forskriftens § 14) – I samsvar med Stortingets bevilgningsreglement § 10
og § 12 i Lov om Riksrevisjonen kan Kommunal- og regionaldepartementet og
Riksrevisjonen overfor mottaker iverksette kontroll med at midlene nyttes etter
forutsetningene.
Fylkesrevisjonen forbeholdes rett til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter
forutsetningene.
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11. Klageadgang (jfr. forskriftens § 17) – Dette vedtaket kan påklages jfr. forskriftens § 17
og forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem til vedkommende part jfr. forvaltningslovens § 29. Klagen må
være skriftlig og bør inneholde relevante opplysninger. Klagen sendes til Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Enhet for regional utvikling, ved saksbehandler. Klageinstans er
Fylkeskommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak i saken. Med visse
begrensninger har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Reglene
om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. For øvrig gjelder forvaltningslovens
bestemmelser.
Vi er kjent med Sør-Trøndelag fylkeskommunes vilkår for Regionale utviklingsmidler og
godtar disse.
Sted/dato:

Tilskuddsmottaker/underskrift:

Organisasjonsnr.:

Returneres til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Enhet for regional utvikling
Postboks 2350 Sluppen
7004 Trondheim
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Sentraladministrasjon

Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Att. Glenly Foslie
Postboks 2350 Sluppen
7004 Trondheim

Deres ref.

Vår ref.
849/2016/233/ARNSOL

Dato
27.01.2016

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER (3-5 ÅR) FOR Å DEKKE
FORSVARSKOORDINATORROLLEN PÅ FOSEN GJENNOM Å STYRKE
KAPASITETEN TIL FOSEN INNOVASJON AS
Bakgrunn
Forsvarsutbyggingen på Ørland er allerede beskrevet i en rekke dokumenter, og det antas at
utbyggingen vil gi store muligheter for utvikling av midtnorsk næringsliv. Det er også planlagt
og delvis igangsatt andre større utbygginger på Fosen som får betydning både for regionale
bedrifter og for kommunene. I tillegg er det sannsynlig at utviklingen i tilknytning til Ørland
flystasjon vil tiltrekke seg FoU- og utdanningsaktører, samt andre større aktører med relasjoner
til Forsvaret og som i dag er lokalisert andre steder i Norge. Det åpner for muligheter for
samarbeid, kompetanseutvikling og kommersialisering bør ivaretas og fremmes, fortrinnsvis av
lokale og regionale krefter som har kunnskap om- og nettverk i regionen.
Fosen Innovasjon AS arbeider pt. med ledelse av flere ulike bedriftsnettverk basert på samarbeid
mellom militære og sivile aktører. Målsettingene er styrking av det regionale næringslivets
konkurransekraft gjennom etablering av nye produkter og prosesser, nye virksomheter i
regionen, økt verdiskaping gjennom et tettere militært-sivilt samarbeid, utnytting av
kompetansen som ligger på Flystasjonen og økte nettverkskoblinger mellom de regionale
aktørene og regionale og nasjonale/internasjonale aktører.
Fosen Innovasjon (FI) har samarbeidsavtaler med Forsvaret ved Sjef FST/org, Forsvarsbygg,
Ørland hovedflystasjon, NTNU og Høyskoler. Avtalenes målsettinger er verdiskaping og
kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet mellom Forsvaret, sivilt næringsliv og akademia. Fosen
Innovasjon har også svært gode forbindelser inn til Forsvarsdepartementet, Kommunal og
Moderniseringsdepartementet, Nærings- og Fiskeridepartementet samt en rekke kontakter på
byråkratisk/administrativt nivå. Vi har også tette koblinger til regionalt virkemiddelapparat.
Fosen Innovasjon har mange års erfaring innen industriutvikling, nettverk- og klyngeutvikling,
næringshagedrift, gründer- og bedriftsutvikling og prosjekter for regional utvikling. Vi
samarbeider tett med en rekke utviklingsmiljø på Fosen og i øvrige Midt-Norge, noe som gjør
oss robuste når det gjelder kompetansebredde og kapasitet.

