
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 16.02.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 1/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.11.16  2016/162 

ST 2/17 Referatsak   

RS 1/17 Tidsbegrenset arbeidsavtale NU  2007/188 

RS 2/17 Fast arbeidsavtale NU  2013/212 

RS 3/17 Signert kontrakt med USH  2016/723 

ST 3/17 Driftsorientering 1/2017  2017/55 

ST 4/17 Sluttrapport Dyrøyseminaret 2016 - Nordavind Utvikling 

KF 

 2017/55 

ST 5/17 Budsjettorientering 2017 - Nordavind Utvikling KF  2017/55 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

styreleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 08.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 16.11.16 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 1/17 16.02.2017 
 

Vedlegg 

1 NUKF_Protokoll_161116 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen legges til innkallinga.  

Foretakets vurdering 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 16.11.16 godkjennes.  

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Styret i Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
Møtested: 1, Kommunehuset 

Dato: 16.11.2016 

Tidspunkt: 15:00-17:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes LEDER AP 

Stig Stokkland NESTL AP 

Knut Arne Johansen MEDL FLD 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Haavard Danielsen MEDL FRP 

Kjell-Sverre Myrvoll MEDL SP 

   

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kine Mari Hansen Kjell-Sverre Myrvoll SP 

   

 

Merknader: 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 

 

Knut Arne Johansen forlot møtet 15:55. 

Kjell-Sverre Myrvoll deltok ikke i sak ST 24/16 personalpolitikk. 

  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Storvoll 

Kjell-Sverre Myrvoll 

Erla Sverdrup 

Marlin Antonsen 

daglig leder 

prosjektleder 

rådmann 

fagleder servicetorg 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 

______________________ ______________________  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 19/16 Godkjenning av møteprotokoll 02.06.16  2016/162 

ST 20/16 Referatsak   

ST 21/16 Årsoppgjør 2015 - Nordavind Utvikling KF 2. gangs 

behandling 

 2015/529 

ST 22/16 Driftsorientering 2016 IV  2015/529 

ST 23/16 Budsjettregulering - Nordavind Utvikling KF  2015/529 

ST 24/16 Personalpolitikk -  Nordavind Utvikling KF  2015/529 

ST 25/16 Budsjett 2017 -Nordavind Utvikling KF  2015/529 

 

 

 

Marit A.Espenes 

styreleder 
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ST 19/16 Godkjenning av møteprotokoll 02.06.16 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 02.06.16 godkjennes. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Bemerkning om at Kjell-Sverre Myrvoll ikke deltok i møtet 02.06.16, men Kine Mari Hansen 

stilte. 

 

Møteprotokollen av 02.06.16 godkjennes.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

Møteprotokollen av 02.06.16 godkjennes. 

 

 

 

 

ST 20/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Det refereres til lokale lønnsforhandlinger tilknyttet Nordavind Utvikling KF, 14.11.16. 

Referatsakene tas til orientering. Enst.vedtatt. 

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

ST 21/16 Årsoppgjør 2015 - Nordavind Utvikling KF 2. gangs behandling 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas  

2. Årsregnskap for 2015 godkjennes med et negativt netto driftsresultat på kr 205 471, og et 

regnskapsmessig resultat på kr 0  

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Enst.vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.  

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

 

-�7�-



1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas  

2. Årsregnskap for 2015 godkjennes med et negativt netto driftsresultat på kr 205 471, og et 

regnskapsmessig resultat på kr 0  

 

 

 

 

ST 22/16 Driftsorientering 2016 IV 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

utvikling KF. 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Enst.vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.  

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

utvikling KF. 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

 

ST 23/16 Budsjettregulering - Nordavind Utvikling KF 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar reguleringer for Dyrøyseminarsenterets budsjett 2016 iht. framlagte utredning og 

talldokument. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Enst.vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. 

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

Styret vedtar reguleringer for Dyrøyseminarsenterets budsjett 2016 iht. framlagte utredning og 

talldokument 
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ST 24/16 Personalpolitikk -  Nordavind Utvikling KF 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Iht til vedtak i sak 19/13 og sak i kommunestyret 67/13, gjøres følgende vedtak: 

 

Prosjektleder på helse, Karl Johan Olsen, tilbyes forlenget kontrakt på et år, fra 01 01 2017 – 31 

12 2017. 

 

Prosjektleder Kjell Sverre Myrvoll tilbyes forlengelse av kontrakt og fast ansettelse fra 

kontraktutløp 31 01 2017. Samtidig formaliseres oppgavene som nestleder/økonomiansvar i 

kontrakten. Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale. 

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Enst.vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.  

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

 

Iht til vedtak i sak 19/13 og sak i kommunestyret 67/13, gjøres følgende vedtak: 

 

Prosjektleder på helse, Karl Johan Olsen, tilbyes forlenget kontrakt på et år, fra 01 01 2017 – 31 

12 2017. 

 

Prosjektleder Kjell Sverre Myrvoll tilbyes forlengelse av kontrakt og fast ansettelse fra 

kontraktutløp 31 01 2017. Samtidig formaliseres oppgavene som nestleder/økonomiansvar i 

kontrakten. Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale. 
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ST 25/16 Budsjett 2017 -Nordavind Utvikling KF 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1.Styret vedtar følgende forslag til budsjett for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. Jfr 

vedlagte tallbudsjett. 

 

 

 

 

- 

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

195  Nordavind Utvikling 

- 

- 

Inntekt  -3 009 454 -4 925 000 -3 762 225 

- 

Utgift  3 007 725 4 925 000 3 762 225 

- 

Netto  -1 729 0 0 

 

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016  

Enst.vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. 

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 16.11.2016 

 

1.Styret vedtar følgende forslag til budsjett for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. Jfr 

vedlagte tallbudsjett. 

 

 

- 

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

195  Nordavind Utvikling 

- 

- 

Inntekt  -3 009 454 -4 925 000 -3 762 225 

- 

Utgift  3 007 725 4 925 000 3 762 225 

- 

Netto  -1 729 0 0 
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ST�2/17�Referatsak



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 Karl Johan Olsen 

Finnlandsveien 81 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2007/188 

Elin Meleng Blomseth 

922 02 701 

420/Karl Johan Olsen 

 

22.11.2016 

 

 

Tidsbegrenset arbeidsavtale NU 

 

Arbeidstaker navn: Karl Johan Olsen. 

Adresse: 9311 Brøstadbotn. 

Fødselsnummer: 02.07.67. 

 

Arbeidsgiver og arbeidssted: Nordavind Utvikling KF.  

Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. 

Vedtak om ansettelse: Ans.utv. DSS 10.04.14, med forlengelse jf. adm.vedtak. daglig leder i KF 

prokura. 

 

Stilling: Prosjektleder helse i Nordavind Utvikling KF.   

Stillingsstørrelse: 100%.  

I tidsrommet: 01.01.17-31.12.17. 

Arbeidstid: Dagtid.  

 

Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene 31.12.17. 

Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra 

oppsigelsestidspunktet. 

 

Stillingen lønnes i SKO 8451 med årslønn tilsvarende kr 500.000 i 100% stilling, jf. HTA pr. 

01.05.16. Årslønnen er inkludert overtid/ubekvem arbeidstid.  

 

Karl J. Olsen har 5 HTA dager til en verdi av kr 10.000 pr. år. 

 

Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i h.h.t. ferieloven og tariffavtale 

for kommunalt ansatte. 

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og 

tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av 

lønn. 

 

Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Vitnemål og attester er levert. 

 

Arbeidsavtalen sendes elektronisk, og du må selv skrive den ut i to eksemplarer hvor det ene 

returneres daglig leder i foretaket, i undertegnet stand.  
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 Side 2 av 2 

 

 

 

 

Underskrift arbeidsgiver: 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

Ragnvald Storvoll 

Daglig leder i foretaket 

 
 

Underskrift arbeidstaker: 

 

Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, og kan tiltre 01.01.17. 

