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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 12/21
RÅDET

Møtedato 04.06.2021

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04.06.2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg; Møtereferat 16.april 2021

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 16.april 2021.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 13/21
RÅDET

Møtedato 04.06.2021

Orientering regionale prosjekter ved utviklingsleder
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: https://fosenregionen.no/

Forslag til vedtak:
Rådet tar orienteringen fra utviklingsleder til etterretning.

Saksfremstilling:
Utviklingsleder orienterer i møtet om daglig drift i Fosenregionen med
statusrapport fra regionale utviklingsprosjekter.
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SAKSFRAMLEGG
Saksnummer:
Utvalg:

PS 14/21
RÅDET

Møtedato 06.06.2021

Årsrapport med årsregnskap 2020 Fosenregionen IKPR
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Årsrapport med årsregnskap 2020

Forslag til vedtak:
1. Rådet godkjenner framlagte årsrapport med regnskap og
revisjonsberetning som Fosenregionen IKPR årsregnskap for 2020.

Saksfremstilling:
Viser til den vedlagte årsrapporten med årsregnskap 2020
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:
Utvalg:

PS 15/21
RÅDET

Møtedato 06.04.2021

Markedsføring av opplev Fosen sommeren 2021
Saksbehandler: Utviklingsleder
Vedlegg: Pristilbud fra Utheve As

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar å bruke inntil kr 150.000, - på markedskampanje for «Opplev
Fosen» sommeren 2021
2. Finansieres gjennom bruk av bundet fond for opplevelsesnæring i
Fosenregionen.

Saksfremstilling:
Henvisning til Fosenstrategiens kjerneverdi; «Bærekraftig utvikling»
Hovedmål 1: Verdiskaping
Handlingsplanens målområder; opplevelsesnæring, reiseliv, lokalmat og
kveldsøkonomi

FORMÅL
Hovedformålet med videreføringen av denne satsingen er å bidra til å øke attraktiviteten
til Fosen som foretrukket reise- og fritidsmål.
Delmålene er å bidra til å styrke opplevelsesnæringene i Fosenregionen.
Samt å bidra til å gjøre opplevelsene lett tilgjengelig for fosningene.

Bakgrunn
Viser til vedtak i rådet av 18.september 2020:
PS 26 / 2020 Oppsummering av sommerkampanjen 2020
Utviklingsveileder orienterte innledningsvis om sommerkampanjen 2020.
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Rådets vedtak:
Rådet tar orienteringen til etterretning og støtter det videre
arbeidet med å øke attraktiviteten av Fosenregionen som ferie og
fritidsdestinasjon.
2. Totalkostnaden for sommerkampanjen ble ca. kr 850.000, Restbeløpet, kr 150.000, - av tilsagnet på kr 1.000.000, -, i PS 23/2020,
avsettes på bundet fond merket opplevelsesnæring i
Fosenregionen.
1.

Utviklingsleder har, med bakgrunn i dette vedtaket fra oppsummeringen av
sommerkampanjen 2020, jobbet frem en markedsføringsplan for sommeren 2021.

Tiltak
Anbefaler å bruke de flotte filmene som ble produsert i samarbeid med BERRE
kommunikasjon i fjor som grunnlag for markedskampanjen. Se filmen på youtubekanalen til Fosenregionen, her: https://www.youtube.com/watch?v=RmSBFWNdTbg
På denne kanalen er alle filmene som er produsert publisert, også de fra 2017 med
fokus på næringsgrunnlaget i Fosenregionen.
Denne filmen markedsføres gjennom målrettet bruk av sosiale medier (SoMe)
Til å rådføre oss i dette arbeidet har vi valgt å bruke Utheve AS og bedt om pristilbud på
denne jobben. Ettersom øvre kostnadsramme for prosjektet er kr 150.000, - har vi ikke
funnet det hensiktsmessig å innhente pris fra flere tilbydere til dette oppdraget.
Jobben gjennomføres i stor grad innenfor driftsbudsjettet, ved egeninnsats fra
utviklingsleder med rådgivning fra Utheve AS
Med stor innsats og godt bidrag fra Karoline Larsen, tidligere intern hos oss, har vi
kommet i mål med videreutviklingen av nettsiden /opplevfosen Dette er
«landingsssiden» for markedskampanjen. Betyr at når man trykker videre fra filmen så
kommer man direkte hit og kan velge videre hvilken opplevelse som passer for deg. Her
rutes man direkte til nettsidene til leverandører av opplevelser innenfor kategoriene;
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Referanse
Faggruppe kommunikasjon og faggruppe næring har deltatt i videreutviklingen
av nettsiden «opplevfosen» og har bidratt til å beslutte hvilke kategorier vi
ønsker å bruke. Finne fram til kategorier som ivaretar og fremmer de ulike
fortrinnene som Fosenregionen tilbyr.
Faggruppe næring fremmet også sterkt behovet for at Fosenregionen jobber
helhetlig med attraktivitet og henstilte til at rådet utreder muligheten for å
tilsette ressurser som jobber med «opplevfosen»
Henviser til rådets behandling;
SAK 27 / 2020 Opplev Fosenregionen- felles nettside
Rådets vedtak:
1. Rådet tilslutter saksfremlegget og ber om at utviklingsleder i samarbeid
med faggruppe næring arbeider videre med en felles løsning for å
fremme opplevelser i Fosenregionen.
2. Utviklingskostnader for oppgradering av nettsiden
fosenregionen.no/opplevfosen finansieres ved bruk av regionalt
næringsfond med totalt inntil kr 100.000.
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Redesign av informasjonsskilt
Vår og forsommer 2021 har vi oppdatert alle informasjonsskiltene i
Fosenregionen. Redesign av skiltene med ny folie produsert av PUNCH AS og
Helge Bueng AS har hatt oppdraget med monteringen samt utbedring av noen
skilt. Nå fremstår alle med nytt design, oppdaterte kart og ikke minst har de en
QR-kode som ruter til nettsiden «opplevfosen» hvor opplevelser kan bookes
direkte.

