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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  19/00885-5 
Saksbehandler Gunnlaug Kristiansen 
 
 
 
 

Smøla Nærings- og kultursenter KF -Budsjett 2020 og Handlingsplan 2020 - 2023 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i Smøla nærings- og kultursenter KF 08.10.2019 3/19 

 
 

Styret i Smøla nærings- og kultursenter KF har behandlet saken i møte 08.10.2019 sak 3/19 
 

Møtebehandling 

Daglig leders innstilling ble vedtatt. 
 

Votering 

Enstemmig. 
 

Styret i Smøla nærings- og kultursenter KFs vedtak/innstilling  

Forslag til handlingsplan for SNK KF 2020 - 2023 og budsjettforslag på Kr. 6991 000 for 2020, tas til 
etterretning og oversendes for administrativ og politisk behandling med Smøla kommunes 
økonomiplan.  Framlagte takster for 2020 vedtas. 
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Smøla Nærings- og kultursenter KF 
Budsjett 2020 og Handlingsplan 2020 - 2023 

 

Daglig leders innstilling: 
Forslag til handlingsplan for SNK KF 2020 - 2023 og budsjettforslag på Kr. 6991 000 for 2020, tas til 

etterretning og oversendes for administrativ og politisk behandling med Smøla kommunes 

økonomiplan.    

 

Saksopplysninger 
Smøla Nærings og Kultursenter KF har utarbeidet forslag til Handlingsplan og budsjett for 2020 
vedlagt.  
 
Handlingsplanen omfatter nå enhetene Næring, Kultur og Gurisenter og gir oversikt over tiltak og 
ønsker resultat knyttet til satsingene.  
 
Budsjettforslaget viser totalbudsjett for Smøla Nærings- og kultursenter og for hver enhet. 
Konsekvensjusteringer, tiltak og finansiering er redegjort for.  
 
Det forventes tildelt deflator på 3,2% etter ny ramme for Smøla Nærings- og kultursenter KF.  
Smøla Nærings og kultursenter vil stå for finansiering av justering og tiltak ut over dette med unntak 
av en tiltakspost på 150 000 som er knyttet til spesielt tiltak som er redegjort for.  
 
Det jobbes med investeringssak for Gurisentret med videreutvikling og innredning av innendørs 
område. Dette må komme som tilleggssak og en juserting av budsjett og evt. ramme i forbindelse 
med investeringen må da tas stilling til på nytt.  
 
Priser og gebyrer justeres med 3% for 2020.  
 
 
 

Vurdering 
 
 

Konsekvensjustering 
 
 

1. Smøla Nærings- og Kultursenter er i 2020 organisert uten drift av voksenopplæringen og 

ramme er redusert med 500 tusen i 2019 og 500 tusen i 2020. Det er den totale rammen 

for Kurs og kompetanse i foretaket som tas ut for å drifte voksenopplæringen videre i 

Smøla kommune.  

a. Det er Næringskapitlet som vil være enheten som kvalifisering, kurs og 

kompetanse organiseres under fra 2020. Vurderinger må gjøres kontinuerlig i 

forhold til tilstrekkelig inndekning for kostnaden ved å ha tjenesten. Det er 

fordeler med ny organisering, men det vil være langt mindre fleksibilitet for å 

dekke mangfoldet av oppgaver som pr. nå ligger til enheten. 
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2. Revisjonshonorar og felleskostnader uten dekning som er flyttet fra kurs og kompetanse 

til overordnet kapittel. Kr. 100 tusen. 

 

3. Gurisentret har økte kostnader knyttet til drift. Kr. 80 tusen. Dette må dekkes inn med 

økte inntekter i 2020.  

 

Tiltak 2020 

 

1. Smøla Næringsforening vil starte sitt arbeid høst 2019. Handlingsrom for enkle 

samarbeidstiltak settes av. Kr. 30 000.  

 

2. I forbindelse med økt ferdsel til og fra Kulisteinen er det problematisk at publikum ikke 

har mulighet for å parkere og snu bil ved stedet, men bruker privat gårdsplass til dette. 

Det settes av kr. 50 000 for å etablere parkering/snuplass ved Kulisteinen.  

Edøya er blitt valgt ut som sted for Regionalt Kystpilegrimssenter. Intensjonen er at dette 

sentret sammen med en etablering i Ålesund skal betjene Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Det er pr. nå uklart om og når statsfinansiering kommer på plass. Det vil 

bli en prosess i denne forbindelse å lande økonomisk modell.  Omdisponering av 

ressurser gjøres i forbindelse med landing på organisering og finansiering fra stat og 

fylkeskommune. Kr. 400 000. 

3. Tiltak og hjelp for frivilligheten er et klart behov meldt fra lag og organisasjoner. 

Organisering og finansiering er noen av temaene. Med fokus på utviklingsarbeid er det 

mange muligheter for finansiering av aktiviteter og det finnes løsninger som gjør det 

enkelt for frivillige å delta aktivt i arbeidet. Ved å slå sammen midler fra markedsarbeid i 

SNK/Naturarv Smøla som vil komme på kr. 200 000 (Dette er prosjektmidler som allerede 

bevilget til Naturarv Smøla og ikke en del av dette budsjettet) og en tildeling fra Smøla 

kommune på kr. 150 tusen vil dette være et beløp som samlet kan være grunnlag for 

finansiering eller videre finansiering av et slikt hjelpeapparat for frivillige lag og 

foreninger. Det er tenkt å bruke ordningen som er laget for frivillighetssentral som 

utløser statlige midler, men denne ordningen er i endring og mulighetene må endelig 

landes ut i fra kriterier som kommer på nytt.  

 

4. Rekruttering av lokale krefter i produksjon av Gurispelet er nødvendig for å bære 

kunnskapen lokalt og sikre en mere robust besetning for å ta oppgavene. Dette er en 

kompetansebygging som er verdifull. 100 000.  

 

5. Gurisentrets økte driftsutgifter må jobbes inn med økt inntekt for 2020. Kr. 80 000.  

 

6. Utvikling av Gurisenteret  – et åpent kultursenter året rundt. Vil presenteres i egen plan. 

Investeringsmidler.   
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Vedlegg 
 
         

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 28.oktober.2019 
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