 

 

 

 

--------------------               ------------------------------------------------------------ 

Dato                                                 Underskrift 
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Fra: Ragnvald Storvoll (Ragnvald.Storvoll@dyroy.kommune.no)
Sendt: 06.12.2016 15:14:58
Til: Dyrï¿½y kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Kontrakt med USH
Vedlegg: 0917_001.pdf;image001.png
Hei
jeg ber om at denne registreres i ephorte

Pï¿½ forhï¿½nd takk

Med vennlig hilsen

Ragnvald Storvoll
Daglig leder
Tlf: 905 31 848
ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Tverrveien 1, N-9311 Brï¿½stadbotn
www.nordavindutvikling.no

Page 1 of 1

12.12.2016file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/92341_FIX.HTM
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 02.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering 1/2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 3/17 16.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Rapport Samspill 2017 

2 Søknad videreføring Samspill 2017 

3 Søknad Aktivitet for alle 

4 Tjenestekjøpsavtale Dyrøy kommune - Nordavind Utvikling KF 2017 

5 Rapport Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrett 

6 Søknad Blåfondet Fisk 2017 

7 Samhandlingsmøte Prosjektutvikling Senja vgs - Nordavind Utvikling KF 2017 

 

Saksopplysninger 

Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  

senteret medio februar 2017. Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. 

 

Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2017 

 

Innsatsområde Helse og Omsorg 

- Support meldingsutveksling/journalsystem  

- Opplæring 

 

Innsatsområde Prosjektsøknad/initiering/tjenesteutvikling 

- S@mspill 2016 (Kurs i psykologisk førstehjelp (januar 2017) og Traumekurs (februar 

2017) + Rapport 

- Ny søknad S@amspill 2017 «Tilbud til barn og unge med sammensatte hjelpebehov» 

(vedlagt). 

- Søknad «Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - 2017», hvor 

eldre og seniorer er målgruppe og målet er økt aktivitet på tvers av generasjoner og 

kulturer (vedlagt). 

- Utarbeidelse av ny søknad – «Kompetanse- og innovasjonstilskudd». Tlf.møte 1.febr. 

med LØKTA for å se på muligheten for å få til noe sammen. Møte 14. februar med 

LØKTA. Søknadsfrist 10.03.17. 

- Utarbeidet prosjekthåndbok for interne prosjekter – Nordavind Utvikling ønsker 

kvalitet i form av klare retningslinjer om prosjektprosessen og fordeling av 

ansvarsområdene. Ikke ferdigstilt, så ligger ikke som vedlegg.  

 

Innsatsområde Forskningsdagene 2017 

- Nordavind Utvikling KF ivaretar kommunens rolle i region (møter, tekstproduksjon, 

arrangement) 
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- Sees i sammenheng med Fårikålfestivalen 2017 og samarbeid med Senja vgs. 

 

Innsatsområde Samarbeid Nordavind Utvikling KF – Dyrøy kommune 

- Vi lager en egen film der barn forteller om Dyrøy kommune 

 

Vedlagt ligger signert tjenestekjøpsavtale. 

 

 

Byregionprogrammet Midt-Troms  
Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme  

økonomisk vekst i hele regionen.  

 

- Nye videoproduksjoner, dronefilm fra Midt-Troms (vises første gang på felles 

kommunestyremøte 13 02 17) og mindre videosnutter der barn er aktører.  

- Felles kommunestyremøte 13 02 17 og igangsetting av arbeid deler av felles næringsplan 

for Midt-Troms (deltakelse i 2 regionrådsmøter) 

- Etablert informasjonskanal for alle kommunene via eierkommunes nettsider 

- Bidrag i flere sammenhenger eksternt i perioden. 

 

Helsesatsinger 

- S@mspill 2016. Ny søknad sendt 2017 

o Prosjektledelse i Nordavind Utvikling (Nina) 

o Store satsinger i S@mspill-prosjektet, sist gjennomført «Traumekurs», 2.2.17, 

med 55 deltakere 

o Prosjektleder (Karl Johan) har assistert Helsesøster i «Guttesnakk», en del av 

Samspill-prosjektet 

 

- Sørreisa; Avslutning av systemansvarsrolle i Sørreisa kommune der tett oppfølging av 

boligtjeneste og ny systemansvarlig har vært fokus frem mot julen 2016. 

 

- USHT; Sammen med prosjektleder for «Dok Helse Troms» fra USHT, hatt to 

arbeidsgruppesamlinger før jul, en for Nord Tromskommunene og en for Midt-

Tromskommunene med mellom 45-60 deltakere på hver samling. 

o I samme prosjekt, hatt informasjonsmøter i Sør Troms – kommunene sammen 

med prosjektleder 

o Kvalitetskontroll/kartlegging av pasientjournaler i Sør Troms kommunene i team 

med prosjektleder, vært medarrangør av oppstartsmøte for Sør-Troms 

kommunene pluss Evenes med til sammen 103 deltakere. 

o Videre arbeid med opplæring av alle ansatte samt nettverkssamlinger skjer utover 

mot påske. I tillegg skal Midt Troms og Nord Troms følges opp videre. 

(Evaluering av prosjekt). 

o http://www.utviklingssenter.no/dokumentasjon-helsehjelp.5080249-184891.html 

 

o Videre: 

o Være med på prosessen lokalt og i samarbeid med «Løkta» å vurdere og definere 

lokale muligheter/behov opp mot de regionale, i forhold til prosjektmidler knyttet 

til «Omsorgsplan 2020», «Kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2017», samt 

«Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2017» .   

o https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-

velferdsteknologiske-losninger 

 

- Delta på E-helsekonferansen i Oslo, med posterpresentasjon sammen med Prosjektleder 

«Dok Helse». 
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- Delta i møtepunkter med Fagansvarlig i Norsk Sykepleierforbund og produktsjef i 

Visma, med tanke på å få til et pilotprosjekt i Midt Troms i forhold til Veiledende planer 

innenfor Pleie og Omsorg (Visma har ikke pilotert disse ennå).  

 

- Delta i Workshop i regi av Norsk Sykepleierforbund i forhold til utvikling av Veiledende 

planer.  

- https://event.dnd.no/ehelse/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/Unni_Stensvold-1.pdf 

 

Kontorhotellet 

 

Viser til informasjon i sak 22/16, styremøte 16 11 2017.02.06 

 

Foretaket har ansvar for drift og videreutvikling av kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy 

kommune. Foretaket har fra, viser til sak 24/16, møte (16 03 16), og kommunestyremøte 15 12 

16 

 

Driftskonseptet er noe endret. Blant annet er det ikke et permanent digitalt studio der, men ny 

større skjerm for virtuelle møter. Fortsatt kommer nye studenter til. Vi har 7 faste studenter som 

bruker kontorhotellet i dag.  

 

Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæring 

 

Prosjektet samarbeid villaksenæring – havbruksnæring er planlagt som et treårig prosjekt i 

perioden fra april 2016 til mai 2019.  

 

Prosjektet har avsluttet første år og er nå inne i søknadsfasen for videre finansiering. Vedlagt 

ligger rapport for første år og søknad til blåfondet for fortsettelse 

 

Villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen i Troms 

 

Det skal dannes et forprosjekt med følgende målsetning: 

- Klargjøre for tre-årig hovedprosjekt som skal: 

o Tilby treårig løp på reiseliv/villmarksliv gjennom læreplanen til naturbruk ved 

Senja Videregående skole 

 VG1: Villmark 

 VG2: Villmarksliv 

 VG3: Naturbruk (Studiespes) 

o Forprosjektet skal: 

 Hente erfaringer fra Voss videregående skole. 

 Rigge organisasjon for hovedprosjektet 

 Søke prosjektmidler til hovedprosjektet, som skal skaffe økonomi 

utover stykkprisfinansieringen av elever som skal sikre 

oppstartsperiode og igangsettelse. 

 Samarbeidspartnere i forprosjektet bør være: 

o Byregionprogrammet 

o Senja videregående skole 

o Statskog  

o Midt-Troms friluftsråd. 

- Prosjektet skal være i størrelsesorden 100 000 kr og skal gå fra 1.mars til 1. juni 

 

- Prosjektleder: Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Ressurskonferanse ved Senja videregående skole. 

 

Som et ledd i årets forskningsdager som har ressurser som tema, skal det avholdes en 

ressurskonferanse ved Senja videregående skole i september 2017. Her skal de naturbaserte 

ressursene på lokal mat, naturopplevelser etc stå i fokus. Dette skal også sees i sammenheng med 

villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen i Troms. 