Skiltene står plassert her;
• Krinsvatn
• Opphaug
• Brekstad ved ferjehavna
• Valset ferjehavn
• Flakk ferjehavn
• Skarnsundbrua rasteplass
• Årgård kryss Fv 17 / 715.

Henviser til rådets behandling;
SAK 28 / 2020 Redesign av informasjonsskilt «Fantastiske Fosen»
Rådets vedtak:
1.Rådet vedtar at skiltene får en oppdatering og redesign i henhold til nye
kommunegrenser og nytt domene for nettsidene www.fosenregionen.no
2. Ny folie og montering av denne finansieres ved bruk av regionalt
næringsfond med inntil kr 100.000, - se vedlagt totaloversikt for bruk av
næringsfond.

Tilbud til Fosenregionen
Gyldig til 5.7.2021
Tilbud nr.: 16479

Bestillingen
Promotere Fosen som plassen å besøke sommeren
2021 til lokale, regionale og nasjonale målgrupper.

OM OSS

Utheve AS er et digitalt markedsføringsbyrå som har levert eﬀektive og
moderne markedsføringsløsninger siden 2015.

Andreas Nicolai
Helmersen

Haakon
Kvithyll

Jørgen
Haugerø

Andréa
Rosø

#digital strategi
#rådgivning

#webutvikling
#google ads

#sosiale medier
#annonsedesign

#sosiale medier #seo
#webutvikling

LEVERANSE

Månedlig
3

● Detaljert markedsføringsrapport
● Planlegging av neste måned, inkl.
anbefaling av annonsebudsjett

1

● Sjekk av eksisterende kanaler
● Opprettelse av annonsekontoer
● Markedsplan første måned

Fortløpende
● Produksjon av annonser
● Opprettelse av målgrupper
● Testing av annonser
● Testing av målgrupper
● Testing av plasseringer
● Overvåking av alle kampanjer
● Innhenting og redigering av
bilder/video/tekst fra dere og
eksterne kilder

2

Oppstart

MARKEDSPLAN
I Utheve jobber vi i prosjektstyringsverktøyet Monday. Vi
bruker verktøyet i alt fra store nettsideprosjekter til små
markedsføringsavtaler. All intern diskusjon, deling av
bilder, rapportering og planlegging foregår her.
Vi vil opprette en egen side for din bedrift. Som kunde av
oss får dere tilgang til denne siden. Dette betyr at:
Se hva som er aktivt, planlagt, satt på pause etc.
Kommentere direkte på de ulike aktivitetene
Se våre interne diskusjoner om deres aktiviteter

Sniktitt

Eksempler på annonser vi har kjørt for andre kunder

Kampanjen ga 58 søknader på 30 dager

Kampanjen ga 51 forespørsler på 10 dager

Eksempel(utsnitt) på hvordan rapporten ser ut

Sniktitt

Referanser

Les ﬂere referanser (29) her:
https://utheve.no/referanser/

Pristilbud
Pris
Grunnpris + valgte kanaler blir prisen pr. måned. Dere kan legge til eller
fjerne kanaler ved månedsskifte.
Vi anbefaler å kjøre de samme kanalene som i fjor: Facebook, Instagram,
Snapchat og Youtube (Google ads display). I tillegg kan vi koordinere
med Fosna-Folket på annonser som skal kjøres der.
Pris eks annonsekostnad med anbefalte kanaler (Facebook, Instagram,
Snapchat, Youtube og Fosna-Folket) blir 19 500 kr eks mva i måneden.
Annonsekostnad
Hvis vi bruker Utheve sine annonsekontoer vil annonsekostnad bli
etterskuddsfakturert månedlig med 5% tillegg i administrasjonsgebyr.
Annonsekostnad blir vi enige om på oppstartsmøte. Veiledende
anbefaling på annonsebudsjett totalt pr. måned:
Minimum: 25 000 kr
Medium: 50 000 kr
Høyt: 100 000 kr
Avtale
Det er ingen bindingstid på avtalen, ved oppsigelse fullføres
inneværende måned. Oppsigelse sendes skriftlig på e-post. For å
akseptere tilbudet og standardbetingelsene svar skriftlig på e-posten
tilbudet var vedlagt.

