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Forklaring: 

• Budsjettforslaget er med utgangspunkt i dagens ramme på kr. 6.660’. Deflator er beregnet til 

2,7%. 

• Nedtrekk i forbindelse med låneopptak for Gurisentret er beregnet til kr. 120’ av totalt 250. 

Nedtrekk for låneopptak starter i 2020 med 130’. 

• Deflator vil dekke øktekostander, ref konsekvensjustering. 

Nye tiltak som er lagt fram, vil kunne finansieres av egne disposisjonsfond som har avsetninger fra 

tidligere års drift og inntjente midler.  

• 1100: Ressurs for kommunikasjon, media og markedsføring. Ca 20% stilling.  

Med økt krav til mediehåndtering, er det prekær å få tilgang til ressurser som har kapasitet og 

profesjonalitet til å håndtere kommunikasjon med og informasjon til publikum og ikke minst kan 



bistå i og tilføre kompetanse i markedsarbeid. For det Smøla Nærings- og kultursenter jobber 

med, er dette den viktigste prioriteringen for året som kommer.  Smøla kommune og Smøla 

Nærings- og kultursenter KF har et kontinuerlig behov for å nå ut med informasjon, og for å 

kommunisere med innbyggere og publikum på en god og ryddig måte. Dette arbeidet er etter 

hvert blitt så omfattende og viktig at det krever dedikerte ressurser og kvalitetsmessig 

kompetanse. Plan og struktur for publikumskontakt er også et behov vi ser er nødvendig å 

forsterke.  

 

Samlet oppfatter vi at det å styrke ressursene til dette arbeidet føre til god informasjonsflyt, 

målrettet kommunikasjon, omdømmebygging og positiv utvikling av Smølasamfunnet. Vi ser at 

et felles ressurs for hele Smøla kommune vil være hensiktsmessig i årene framover.   

 

• 1100: Samarbeidsprosjekt med Smøla Næringsforening vil kunne sørge for gjennomføring av 

prosjekt eller arrangement som ganger felles utfordringer/fokus fra næringene. 

 

• 1100: Skilting og merking er etterspurt i omfattende omfang. Avsatte midler vil være mulig 

bruke i sammenheng med andre midler for å få dekket noe av behovet. Ny teknologi må også 

vurderes i denne sammenheng. 

 

• 2000: «Fru Guri av Edøy», apparat for gjennomføring må styrkes. Lokal kompetanse må bygges 

og endring i organisering er nødvendig for å bygge kompetanse for framtida.  

 

• 1200 Kystpilegrimsleia; Edøy er sted for Regionalt kystpilegrimssenter. Prosjektstilling på 50% er 

finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag kommune. Kulturenheten bidrar 

med 20% stilling og lokalt budsjett på kr. 30’. 

 

Tidsressurser for Smøla Nærings og kultursenter KF avhenger av politiske og administrative 

prioriteringer i Smøla kommune. Dette innarbeides med revidering av framlagte forslag.  

Investeringsbudsjett knyttet til ombygging/prosjekt ved Gurisentret videreføres iht. økonomi og 

handlingsplan i Smøla kommune.   
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