 

Prosjektleder: Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

Ansatte: 

Pr medio februar 2017 er det 4 ansatte på 3,5 stillinger knyttet til senteret. Nå er det tre fast 

ansatte og den siste vil da få tilbud, iht lovverket, om fast jobb i løpet av 2017 (4-års regelen) 

 

Ansatte og oppgaver pr 1.02.2017 

 

Ragnvald Storvoll, Daglig leder, 100 % stilling 

- Personell og økonomiansvar 

- Overordnet prosjektansvar 

- Sekretær og saksbehandler for styret 

- Ansvar for oppfølging av nye/eksisterende samarbeidspartnere. 

- Salg av tjenester, kundebehandling. 

- Ansvarlig for oppfølging av tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune 

- Foredragsholder og bidragsyter 

- Foredrag og ansvarlig for eksterne nettverk 

- Nestleder i Fagrådet / aktør i referansegrupper 

- Prosjektleder Byregionprogrammet 

 

Karl Johan Olsen, Prosjektleder 80 % stilling fram til 15 08 2016 og 100 % fra 15 08 2016: 

- 50 % stilling knyttet til Dokumentasjon av Helse ved Undervisningssykehjemmet i 

Troms 

- Prosjektleder Fårikålfestivalen  

- Levering av tjenester til Helse i Dyrøy  

- Prosjektmedarbeider S@mspill 

 

Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder 50 % stilling 

- Prosjektleder i kontorhotellet i Dyrøy 

- Ansvarlig for søknadsskriving og flere prosjektutviklinger, viser til vedlegg søknader. Ansvar 

for koordinering av prosjektutvikling jfr. pk 2 i tjenestekjøpsavtalen 

- Skrevet inn som prosjektansvarlig (leder) i både «videreføring av S@mspill» og «Aktivitet for 

alle» om søknadene blir innfridd.  

 

Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder/Adm.rådgiver 100 stilling 

- Økonomi/regnskapsadministrasjon i foretaket. 

- Prosjektleder Dyrøyseminaret 2016 

- Prosjektansvarlig/overordnet prosjektleder samarbeidsprosjekt Sjømatnæring/Villfisknæringen 

- Prosjektleder Villmarkslivsutdanning ved Senja videregående skole 

- Prosjektleder ressurskonferanse ved Senja videregående skole høsten 2017 

- Del av prosjektledelsen i Byregionprogrammet. 

- Prosjektutvikling innenfor primærnæringer. 

 

I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling. 
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Foretakets vurdering 

Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 

både i ovennevnte prosjekter, men erfarer at vi er inne i nye prosjekter, i tillegg til at det skapes  

potensielle framtidige satsinger,- både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy kommunes 

behov. Det er flere samarbeid på gang som kan resultere i felles satsinger. Konkret kan nevnes to 

prosjekter som etableres sammen med Senja vgs. Vi har en samarbeidsavtale som skal 

oppdateres. 

 

Foretaket har gjennomført store omorganiseringer i 2016 og har pr 01 02 17 tre fast ansatte.  

Kjell Sverre Myrvoll er fra 01 02 17 tilsatt i stilling som prosjektleder/ administrativ rådgiver 

med ansvar for regnskap og budsjettoppfølging, i tillegg til stedfortrederfunksjon i daglig leders 

fravær. For 2017 vil økonomi i større grad styres fra foretaket med bl.a. også lønn. 

 

I regnskapsavslutning for 2016 aktualiseres noen grenseganger der foretaksmodellen utfordres. 

Nordavind Utvikling leverer stadig større tjenester både internt og regionalt, og daglig leder 

ønsker at styret skal være med i en dialog framover både i forhold til organisering og 

oppgaveportefølje. Dette ønsker daglig leder å komme tilbake til som egen sak.  

  

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

Utvikling KF. 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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RRAAPPPPOORRTTEERRIINNGG  PPÅÅ  TTIILLSSKKUUDDDD  22001166    
  

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for 
tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov 

 

                                                        KKaapp..  00776655  ppoosstt  6600  
  

  

 
Tiltakets tittel  
 
S@mspill 

  

 
Fylkesmannens referanse 2016/776 - 20  

- Saksnummer, merket ”vår referanse” i siste brev dere mottok under denne ordningen. 

  

  

  

1. INFORMASJON OM MOTTAKER 
 

Skjema er utfylt av:  
 
Fornavn         

 
Etternavn       

 
Tittel               

  

  

  
     Anette  
  
     Jørgensen  
  
     Helsesøster  
  

 
Virksomhet/kommune/helseforetak 

 
 

 
Dyrøy kommune 

 
Adresse 

 
 

 
Tverrveien 1 

 
Postnr./-sted 

 
 

 
9311 Brøstadbotn 

 
Organisasjonsnummer 
 
E-postadresse  
Postmottak/ offisiell e-postadresse til søker 

 
 
 

 
864994032 
 
anette.jorgensen@dyroy.kommune.no 

 
Webadresse  

 
 

 
www.dyroy.kommune.no 

 
Kontonummer  

 
 

 
4796.07.00003 
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1.1. Samarbeidsaktører i tiltaket 
- Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om 

tiltaket med kontaktinformasjon 
 

Dyrøy kommune v/Elvetun skole, Dyrøy barnehage, Folkehelsekoordinator, Rus-og bokigsosial 
konsulent, Helsestasjon, Barnevern, PPT og  

 
 

 
2. RAPPORTERING PÅ MÅLOPPNÅELSE 
- Målet med ordningen er å styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov 

gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.  

- Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.  
 

 
2.1. Tiltakets innretning  

 
 ACT-team 

 
 FACT-team 

 
 Annet oppsøkende samhandlingsteam 

 
 Samarbeidstiltak rettet mot barn og unge og deres familier 

 
 Housing First 

 
 Annen modell der varig bolig med tilbud om tilpassede helse- og omsorgstjenester er målsetting 

 
 Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) 

 
 Lavterskeltilbud 

 
 Annet  

 
Kommentar 
 
      
 
 
Spesielt for ACT- og FACT-team  
Er teamet etablert/planlegges etablert i henhold til ACT-håndbok 2. utgave? 

 Ja 
 

 Nei 
 
Kommentar 
      
 
Har tiltaket behov for opplæring i ACT/FACT modellen?  

 
 Ja 

 
 Nei 

 
Kommentar 
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Spesielt for Housing First tiltak 
Jobber tiltaket systematisk etter prinsippene i modellen? 

 
 Ja 

 
 Nei 

 
Kommentar 
      
 
Deltar tiltaket i nettverk som driftes av Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)? 

 
 Ja 

 
 Nei 

 
 

2.2. Tiltakets finansiering og varighet 
 

Tiltaket mottok tilskudd første år (Spesifiser ordning kommentarfelt)                                                 2015 
 
Tiltaket hadde oppstart i år                                                                                                                       
 
Dersom tidsavgrenset prosjekt – Prosjektet er planlagt ferdigstilt i år                                                      
 
Kommentar 
      

 
 

2.3. Personell i tiltaket                                                                                                                  Antall               
                                                                                                                                                 

Antall årsverk i tiltaket                                                                                                                                     
 
Årsverk fra kommunen                                                                                                                                 
 
Årsverk fra spesialisthelsetjenesten                                                                                                            
                                     
Årsverk fra andre tjenester/samarbeidsaktører som inngår i tiltaket                                                           

- Brukerorganisasjoner, frivillig sektor o.l. Spesifiser i kommentarfelt 
 
       
 
Ansatte medarbeidere med brukererfaring/erfaringskonsulent                                                                                    

 
Ansatt jobbspesialist (i ACT/FACT- og andre samhandlingsteam)                                                         

 
Sum årsverk                                                                                                                                  
 
Antall årsverk finansiert over tilskuddsordningen                                                                                        
 
Kommentar 
      
 

 
2.4. Kompetanse som inngår i tiltaket                                                                          Andel årsverk       

                                                                                                                                                                                                     
  Sosialfaglig                                                                                                                                                                                               
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 Helsefaglig                                                                                                                                                                                                              
      