Grunnpris - Markedsplan, rapportering, koordinering mm.

1 500 kr

Facebook - Kampanjebygging, annonsedesign, A/B testing

4 000 kr

Instagram - Kampanjebygging, annonsedesign, A/B testing

3 000 kr

Snapchat - Kampanjebygging, annonsedesign, A/B testing

3 500 kr

Google Ads søk - Kampanjebygging, annonsedesign, A/B testing

3 000 kr

Google Ads display - Kampanjebygging, annonsedesign, A/B testing

3 500 kr

Annonsedesign+koordinering partnerkanaler (Fosna-Folket)

4 000 kr

Standardvilkår
1 - Avtalens gyldighet
Når tilbudet sammen med standardvilkår er signert er det i
sin helhet avtalen. Avtalen gjelder så lenge Utheve AS,
leverer en eller ﬂere tjenester til kunde.
2 - Tredjepartsprogrammer og plattformer
Utheve AS er en ren tjenestebedrift og selger ingen
produkter utover sin egen kunnskap og ekspertise innen
digital markedsføring. I tilfeller hvor Utheve AS leverer
tjenester gjennom tredjepartsprogrammer og plattformer
er Utheve AS ikke ansvarlig for eventuelle tekniske feil og
mangler som oppstår grunnet tredjepart. All support og
erstatningskrav skal rettes mot aktuell tredjepart.
3 - Erstatning og heving av kjøp
Utheve AS er kun erstatningsansvarlig for indirekte og
direkte tap som skyldes grov uaktsomhet. Det samlede
erstatningsansvaret er begrenset til 30% av avtalens verdi.
I avtaler som inneholder tjenester som faktureres
kontinuerlig blir fakturert beløp opp til og ikke mer enn 3
måneder tilbake i tid grunnlag for beregning av
erstatningsansvar.

4 - Reklamasjon
Hvis tjenesten objektivt sett avviker vesentlig fra hva
Utheve AS har skissert i avtalen kan det sees på som en
mangel. Noen feil og avvik må påberegnes og kan ikke
sees på som en mangel. Utheve AS fraskriver seg ansvar
for tap knyttet til mindre feil og avvik. Hvis det oppstår
mangler skal kunde informere Utheve AS skriftlig om
mangelen så raskt som mulig, ikke senere enn 14 dager
etter mangelen oppstod. Utheve AS skal gjøre sitt beste for
å løse problemet for kunde så lenge det foreligger en
gyldig avtale og avtalt vederlag i avtalen er betalt. I tilfeller
hvor feilen ikke kan sees på som en mangel vil feilsøking og
eventuelle korrigeringer faktureres i henhold til ordinær
timespris (1400 kr) eller avtalt timepris.
5 - Bindingstid
Tjenester levert av Utheve AS som faktureres fortløpende
har ingen bindingstid. Ved oppsigelse vil påbegynt periode
fullføres før samarbeidet avsluttes.

7 - Priser og betaling
Alle priser er oppgitt eks. mva. Faktura blir sendt når den
tjenesten som er beskrevet i avtalen er levert. Tjenesten
kan bli delt opp i ﬂere leveranser. Forfallsdato er 11 dager
etter fakturadato. Tjenester med fortløpende fakturering,
herunder "Markedsføringsavtale", blir fakturert månedlig
med siste dag i perioden som fakturadato med
forfallsdato 11 dager etter fakturadato. Forsinket betaling
vil resultere i purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til
lovens satser. Hvis betaling ikke er gjennomført 40 dager
etter forfall kan Utheve AS kreve erstatning for sitt
økonomiske tap samt heve avtalen med umiddelbar
virkning.
8 - Andre forhold
Utheve AS kan bruke kunde som referanse, til
presentasjon og demonstrasjon om ikke annet er avtalt.
Alle tvister og uenigheter skal forsøkes løst ved forhandling
mellom partene før en eller begge parter tar rettslige skritt.

6 - Lover og regler
Utheve AS er ikke ansvarlig for hvordan kunde bruker
tjenestene som blir levert. Kunde er selv ansvarlig for å
følge de lover og regler som gjelder der kunde bruker
tjenestene som blir levert. Eksempelvis personvernloven og
markedsføringsloven.
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