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1. Møter i gruppa og styringsdokumentet 
Alle i gruppa kan ta initiativ til fellesmøte. Nødvendig informasjon skal deles med hele gruppa. Møtehyppighet 

avtales etter behov. Minimum en fra styret i NHV (Nordstranda og Husvik vel)skal delta fysisk eller oppdateres fra 

møtet. Dokumentet er et dynamisk og det gyldige vil til enhver tid finnes på https://www.nordstranda.no/dugnad/   

2. Økonomi og utadrettet kontakt 
I dokumentet følger en oversikt over søknadsmuligheter for økonomisk støtte for prosjekter. Noen prosjekter er 
basert på dugnadsinnsats lik søknadsbeløpet. En dugnadstime regnes som 300 kr. Når vi går igjennom 
prosjektene, beregner vi alle kostnader, også dugnadsbidraget.  
 
I forbindelse med en søknad er det også mulig å se på bidragsbidraget for vellet som en helhet og eksempelvis ta 
med strandrydding osv. 
 
For å kunne søke tippemidler må vi ha tinglyste avtaler i et 30-års perspektiv. For Nordstranda har vi avtale, men 
den er ikke tinglyst ennå. Denne avtalen gir oss mulighet til å oppgradere stranda, men prosjektene må 
godkjennes av kommunen. For å søke spillemidler fra Norsk tipping må prosjektene ligge inne i tiltaksplanen. 
Vellets tre kjerneområder er alle foreslått tatt inn i tiltaksplanen. Vi håper at det forslaget blir stående. Når det 
gjelder mange av de andre stedene vi kan søke penger, er det ingen ulempe å stå i tiltaksplanen, selv om det 
ikke er et krav for å søke økonomisk støtte.  
 

3. Vi har tre kontaktpersoner i kommunen for oppgradering av stranda: 
 

• Gro Ravne (har beslutningsmyndighet) gro.ravne@frogn.kommune.no  

• Pål Fasseland (fungerer som en mellommann og får godkjenning i kommunen for de mindre sakene) 
Pal.Fasseland@frogn.kommune.no  

• Ib Zacho er kontaktperson for all praktisk jobbing og lån av kommunalt utstyr.  
Ib.Zacho@frogn.kommune.no  

 

4. Kontaktpersoner i det politiske miljøet 
Vi har hatt Teams-møte med hele kommunestyret. (Her presenterte vi oss og viste blant annet denne filmen: 
https://youtu.be/f6i5DeIPtxM )  
 
Kontaktperson fra hvert enkelt parti,  

Parti Posisjon Navn Mobil # E-post 

Rødt  Leder Bjørn Rønbeck  ronbeckbjorn@gmail.com 

Høyre Gruppeleder Sigbjørn Odden 915 47 952 siodden@online.no 

AP Leder Rita Hirsum Lystad  rita.h.lystad@hiof.no 

Venstre Gruppeleder Line Stokholm  lst@kile-stokholm.no 

FrP Gruppeleder Ole Scheie  oescheie@broadpark.no 

SV Leder Sylvi Ofstad Samstag  s-ofstad@online 

KrF Leder Bente Bjerknes  bente.bjerknes@gmail.com 

PP Leder Jon Bekkevold  Jon@bekkevold.com 

SP Gruppeleder Morten Bjerknæs  mortenbjerknaes@gmail.com 

Mdg Gruppeleder Linda Byström  bystrommdg@gmail.com 

 
I den prosessen vi skal inn i, vil det bli nødvendig med kontakt både i det politiske miljøet og i 
kommuneadministrasjonen. Tanken er at denne kontakten kan gjøres av alle i gruppa. Ved kontroversielle eller 
viktige saker må gruppa rødføre seg innad, og eventuelt avgjøre om vel-styret må involveres. Tanken videre er at 
gruppa får en flat ledelses-struktur for å ha god dynamikk. Vi bør alltid være to personer fra gruppa når vi møter 
kommune, fylkeskommune, politikere, eller bidragsytere. 