 Psykologfaglig                                                                                                                                                                                                   
    

 Medisinskfaglig                                                                                                                                       
 

 Brukerkompetanse                                                                                                                                 
                                                 

 Annet                                                                                                                                                      
 
Kommentar 
              
 
 

2.5. Brukere                                                                                                                                    Antall 
 
Anslått antall brukere i målgruppen for tiltaket (i kommunen/opptaksområdet)                                                                                                                               
     
Antall brukere av tiltaket per 31.12.                                                                                                                                    
        
Antall nye brukere av tiltaket i rapporteringsåret                                                                                                                                            
                    
Antall brukere av tiltaket med individuell plan per 31.12                                                                             
     
Antall brukere av tiltaket med annet koordinert tilbud uten IP per 31.12.                                                   
                        
Antall brukere fra midlertidig til varig bolig i rapporteringsåret                                                                    
 
Kommentar 
 
Tiltak 1 
 
Kompetanseheving 
 
MÅL: Trygge barn, sunne barn, styrking psykisk helse barn og unge 
 
• Foredrag om mobbing – «lær å mobbe», av Tor Arne Johnsen 
• Kursdag – tilknytning, av Joachim Haarkloou spesialistpsykolog 
• Kurs – traume, av Anita Neslin/spesialistpsykolog traume. Traumeenheten på Viken senter.   
• Psykologisk førstehjelp – kurs.  
• Sjumilstegkonferansen 
• Mestringskurs for ungdom. 
 
Tiltak 2 
 
Utvikling av samhandlingsmodeller 
 
Tiltak 3  
 
Ungdata undersøkelse 
 
Tiltak 4 
 
Trivselslederprogram i skolen 
 
Tiltak 5 
 
Styrking i skolen, ekstra ressurs 20 % fra 1. sept. ut år 2016 
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2.6. Om tiltaket 

 
Tiltakets formål – overordnet målsetting 
      Tiltak 1 
 
Kompetanseheving 
 
MÅL: Trygge barn, sunne barn, styrking psykisk helse barn og unge 
 
• Foredrag om mobbing – «lær å mobbe», av Tor Arne Johnsen 
Målgruppe: elever, lærere og foreldre ved Elvetun skole 
 
• Kursdag – tilknytning, av Joachim Haarkloou spesialistpsykolog 
Målgruppe: barn og unge 
 
• Kurs – traume, av Anita Neslin/spesialistpsykolog traume. Traumeenheten på Viken senter.  
Målgruppe: barn og unge 
 
• Mestringskurs.  
Målgruppe: elever 9. klasse. Helsesøster og folkehelsekoordinator oppstarter mestringskurs for elevene 
ved Elvetun  i januar 2017. Siste kursdag mai 2017. 
 
• Psykologisk førstehjelp – kurs.  
Målgruppe:  barn 4-7 år.  
 
• Sjumilsstegskonferansen 
Målgruppe: bosatte flyktninger 
 
Forebygging og behandling overvekt og fedme hos barn. 
 
 
Tiltak 2 
 
Utvikling av samhandlingsmodeller 
 
Mål: Styrket samhandling på tvers av tjenesten, til det beste for brukerne. 
Målgruppe: barn og unge med utfordringer – rus/psykiatri 
Tverrfaglig satsing med en felles arena for samhandling. Tverrfaglig gruppe møtes en gang pr. mnd. 
utvikler samhandlingsmodeller på tvers av enhetene, for å styrke tjenesten. Psykiatrisk sykepleier 
koordinerer møtene og er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging.  
 
Tiltak 3  
 
Ungdata undersøkelse 
 
MÅL: Trygge barn og trygge foreldre, forebygge rusavhengighet og styrke psykisk helse 
Målgruppe: Ungdomsskoleelever. 
Spørreundersøkelse ved Elvetun skole som avdekket at ungdom i Dyrøy drikker mer alkohol og har mer 
risikoatferd enn landsgjennomsnittet. De gjør lekser, har god helse, trener og det er ikke spesielt mye 
mobbing her. De har venner og er fornøyde med foreldrene sine.  Temakveld med gjennomgang av 
undersøkelsen for foreldrene. Politi var også til stede.  Nytt foreldremøte i februar 2017.  
 
Tiltak 4 
 
Trivselsprogram i skolen 
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Mål: Forebygge mobbing, fokus på godt skolemiljø, styrke psykisk helse 
Trivselsledere fra alle klassene rullerer om å ta ansvar for aktiviteter i storfriminuttene. Økt aktivitet og 
samhold forebygger mobbing. Dette sees det resultater fra nå.  
Målgruppe: elever i skolen 
 
Tiltak 5 
 
Styrking i skolen, ekstra ressurs 20 % fra 1. sept. ut år 2016 
 
Mål: styrking av psykisk helse, forebygging, oppfølging, tidlig innsats, skolemiljø 
Målgruppe: barn og foreldre med sårbarhet.  
Sosionom med videreutdanning har vært leid inn i 20 % stilling fra 1. sept. til ut år 2016.  Tiltaket må 
utprøves over tid før man kan konkludere om resultater, men foreløpig gode tilbakemeldinger fra elever, 
foreldre og lærere. 
 
   
 
Tiltakets målgruppe 
 
          
 
Kortfattet beskrivelse av tiltaket, organisering, metodikk mv.  
          
 
Hvordan identifiseres mulige brukere av tiltaket og hvordan gjøres tilbudet tilgjengelig for 
brukerne? 
I Tverrfaglig forum diskuteres aktuelle kompetansehevingstiltak og lederne informerer sine ansatte. 
Informasjon om prosjektet og tiltak deriblant kurs og foreldreveiledning har vært lagt ut på kommunens 
nettside og på sosiale medier. Flere avisoppslag har også prydet lokalavisa TF. i høst. Se vedlegg! 
Intervju på radio. Ved en del av tiltakene er Invitasjon gitt/sent direkte til personer i målgruppen. F.eks ved 
foreldremøter. 
 
  
 
Hvilke tjenester ytes av tiltaket? 
All kompetanseheving i form av ny kunnskap brukes av de ansatte i det daglige arbeidet.  
 
Fattes det vedtak på tjenestene som ytes? 

 Ja 
 

 Nei 
 
Kommentar 
Lavterskeltilbud 
 
Beskrivelse av hvordan brukermedvirkning integreres i tiltakets kvalitetsarbeid samt ivaretas på 
individ- og systemnivå. 
 - Herunder system, rutiner og metodikk for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

Ungdata 
Kurs traume, psykologisk førstehjelp, kurs i tilknytning 
 
Beskrivelse av ivaretagelse av og samarbeid med pårørende/nettverk 
I prosjektperioden har det vært et godt samarbeid med ansatte, foreldre/pårørende og ungdom. Dette 
gode samarbeidet fortsetter. Tiltak i forbindelse med undata. Ny ungdata undersøkelse våren 2018. 
Videre veiledning av foreldregrupper, ungdom og kollegaveiledning. Dele kunnskap.   
 
Har tiltaket avtaler/rutiner/prosedyrer og fora for samhandling  

 Internt mellom tjenester i kommunen  
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 Mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten 
              

 Mellom tiltaket og frivillige/ideelle aktører o.a. 
 

 I forbindelse med arbeidet med individuell plan for målgruppen 
 
Kommentar 
Prosjektet følges opp i Tverrfaglig forum (styringsgruppen) og her diskuteres fremdrift/resultat.  
             
Beskrivelse og vurdering av samhandling med andre aktører 
      
 
Iverksatte kompetansehevende tiltak i og på tvers av tjenestene   
Intensjon av kompetanseheving er å bygge sterk faglig kompetanse i hjelpeapparatet lokalt. 
Kompetanseheving har foregått i og på tvers av tjenestene. Helsestasjon, folkehelsekoordinator, skole og 
barnehage.  
 
Tiltakets forankring i kommunale planer og budsjett  
Prosjektet er administrativt forandret hos Rådmann og i Rådmannens ledergruppe 
Politisk forankret i Dyrøy Formannskap 
Forankret i Dyrøy kommunes samfunnsplan, utarbeidet og datert 2014.  
 