Postadresse:

Postboks 401
7129 Brekstad
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Besøk oss på:

Telefon: 72 51 40 00
E-post:

postmottak@orland.kommune.no

www.orland.kommune.no og www.facebook.com/orlandkommune
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Kvalifikasjoner
Forsvarsutbyggingen på Ørland må gi store muligheter for utvikling av midtnorsk næringsliv. I
tillegg er det planlagt og delvis igangsatt andre større utbygginger på Fosen som får betydning
både for regionale bedrifter, bedrifter i storregionen og for kommunene. Disse mulighetene vil
tiltrekke FoU- og utdanningsaktører samt andre større aktører med relasjoner til Forsvaret mm,
som i dag er lokalisert andre steder i Norge. Her ligger det muligheter for samarbeid,
kompetanseutvikling og kommersialisering som etter vårt syn bør ivaretas og fremmes av
lokale- og regionale krefter med kunnskap om- og nettverk i hele Trøndelagsregionen.
Fosen Innovasjon AS arbeider for å løse utfordringer, skape synergier og øke muligheter som
gjelder utviklingsoppgaver i Trøndelagsregionen. Vi ønsker å utnytte kompetansefortrinn og
nettverk for å utvikle et best mulig utviklings- og kompetansemiljø knyttet til entreprenørskap,
gründervirksomhet, prosjektutvikling, annen næringsutvikling og stedsutvikling knyttet til
utbyggingen ved Ørland Hovedflystasjon.
Fosen Innovasjons styrker ligger blant annet i relevant fagmilitær kunnskap og bredt
forsvarsrelatert nettverk:
 Meget stort nettverk i Forsvaret/FD, personlig kjennskap/relasjoner til de fleste personer
i Forsvarets ledelse
 FI har samarbeidsavtaler med
o Forsvaret ved Sjef Forsvarsstabens organisasjonsavdeling (Sj FST/Org)
o Forsvarsbygg
o Ørland hovedflystasjon
o Universitet og høyskoler
 Profesjonell kontakt med blant andre
o Forsvarsdepartementet
o Forsvarsstaben
o Luftforsvarsstaben
o Forsvarets logistikkorganisasjon
 Etablert gode relasjoner med de større aktørene i forsvarsindustrien, blant andre
o Kongsberg Defence & Aerospace
o NAMMO
o AIM Norway (som er representert i Fis styre)
o Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (hvor FI er medlem)
 Deltagelse i fora som
o Oslo Militære samfund
o Luftmilitært samfund
o Mange forsvarsseminarer og foredrag i Oslo-området
 Gjennomført forprosjekter (Innovasjon Norge) innen
o Bakkevedlikehold Ørland Hovedflystasjon
o Flyvedlikehold Ørland Hovedflystasjon
o Informasjonsinnhenting og analyse (Forsvarsrelatert)
o Konsum/matleveranser (Forsvarsrelatert)
o Byggnett Fosen – leveranser til Forsvarsutbyggingen
 Etablert bedriftsnettverk innen
o Bygg/anlegg rettet mot Forsvarsutbyggingen
o Fly- og bakkevedlikeholdsoppdrag rettet mot Hovedflystasjonen
o Informasjonsinnhenting og analyse
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Politisk og byråkratisk kontaktnett
o Både lokalt (kommuner), regionalt (fylkeskommuner) og nasjonalt (Kommunalog Moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet,
Forsvarsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet)