5. Mulige steder å søke støtte til prosjekter 
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Offentlige 
Frogn kommune (søknadsfrister med mer) 

• https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/idrett/tilskudd-idrett-friluftsliv-

naermiljo/#heading-h3-2  

• https://www.frogn.kommune.no/contentassets/61ec6d4784564fd9b731699cc54672ff/2019-arshjul-

tilskudd-idrett-friluftsliv-og-narmiljo.pdf  

De viktigste søknadsfristene for tilskudd gjennom Frogn kommunen er: 

• 1. september - frist for innsending av spillemiddelsøknader til kommunen 

• 15. januar - eksempelvis tilskudd til friluftsaktivitet  samt kommunens frist for å søke tilskudd til 
tiltak i statlig sikrede friluftsområder i kommunen 

• 1. februar - eksempelvis tilskudd til oppfølging av aktivitetsløftet, dvs. tiltak som omfattes av 
regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Viken fylkeskommune: 

• https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte  

• https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-oppfolging-av-
aktivitetsloftet.18443.aspx  

• https://viken.no/aktuelt/bedre-tilgjengelighet-for-alle-i-friluftsomrader.73595.aspx 

Norsk tipping (her må kommunen godkjenne søknaden før den senes til fylkeskommunen): 

• https://www.anleggsregisteret.no/  

• https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/vilkar-og-krav/  

• https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/   

• https://norskfriluftsliv.no/sok-spillemidler-til-friluftsformal/   

Oslofjorden friluftsråd (mulig samarbeidspartner, men har ingen penger selv): 

• https://www.oslofjorden.org/storsatsing-pa-oslofjorden/  
 

Private  
Tilskuddsportalen: 

• http://tilskuddsportalen.no/?kom=ski#/1304  

DNB Sparebankstiftelsen: (Se også eget vedlegg gjeldende storsatsing på Oslofjorden.) 

• https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte  

• https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/sparebankstiftelsendnb.html 

• https://www.mynewsdesk.com/no/sparebankstiftelsen-dnb/news/storsatsing-paa-oslofjorden-305183  

Sparebank 1 stiftelsen:  

• https://www.sparebankstiftelsen.no/no  

• https://stiftelseansokan.seb.se/no/s1_soa  

Gjensidigestiftelsen: 

• https://www.gjensidigestiftelsen.no/  

Storebrand 

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen  

Amedia: 

• https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia#call/741/apptypes  

Stiftelsen Dam: 

• https://www.dam.no/  

Olav Thon:  

• https://olavthonstiftelsen.no/allmennyttige-formal/  

Frifond: 

https://www.frifond.no/  
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6. Anbudskriterier Nordstranda 
Anbudskriteriene skal bygges opp på en slik måte at de tilbudene som innhentes skal kunne sammenlignes. 
Hoved-entreprenør er ansvarlig for eventuelle underkontraktører. Daglig oppdatering under byggefasen med 
adgang fysisk eller nettbasert møte med fastsatt agenda: 
 

Lover, regler og standarder som skal benyttes: 
• Norske lover 

• Arbeidsmiljøloven 

• Norsk standarder som skal brukes: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Fremdriftsplan 

• Ansettelsespapirer og lønnsforhold 

• Jobb-beskrivelse for dem som arbeider på prosjektet 
 

Byggesøknad 
• FK 

• Kystverket 

Kontrakt mot entreprenør og Frogn kommune: 
• Innhold 

• Krav 

• Ansvar  

• Møter 

• Rapportering 

• Dagbøter 

• Forsikring 
 

Evaluering av tilbud: 
• Mulige mangler 

• Mulige tillegg 

• Referanser 

Entreprenør: 
• Organisasjonskart, rapporteringslinjer, ansvarslinjer med e-post og mob nr. 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Fremdriftsplan 

• Dokumentasjonspakke 
 

Oppfølging av entreprenør under utføring av jobb: 
• Kort formiddagsmøte med satt agenda: 

o Deltakere 
o Progresjon 
o Hendelser 
o Mulige utfordringer 

• Daglige sjekkpunkter for vellet 
o Info på vellets Facebookside  
o Nødvendig info Amta 
o Nødvendig info Politiet, Brannvesen og utryknings 
o Sjekke varselplakater  
o Oppdatere FK om det er et krav 