Tiltakets forankring i spesialisthelsetjenesten/andre samhandlingsaktører  
      
 
Evaluering av tiltaket 

 Skal ikke evalueres 
 

 Intern evaluering 
 

 Ekstern evaluering  
 

 Skal evalueres i løpet av 2017 
 
Kommentar 
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2.7. Vurdering av tiltakets måloppnåelse 
- Redegjør for i hvor stor grad målene som er satt for tiltaket er oppnådd (jf. søknad). 
- Det legges særlig vekt på måloppnåelse i tiltakene/prosjektene ved vurdering av rapporteringen 
- Dersom tiltaket er evaluert vedlegges evalueringen denne rapporteringen 

 
Målsettinger 
    Styrke tjenestetilbudet i form av kompetansheving, dokumentasjon og utvikle samhandlingsmodeller. 
  
 
Vurdering av måloppnåelse 
Prosjektet har bidratt til kompetanseheving blant ansatte i skole, barnehage, helsestasjon, 
integreringskoordinator og folkehelsekoordinator- Dette vil bidra til å styrke kommunens tjenestetilbud.  
 
Eventuelle planlagte og/eller iverksatte tiltak for å øke grad av måloppnåelse 
      
 
Brukernes erfaringer med tilbudet (resultat fra bruker- og pårørendeundersøkelser o.l.)  
      
 
Samarbeidsaktørenes vurdering av tiltakets nytteverdi 
      
 
Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til å fremme mer helhetlige og sammenhengende 
tjenester/tilbud til målgruppene. 
      
 
 

2.8. Kommentarer/tilleggsopplysninger til rapporteringen 
- Eventuelt eget vedlegg 
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3. REGNSKAP  
- Se krav til regnskap i ordningens regelverk og tilskuddsbrev 

- Skriv inn regnskapsførte inntekter og utgifter for tiltaket/ prosjektet for året 

- Skriv alle beløp i hele kroner. 

 
Inntekter 
Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet 
 

 
 
505467 

 
Utgifter 

- Oppgi regnskapstall for tiltaket/prosjektet på følgende utgiftskategorier.  

- Vedlegg relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling i regnskapet. 

- Midler som er ubrukt og satt i bundne fond eller på interimskonti, skal ikke føres som regnskapsførte utgifter 

- Kontroller i regelverket for ordningen hvilke utgifter som dekkes av tilskuddet 

 

1. Lønnsutgifter med sosiale utgifter  

 
200000 

 

2. Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser 

 
97767 

 

3. Konsulenttjenester  

 
99576 

 

4. Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og 
distribusjonskostnader  

 
      
 

  

5. Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester inkludert 
lokaler og energi 

 
544 
 

6. Andre utgifter  
 

Spesifiser 

 
 

105000 

 
Kroner 
 

 
      

 
Sum utgifter 
            

 
502887 

 

 
Ubrukt tilskudd overført fra 31.12. til bundet fond   

 

 
92580 
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Info om andre inntektskilder 

- Når fylkesmannen skal ta stilling til rapporteringen på tilskudd trenger vi informasjon om andre inntektskilder i 

prosjektet.  

 

Inntekter fra andre kilder/ statlige prosjekt  
-Skriv hvem som har bidratt med finansering, beskrivelse av finansieringen og beløp. 
 
ICDP opplæring betales av midler fra BUFDIR.  250000 mottatt til foreldrestøttende tiltak. 
 
Egenfinansiering 

- Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har lagt inn i tiltaket/ prosjektet 
fra egen virksomhet. 

 
      
 

 

 
3.1. Revisoruttalelse 
- Kryss av for ett av alternativene 

 
  Revisoruttalelse foreligger uten merknader 
 
  Revisoruttalelse foreligger med merknader 
 
  I tilskuddsbrevet er det ikke krav til revisoruttalelse 

 
  Revisoruttalelse mangler (rapportering ufullstendig) 
 
 
Kommentar til revisoruttalelse  
 
      
 

 
Vedlegg 

- Rapportering kan utdypes i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig 
- Fylkesmannen godtar signert revisoruttalelse som er skannet og lastet opp elektronisk 

 

 Revisoruttalelse 

 

 Regnskapsrapporter 

 

 Tilleggsinformasjon til rapporteringen 

 
Kommentar til vedlegg 
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4. GODKJENNING 
- Rapportering skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura 
- For kommuner og fylkeskommuner skal rapporteringen være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den 

rådmannen har delegert myndighet til 
- Fylkesmannen godtar signert skjema som er skannet og lastet opp elektronisk 
- Den som godkjenner skal: 
- Kjenne til vilkårene og kravene i tilskuddsbrevet 

- Bekrefte at opplysningene i rapporteringen er korrekte og et godt grunnlag for vurdering av måloppnåelse 

knyttet til statstilskuddet 

 

Dato  
      
 

Signatur  
 
 

Tittel/ rolle godkjenner  
      
 

 
Rapport med vedlegg sendes Fylkesmannen innen 1. februar 2017 
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SSØØKKNNAADD  OOMM  TTIILLSSKKUUDDDD  22001177    
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for 
tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - 

psykisk helse og rus 

KKaapp  00776655  ppoosstt  6600  
  

 
 
 

1. INFORMASJON OM SØKER 
- En søknad må alltid ha én aktør som har ansvaret selv om flere samarbeider om prosjektet. 

Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare hvem dere har 
samarbeidet med og hva samarbeidet består av 

- Med tiltak menes her både tidsavgrensede prosjekter, løpende tiltak eller aktiviteter som det mottas 
tilskudd til 

 

 
Skjema er utfylt av: 
Fornavn 
 

 
 
Anette   

Etternavn 
 

Jørgensen 

Tittel 
 

Helsesøster 
 

Tiltakets/prosjektets navn S@mspill 

 
Organisasjonsnummer 

 
864994032 

 
Organisasjonsnavn 
 

 
Dyrøy kommune 

Adresse  
Tverrveien 1 

Postnr./-sted  
Dyrøy kommune 

Organisasjonsform  
anette.jorgensen@dyroy.kommune.no 

E-postadresse  
Postmottak/ offisiell e-postadresse til søker 

 
      

 
Webadresse  

 
www.dyroy.kommune.no 

 
Kommunenummer  
 

 
1926 

Kontonummer  4796.07.00003 
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1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket 
 
Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med 
kontaktinformasjon. 
 

Dyrøy kommune v/Elvetun skole, Dyrøy barnehage, Folkehelsekoordinator, Rus og boligsosial 
konsulent, Helsestasjon, Barnevern, PPT og Nordavind Utvikling KF 

 
 

2. OM TILTAKET 
 

Videreføring/nytt tiltak 2017 
 

 Videreføring 
 

 Nytt i 2017 

 
 
Ved videreføring:  
Saksnummer, merket «vår referanse» i siste brev dere mottok vedr. tiltaket        
  
Tiltaket mottok tilskudd første gang i                                                               2015 
 
Tiltaket hadde oppstart i                                                                                  2015                                                                                
 
 
Tidligere mottatt tilskudd til fra Helsedirektoratet over følgende tilskuddsordning:  
 

 Tilskudd til tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modell 
 

 Tilskudd til utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk    
     helsefeltet 
 

 Tilskudd til Storbyene – Psykisk helse (Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger) 
 

 Tilskudd til utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet 
 

 Tilskudd til styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og  
     institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 
 
Dersom tidsavgrenset prosjekt - Prosjektet skal ferdigstilles i                                
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3. TILTAKETS INNRETNING  
 

Jf. tilskuddsordningens regelverk  
 

 Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) 
 
Oppsøkende behandlingsteam herunder: 
 

 ACT-team 
 

 FACT-team 
 

 Annet oppsøkende samhandlingsteam 
 

  Lavterskel substitusjonsbehandlingssenter 
 

 Behandlingsforberedende tiltak 
 

 Samarbeidstiltak rettet mot barn og unge og deres familier 
 

 Housing First 
 

 Annen modell der varig bolig med tilbud om tilpassede helse- og omsorgstjenester er  
     målsetting 
 

 Lavterskeltilbud 
 

 Annet (spesifiser under tiltaksbeskrivelse) 
 
 
 

4. KOMPETANSE OG ÅRSVERK  
 
Kompetanse som inngår i tiltaket                                                                              Andel årsverk 
 

  Sosialfaglig                                                                                                                                                                                            
  

 Helsefaglig                                                                                                                                                                                              
      

 Psykologfaglig                                                                                                                                                                                    
    

 Medisinskfaglig                                                                                                                        
 

 Brukerkompetanse                                                                                                                  
                                                 

 Annet                                                                                                                                       
 

Sum årsverk                                                                                                                                 
 
Antall årsverk i tiltaket som søkes finansiert over tilskuddsordningen                                         
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5. TILTAKSBESKRIVELSE  
 
Tiltakets organisering, utforming og målsettinger skal ta utgangspunkt i tilskuddsordningens 
regelverk i tillegg til målsettinger som vil være avhengig av målgruppens behov og lokale 
forhold.   
 