FI kan gjennom sitt nettverk innen Forsvarsindustrien gi synergier mot eksisterende (leverandør)
industri i Midt- Norge (dette er noe vi allerede gjør gjennom arbeidet med flere
bedriftsnettverk). FI kan gjennom sitt nettverk i Forsvarets logistikk organisasjon (FLO),
Luftforsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets øverste ledelse (samarbeidsavtale) gi informasjon og
innpass som kan føre til økte tjenester og vareleveranser fra Midt-Norge mot Kampflybasen.
Videre er FI (sammen med de øvrige innovasjonsstrukturene i Trøndelag) sterke på
bedriftsutvikling, gründerveiledning, nettverksbygging og utvikling av FoU-prosjekter knyttet til
industrien og med sterke koblinger til forskningsmiljøene i Trondheimregionen. FI er både en
stor industriell næringshage i SIVAs næringshageprogram og vert for et klyngeprosjekt i
Arenaprogrammet, og har mangeårig erfaring med industrielle utviklingsprosjekter.
FI en del av innovasjonsstrukturen og partnerskapet i Trøndelag. Gjennom et godt og nært
samarbeid med, bland annet, næringshagene i Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag vil FI arbeide
aktivt med disse nettverkene for å få koblet på og utnyttet kompetansen og øke tilgangen til et
større nettverk av bedrifter som er relevante for de aktiviteter/ muligheter som åpner seg.
FI er også en del av Næringsalliansen på Fosen. Gjennom dette nettverket har det over de siste
to årene utviklet seg en god samarbeidskultur. Dette forsterkes ved at NA Fosen involveres og er
en del av oppdraget.

Et forsterket samarbeid med Ørland kommune er allerede på plass, gjennom ukentlige
møter mellom FI og Næringssjef i Ørland kommune. Rollen skal dekkes gjennom
tilstedeværelse på Brekstad. Dette vil videreutvikles gjennom at FI etablerer et eget kontor
på rådhuset, ved siden av næringssjefen.
Oppdraget
Forsvarskoordinatorrollen er å tilrettelegge for, styrke og utnytte Forsvarets virksomhet til det
beste for utviklingen i lokalsamfunnet og i regionen. Funksjonen skal bidra til et tettere militærtsivilt forretningssamarbeid og annet samarbeid, samtidig som den også skal styrke dialogen mot
et bredt nettverk regionalt og nasjonalt med mål om å flagge inn flere virksomheter og skape
større aktivitet i Trøndelag og rundt Ørland Hovedflystasjon. Videre skal funksjonen ivareta og
forsterke arbeidet med integrering av nytt personell og deres medflyttere. Herunder arbeide
aktivt med ”jobb for 2” problematikken i regionen. Dette uavhengig hvor/ i hvilken kommune
den enkelte velger å bosette seg.
Dette krever etter vårt syn at man mestrer flere roller:
Nettverksentreprenøren. Nettverksentreprenører driver hovedsakelig med å skape koblinger
mellom relevante partnere innenfor eksempel FoU, industri, offentlig, investormiljø, andre osv.,
med formål å skape utvikling hos de involverte partene. En effektiv nettverksentreprenør har
selv et stort og relevant nettverk, og evner å se muligheter og koblinger som kan skape utvikling
og vekst, både for bedrifter og for mennesker med gode ideer.
Gründerveilederen/bedriftsutvikleren. Denne driver etablererveiledning og bistand i
forbindelse med utvikling- og realisering av idéer, forretningsutvikling, mentoring, gir bistand
ved søkeprosesser, og bistår med koblinger mot relevante partnere (FoU, Industri, offentlig,
investorer etc.) mm.
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Fasilitatoren. Denne legger til rette for at mennesker skal kunne møtes på formålstjenlige,
tilrettelagte arenaer som blant annet skal stimulere til økt samarbeid og kunnskapsutvikling. En
god fasilitator kan legge til rette for-, kommunisere med- og drive prosesser på tvers av
fagområder og aktører.
Fosen Innovasjon innehar kompetansen til disse tre rollene i dag.
Oppgaver som tillegges forsvarskoordinatorfunksjonen er;














avdekke behov i næringslivet/industrien
gjennomføre prosjekter relatert til løpende aktivitet og utvikling, både militært og
sivilt.
drive nettverksbygging på alle nivå (både forvaltningsnivå og innenfor næringslivet)
med formål økt konkurransekraft for næringslivet og attraktivitetsskapende arbeide
for utvikling av bo og arbeidsmarkedsregionen.
frigjøre og synliggjøre relevante ideer og behov relatert til Forsvarets aktiviteter og
på sikt (ved behov) etablere et permanent inkubatortilbud med lokalisering på Fosen
gi etablererveiledning og bistand i forbindelse med utvikling/realisering av idéer
bistå med koblinger mot relevante partnere (FoU, Industri, offentlig, investorer, mm)
bistå ved søknadsprosesser
kommunisere og «selge» inn de mulighetsrom som åpnes for næringslivet
bidra til å styrke samarbeidet mellom kommunale utviklingsapparat og
interesseorganisasjoner på Fosen og i Midt-Norge
bidra til utvikling av en regional struktur for gode synergier mellom Kampflybasen,
involverte kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og
næringslivet
bidra til økt samhandling med politisk miljø på Fosen, i regionen og nasjonalt
bidra med utvikling av samfunnet ved og rundt etableringen av kampflybasen
Involvering og samhandling med andre Regionråd og kommuner i fylket gjennom å
delta på/ i relevante møteplasser og fora.

