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Møtedato

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

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
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