Tiltakets tittel 
S@mspill  
 
Tiltakets formål  
Dyrøy kommune ønsker fortsatt å fokusere på barn- og unges psykiske helse.  
Øke kompetansen blant ansatte i kommunen. 
  
- Økt kompetanse og økt tilbud vil bidra til å forebygge, oppdage og gi tilbud til de som har 
behov for oppfølging.  
 
- Forebygge stigmatisering, ensomhet og passivitet blant sårbare barn, tidlig innsats 
 
- Styrke mestringsfølelsen for å forebygge psykososial utfordringer hos sårbare barn, tidlig 
innsats 
 
- Fortsette arbeidet med utvikling av nye samhandlingsmodeller for å sikre en helhetlig, samtidig 
og virksomme tjenester fra ulike sektorer og nivåer. 
  
- Fortsette med ICDP-veiledning i foreldregrupper. 
  
- Fortsette med tiltak direkte rettet mot ungdom, deriblandt jente- og guttesnakk og 
mestringskurs for ungdom. 
 
- Fortsette iverksetting av tiltak etter resultatet fra Ungdata-undersøkelsen, samt 
elevundersøkelsene.  
 
Se vedlagt fremdriftsplan.    
 
Målgruppe og antall brukere som omfattes av tiltaket 
Barn og unge, og deres foresatte.       
 
Tiltakets organisering, organisatoriske forankring i virksomheten og hos samhandlingsaktører 
herunder forankring i planverk og budsjetter   
 
Prosjektet er forankret i Dyrøy kommunes samfunnsplan, utarbeidet og datert des. 2014. Mål: 
Dyrøy skal være en kommune der barn og unge føler trygghet og trivsel slik at hver og en har 
mulighet til å utvikle- og utfordre seg. Videre skal Dyrøy være et trygt og velfungerende 
lokalsamfunn.  
 
Visjon: - den lærende kommune.  
Værebegrep: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nytenkende.   
 
Prosjekteier: 
Dyrøy kommune v/Rådmann er eier av prosjektet. Prosjektet. Prosjektet er forankret adm. os 
Rådmann og i Rådmanns ledergruppe (dvs. alle enhetsledere og ledere i Dyrøy kommune). 
Politisk er prosjektet forankret i Dyrøy formannskap.  
 
Organisering 
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Prosjektleder:  
Prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen, Nordavind Utvikling KF  
 
Prosessveidler/fagligansvarlig: 
Helsesøster Anette Jørgensen 
 
Styringsgruppe:  
Tverrfaglig forum bestående av: helsesøster, enhetsleder Elvetun skole, enhetsleder Dyrøy 
barnehage, Spes.ped. ansvarlig Elvetun skole/barnehage. Dyrøy og Sørreisa 
barnevernstjeneste, PPT, Folkehelsekoordinator, konsulent for rus- og boligsosialt  arbeid og 
psykiatrisk sykepleier.  
 
Styringsmedlemmer av styringsgruppen:  
Dyrøy NAV, Kommunelege i Dyrøy 
 
Eventuelt prosjekt-/referansegruppe:  
Ungdomsråd i Dyrøy, Leder SFO, daglig leder Nordavind Utvikling KF - Ragnvald Storvoll, 
politiet v/Lenvik lensmannskontor.  
 
 
 
Tiltakets metodikk og faglige tilnærming 
      
  
Spesielt for ACT- og FACT-team  
Er teamet etablert/planlegges etablert i henhold til ACT-håndbok 2. utgave? 

 Ja 
 

 Nei 
 
Kommentar 
      
 
Spesielt for Housing First tiltak 
Arbeider tiltaket systematisk etter prinsippene i modellen? 

 
 Ja 

 
 Nei 

 
Kommentar 
      
 
Tiltakets tilrettelegging for bruker- og pårørendemedvirkning, individuell plan, system for 
innhenting av brukererfaring/brukertilfredshetsundersøkelser, bruk av verktøy som f.eks. 
Feedback Informerte Tjenester (FIT, tidligere KOR), mv.  
      
 
Samhandling med andre aktører 
      
   
Tiltakets målsettinger  
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Mål som søkes oppnådd for året det søkes tilskudd til  
- Fortsette kompetanseløftet som er påstartet 
- Fortsette ICDP- veiledning til foresatte 
- Følge opp og iverksette tiltak i forhold til resultat av ungdata-undersøkelsen 
- Fortsettelse av trivselslederprogrammet ved Elvetun skole 
- Fortsette samarbeidet på tvers av fagmiljøene i organisasjonen.  
 
      
Tiltaks- og fremdriftsplan for året det søkes tilskudd 
Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for 
gjennomføring. 
Se vedlagt fremdriftsplan 
 
Risikofaktorer 
Beskrivelse av risikofaktorer som gjør det usikkert om tiltaket oppnår sine mål og tiltak som 
sikrer måloppnåelse 
- Sykemelding blant ansatte 
- Ubesatte stillinger i organisasjonen 
- Manglende engasjement blant ansatte og foresatte til å samhandle 
- Manglende oppfølging av tiltaksplan 
- Manglende oppfølging av Ungdata og elevundersøkelser 
- Manglende ressurser til å delta på opplæring/kompetanseheving 
- Kommunens økonomiske situasjon i forhold til krav til egeninnsats/prioriteringer 
                  
Kontrolltiltak 
Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og at målene 
nås. Eks.: internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, 
evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon 
- Kontroll- og rapporteringsmøter i styringsgruppen med rapporteringsplikt til Rådmann 
       
              
Plan for evt. evaluering av tiltaket 
Månedlige prosjektgruppemøter med evaluering/status 
Sluttrapport/årsrapport sendes Fylkesmannen 
    
Dersom tidsavgrenset prosjekt - Plan for implementering/videreføring etter tilskuddsperioden 
- Foreldreveiledning, samhandlingstiltak og trivselslederprogrammet implementeres i vanlig drift  
- Kartlegging og dokumentasjon skal ligge til grunn for videre planarbeid i forhold til forebygging- 
psykisk helse barn og unge.  
 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtaler mellom samhandlingsaktører og annen informasjon som er relevant for 
søknadsbehandlingen.  
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6. BUDSJETT 
 

 
 

 
Søknadsbeløp (inkludert ubrukt tilskudd) 

 Søk kun om tilskudd for ett år av gangen 
 
Ubrukt tilskudd 

 Ved innvilgelse vil ubrukt tilskuddsbeløp trekkes fra ved 
utbetaling                                                                           

 
760 000 
 
 
 
97117 

 
Utgifter 

 Oppgi budsjett for søknadsbeløp på følgende kategorier 

 Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under denne ordningen, se 

kunngjøringen og regelverk 

 Dersom det innvilges tilskudd skal det rapporteres på disse utgiftskategoriene i tillegg til å 

sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. 

 Vedlegg relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling i regnskapet 

 Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv 0 dersom en kategori er uaktuell. 

 

 

1. Lønnsutgifter med sosiale utgifter  

 
160 000 

 

2. Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser 

 
140 000 

 

3. Konsulenttjenester  

 
280 000 

 

4. Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og 
distribusjonskostnader  

 
      
 

  

5. Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester 
inkludert lokaler og energi 

 
10 000 
 

6. Andre utgifter  
 

Spesifiser 

 
 

kompetanseheving, frikjøp + 
utstyr til bruk ved 
undervisning/foredrag 

 
Kroner 
 

 
170 000 

 
Sum utgifter 
(identisk med søknadsbeløpet) 
            

 

 
760 000 
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6.1. Informasjon om andre inntektskilder 

Når søknaden behandles trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet, 
Redegjør for inntektskilder dere har fått eller søkt om 
Oppgi hvor dere har søkt om finansiering beskrivelse av finansiering og beløp 
 
      
 

Egenfinansiering 
Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått 
eller har søkt om til prosjektet fra egen virksomhet og samhandlingsaktører.  
 