Det overordnede målet er å skape flere og mer bærekraftige arbeidsplasser på i regionen.
Koblinger mot FoU-miljøene skal gi økt FoU-aktivitet og innovasjon i næringslivet. Et mer
aktivt og innovativt næringsliv vil også bidra til tiltrekning av kompetent arbeidskraft til
næringslivet og kommunene i regionen.
FI ønsker å gjennomføre denne type arbeid i tett samarbeid med kommunene på Fosen og ellers
i regionen samt Fylkeskommunen.
Fosen Innovasjon er sterkt forankret på Fosen, og evner å se helhetlig på næringsutvikling
knyttet til samfunnsutvikling.
Nøkkelfaktorer
Synlighet: Presse, PR
 Promotere vertskommunene og regionen som «merkevare» i og utenfor Forsvaret
 Legge til rette for at vertskommunenes politiske ledelse blir synlig på de arenaer og i de
situasjoner dette er formålstjenlig
 Bidra til at regionen får en positiv tilstedeværelse i mediebildet.
 Vertskommunene og Fylkeskommunen fremhever Fosen Innovasjon AS som en god
samarbeidspartner der dette er naturlig.
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Lobbyvirksomhet
 Delta i planlegging og gjennomføring av politisk arbeid(«lobbyvirksomhet») på de
arenaer og i de situasjoner dette er formålstjenlig
 Etablere gjennom samarbeidet, et strategisk dialogforum med de viktigste aktørene i
regionen
 Ha tett oppfølging av overordnede dokumenter, høringer etc slik at vertskommunene kan
gi innspill der dette er ønskelig
Tilstedeværelse
 Bidra til å skape et godt samarbeidsforhold til ØHF og Forsvarets ledelse
 Legge til rette for at vertskommunenes ledelse får innpass i de fora der de bør være
representert
 Promotere regionen på de arenaer hvor forsvarsindustrien møtes
Næringsarbeid
 Promotere Fosen-regionen som en attraktiv lokasjon for forsvarsrelatert næring
 Arbeide for at lokale og regionale leverandører av varer og tjenester får leveranser til
ØHF og Forsvaret for øvrig
 Legge til rette for et produktivt samarbeid med utdannings- og kompetansemiljø i
Trøndelagsregionen
Organisering:
Prosjekteier; Ørland kommune
Styringsgruppe; Styret i Fosen Innovasjon AS
Observatør; representant fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune og Bjugn kommune
Prosjektledelse; Fosen Innovasjon AS
Årlig Budsjett
Aktivitet
Lønn + sosiale
kostnader
Kontorhold
Reisekostnader
Egeninnsats

Personell
resurser
Ørland
rådhus/eget
Næringsliv
og kommuner

2016
2017
2018
2019
1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
50.000

50.000

2020
1.050.000

50.000

50.000

50.000

150.000
150.000
150.000
1.300.000 1.300.000 1.300.000

150.000
1.300.000

150.000
1.300.000

2.550.000 2.550.000 2.550.000

2.550.000

2.550.000
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Årlig Finansiering
Ørland kommune
Bjugn kommune
NA Fosen
Fosen Regionråd
STFK
Egenfinansiering/
egeninnsats
Sum

2016
2017
2018
2019
2020
Beløp
Beløp
Beløp
Beløp
Beløp
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Med hilsen
Snorre Glørstad
rådmann
Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Karen Espelund
Sør-Trøndelag Fylkeskommune - postmottak
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