Dyrøy kommune går inn med egenfinansiering ved stillingssressurser som tilsvarer 60 % 
stilling, som utgjør 350000 kr inkludert sosiale kostnader, samt tilrettelegging og møter 
etc som anslås til en egeninnsats på 30000 kr. 
 

 
                                                                                                                                                  

 
 
 

 
 

  
7. GODKJENNING 

  
 
Søknaden skal være godkjent av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og 
fylkeskommuner skal rapporteringen være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen 
har delegert myndighet til 
 
Den som godkjenner skal: 
Kjenne vilkårene og kravene i kunngjøringen og regelverket for tilskuddsordningen. 
Bekrefte at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere tildeling av 
statstilskudd. Være kjent med søkers plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som 
kan ha betydning for vedtak om tildeling av tilskudd..  

                  

Sted / dato 
  

SSiiggnnaattuurr  
  

TTiitttteell  

 
Søknad med vedlegg sendes Fylkesmannen innen 1. februar 2017  
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Søknad om tilskudd  

 
Mellomlagring
For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke
lagreknappen nederst til høyre på sidene.
 
Skjema er utfylt av    

Fornavn NINA  

Etternavn NIKOLAISEN  

Fødselsdato 19.07.1971  

 

 

Informasjon om søker
- Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres.
- Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til.
- Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva
samarbeidet består av.
- Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.
- En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

 
Organisasjonsnummer
Må være basert på en juridisk enhet.

985953570  

Organisasjonsnavn NORDAVIND UTVIKLING DYRØY KF  

Adresse Tverrveien 1  

Postnr./-sted 9311 BRØSTADBOTN  

Organisasjonsform KF  

Kommunenummer
Kun for kommuner.

1926 DYRØY

Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse postmottak@dyrøy.kommune.no  

Webadresse www.nordavindutvikling.no  

Kontonummer 47761203173    

Merknad på utbetaling av tilskudd
Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Nordavind Utvikling KF- Aktivitetsstøtte

Kopiadresse
Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret.
Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her.

gfedcb Vi ønsker kopi av brev til annen adresse  

Organisasjonsnavn 985 953 570
Adresse Tverrveien 1
Postnr./-sted 9311 Brøstadbotn
Land NORGE

Kontaktperson
Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden.
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Fornavn Nina
Etternavn Nikolaisen
Telefonnummer
Landkode og telefonnummer

+ 47 95803547

E-postadresse nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

 
Organisasjonsstruktur

 

  Moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
  nmlkj Vi har ingen moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
  nmlkj Vi har moder-, søster- eller datterorganisasjon(er)

- Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt
 

  nmlkji Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan
- Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved

 

 
Samarbeidspartnere i prosjektet

 

  gfedcb Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter

Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket.

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Dyrøy kulturskole 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Frivilligsentralen 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Elvetun skole 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

PLO 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Helsestasjonen i Dyrøy 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Folkehelsekoordinator 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Ungdomsarbeider 1926

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Integreringskoordinator 1926

Hva består samarbeidet av?

Samarbeid 
Felles for alle parter er å bidra med aktivitetstiltak som skal styrke samarbeide på tvers av 
generasjoner og kulturer; skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap. Dyrøy  2-�45�-



kommune er en liten kommune hvor samarbeid mellom enhetene er godt etablert. 

- Dyrøy kulturskole har det overordnede ansvaret for koordinering og fremdrift av aktivitetsplan 
mellom PLO og Elvetun skole. 

- Daglig leder Frivilligsentralen skal koordinere samarbeidet mellom frivillige/lag og foreninger. Leder 
frivilligsentralen skal i samarbeid med integreringskoordinator, koordinere kontakt med de nye 
innbyggerne (innvandrerne). 

- Elvetun skole skal legge til rette for samarbeid med ungdom i skoletiden og implementere aktiviteter i 
skolens fagplan. 

- PLO skal tilrettelegge slik at de eldre som bor på omsorgssenteret og hjemmeboende får tilbud om 
aktivitet i samspill med ungdom. 

- Helsestasjonen skal sammen med frivillige stå ansvarlig for og koordinere barselgruppa til barseltreff 
på omsorgssenteret 

- Folkehelsekoordinatoren skal bidra med faglig støtte for aktiviteter som gjennomføres 

- Ungdomsarbeider skal følge opp ungdommene i de tiltak de er involvert i utenom skoletid 

Prosjekteier 
Rådmann i Dyrøy kommune, Erla Sverdrup 

Prosjektleder 
Nina Jørgensen Nikolaisen - Nordavind Utvikling KF 
Skal koordinere aktivitetene, utarbeide aktivitetsplan/års-hjul og, påse at målet for prosjektet er 
bakgrunn for alle tiltak. Sikre jevnlig fremdriften for å nå målet innenfor tidsfristen for prosjektet. 
Ansvarlig for levering av rapport etter prosjektslutt. 

Prosjektgruppe (styringsgruppe): 
Bestående av: Fagledere PLO (omsorgssenteret og hjemmetjenesten), Kulturskolerektor ved Elvetun 
skole, leder Dyrøy frivilligsentral, ungdomsarbeider i Dyrøy og prosjektleder Nordavind Utvikling. 
Styringsgruppen innkalles til jevnlige møter av prosjektleder, for rapportering og status for fremdrift. 

Prosjektets referansegruppe: 
- Helsesøster Dyrøy kommune, daglig leder Nordavind Utvikling KF, folkehelsekoordinatoren i Dyrøy 
kommune og integreringskoordinator Dyrøy kommune. 
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Søknad om tilskudd

 

 
Tilskuddsordning
- Kunngjøringene under Tilskudd på www.helsedirektoratet.no inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om
tilskudd.
- Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig.

Tema for tilskuddsordningen
Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under.

Folkehelse
Tilskuddsordning

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

 
År dere søker om å motta tilskudd 2017

nmlkji Nytt prosjekt

nmlkj Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet

Helsedirektoratets referanse
Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen.

Opplysninger om tilskudd/offentlig støtte

Nei Er det søkt om tilskudd/støtte til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet?

Navn på tilskuddsordningene

 

Ja Har virksomheten mottatt annet tilskudd/offentlig støtte de tre siste årene?
Er det søkt om annet tilskudd/offentlig støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Oppgi hvilket år, beløp, til hvilket formål og fra hvem dere har mottatt tilskudd/støtten fra de siste tre årene. Dersom
noe er gitt som bagatellmessig støtte skal det opplyses om det. Oppgi samme informasjon for søknader dere venter
på svar om innvilgelse.

Nordavind Utvikling KF har mottatt: 
1. Årlig støtte, de siste tre årene, på kr. 500 000 fra Troms Fylkeskommune til regional utvikling. 
2. Prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på kr. 300 000 i 2014 for prosjektet
"Sammen om en bedre kommune". 
Disse tilskuddene er å regne som bagatellmessig støtte.
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  Søknad om tilskudd  

  Prosjektbeskrivelse
- Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.
- Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene.

Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

Aktivitet for alle

Kort oppsummering
Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til - maks 300 tegn.

Prosjektet skal bidra til å øke fellesskapsfølelsen hos personer som føler seg ensom og passiv,
gjennom aktivitet og sosiale treffpunkt. Dyrøy kommune vil styrke samarbeidet med frivillige og
utnyttede ressursene som enkeltindividet i samfunnet kan være for fellesskapet.

Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

Dyrøy kommunes visjon: å være en lærende kommune, er dokumentert i kommuneplanens
samfunnsdel. Kommunen har som mål å satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse. Dyrøy
skal ha helhetlige lokale løsninger som svar på nasjonale utfordringer, hvor nåværende innbyggere
og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Videre skal Dyrøy skape et
livskraftig lokalsamfunn gjennom aktive innbyggere som har medinnflytelse og engasjerer seg. 

Kommunens overordnede værebegrep, bygger opp under mål og visjonen: Faglig dyktig,
imøtekommende og nytenkende. 

Dyrøy kommune vil skape en aktiv alderdom hvor eldre og seniorer ivaretar sin livslyst og vitalitet. De
eldre skal føle trygghet i lokalsamfunnet. Kommunen vil tilby helsefremmende og forebyggende
aktiviteter for å bremse aldringsprosessen, utvikle de eldre sine egne ressurser og opprettholde
funksjonsdyktigheten langt inn i livet. 

Viser til Lov om folkehelsearbeid. Kap. 2. § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid. 

Forebyggende helsehjelp bygger på et rikt og sosialt liv med andre mennesker. Et liv hvor man føler
tilhørighet og verdighet i hverdagen. Trivsel og trygghet bidrar til å styrke den psykiske- og fysiske
helsen. Aktivitet og økt sosialt fellesskap blant eldre vil føre til økt livskvalitet i hverdagen og
forebygge ensomhet og utrygghet. Kommunen ønsker å gi økt tilbud til aktiviteter blant eldre/seniorer
ved å utvikle tilbud i samarbeid med frivilligsentralen. 

I Dyrøy kommunen er avstanden stor mellom "sentrum" og de eldre som bor i "utkanten", og det
kollektive transporttilbudet er dårlig. Alle aktiviteter er styrt i sentrum og avstanden er en av
utfordringene for mange eldre. De fleste eldre/seniorer som bor i utkanten har hverken naboer eller
familie i nærheten og den menneskelige kontakten er manglende. Den manglende kontakten med
andre mennesker er for mange hjemmeboende årsaken til ensomhet. 

Ensomhet kan føre til isolasjon, depresjon, demens og i verstefall likegyldighet til å møte hverdagen,
manglende appetitt og følelsen av å miste sin verdighet som menneske i samfunnet. Seniorer og
eldre som opplever ensomheten beskriver den som en "sykdom" og et savn etter å føle tilhørighet,
føle seg elsket- og betydningsfull i samfunnet og for andre mennesker. Ensomheten blir en fiende i
møte med hverdagen og livsgnisten og gleden over livet svekkes. I verste fall kan ensomhet føre til
død. 

For å imøtekomme de som opplever ensomhet vil Dyrøy kommune tilrettelegge og organisere den
frivillige innsatsen slik at vi i sterkere grad inviterer til fellesskapet. Dyrøy kommune vil tilrettelegge
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for at eldre og seniorer som føler på ensomhet og passivitet skal bli ivaretatt, med å skape arenaer
for glede og samhold. Det vil motvirke fysiske- og psykiske lidelser som kan utvikle seg. 

Dyrøy kommune med frivilligsentralen åpnet Aktivitetshuset i 2014. Her fins det i dag en del
aktivitetstilbud, men dette tilbudet når ikke ut til alle. Kommunen ønsker å etablere et lavterskeltilbud,
hvor det ikke stilles krav til medlemskap i lag og foreninger, og ikke krav til enkelttiltak for å delta.
Det skal skapes tiltak som ikke er begrenset til beboere i institusjon eller kun for bestemte
diagnosegrupper. 

Mål 
Målet med prosjektet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape
deltakelse, aktivitet, sosialt fellesskap og møteplasser. 

Målgruppe 
Målgruppen her er de som står i fare for å utvikle ensomhet, passivitet, sosial tilbaketrekning,
fortrinnsvis seniorer og eldre. 

Forskning 
Omfanget av ensomhet er blitt så stort i samfunnet at det ikke kan betraktes som bare et
privatproblem. Det er snakk om et alvorlig samfunnsproblem. Dyrøy kommune som tjeneste, har et
ansvar for å forebygge helseskader som kan forårsakes av ensomhet. På samme måte som hver
enkelt av oss har dette ansvaret – både når det gjelder egen og medmenneskers helse. Særlig eldre
er utsatt for å få et begrenset sosialt liv, fordi ektefelle, venner og bekjente faller fra. Noen av de
eldre føler seg alene og blir ensomme, andre mangler helt kontaktnett og blir sosialt isolerte. 

Tidligere studier har vist at både ensomhet og sosial isolasjon er knyttet til økt risiko for alvorlige
sykdommer som demens og hjerte- og karsykdommer, og tidlig død. En manglende sosial støtte øker
faren for å utvikle både fysiske og psykiske lidelser. Det viser omfattende forskning. Effekten kan sees
på statistikk for både sykelighet og dødelighet. Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte- og kar
sykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon. Dyrøy kommune vil sette igang tiltak som bidrar til
å styrke opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både
psykiske og somatiske lidelser (Forskning.no, 2013). 
http://forskning.no/aldring-forebyggende-helse-samfunnsmedisin-sykdommer/2013/03/ensomhet-
gjor-vondt-men-isolasjon-tar 

Sosialt fellesskap 
Prosjektet skal bidra til å etablere faste og jevnlige sosiale sammenkomster, både på tvers av
generasjoner og kulturer. Videre skal prosjektet koordinere og etablere frivillige besøks - og tur
venner for eldre og seniorer, samt tilbud om transport til og fra de sosiale arenaene. 

Relasjon mellom gammel og ung 
Et annet tiltak er å skape relasjon mellom ungdom og eldre/seniorer. I samarbeid med Elvetun skole
skal ungdommene gjennomføre et skriveprosjekt som omhandler historie fra fortiden til den eldre
generasjon. Her vil det bygges relasjoner og knyttes bånd mellom ung og gammel. Skriveprosjektet
vil utføres som et lærings-prosjekt gjennom skolen i fagene historie, samfunnsfag og norsk, og skal
resultere i en bok som vil ha overføringsverdi for etterkommere. Her skal ungdommene få fotokurs
for å i tillegg til å skrive historiene kan ta bilder sammen med de eldre, som publiseres i boka. Dette
vil være en god arena for å utvikle tillit og trygg relasjon mellom gammel og ung. Det vil her skapes
en felles aktivitet som vil gi den eldre/senior følelsen av å være betydningsfull i form av å dele gamle
minner og ha gode samtaler med ungdommen. Ungdommen vil også få mulighet til å møte den
gamle hjemme etter hvert. Noen møtepunkt blir på omsorgssenteret, aktivitetshuset, flerbrukshuset
og i hjemmet. 

Møte med nye verdensborgere 
I samråd med helsestasjonen er det ønskelig å opprette barseltreff på omsorgssenteret, hvor det
også selges vafler og kaffe. Dette vil gi seniorer og eldre et møte med våre nye verdensborgere og
det vil kunne bidra til opplevelser, stimuli og glede i hverdagen. Dette skal koordineres av fagleder 6-�49�-



PLO og helsesøster. 

Besøks - og tur venn 
Det er ønskelig å opprette en besøks - og tur venn ordning som koordineres via frivilligsentralen og
PLO. Hjemmesykepleien har oversikt over seniorer og eldre som er prosjektets målgruppe, og det er
påvist et stort behov for å igangsette tiltak som motstrider ensomhet. Den eldre/senior som av ulike
grunner ikke kommer seg ut i frisk luft eller for å møte andre mennesker, trenger en besøks- og/eller
tur venn. Dette vil gi enkeltmennesket en verdi i form av å komme seg ut av huset, møte andre
mennesker og fysisk aktivitet. 

Møte på tvers av kulturer og generasjoner 
Dyrøy kommune har de senere årene blitt beriket med nye borgere som bidrar til kulturelt mangfold.
Mange av disse arbeider i hjemmetjenesten og på omsorgssenteret. For noen eldre kan
fremmedfrykten forhindre dem i å oppnå tilfredsstillende sosial omgang med våre nye innbyggere.
For å gjøre de eldre tryggere på våre "nye innbyggere" blir det viktig å lage møtepunkt på tvers av
generasjoner og kulturer. Frivilligsentralen vil skape møteplasser som vil bidra til å senke
fremmedfrykten og skape rom for relasjonsbygging mellom generasjoner og kulturer. Tanken er å
skape arenaer hvor internasjonal mat blir hovedfokuset, og hvor møtet mellom menneskene på tvers
av kulturer og generasjoner blir målet. Det blir skapt treffpunkt hvor det utveksles gode samtaler og
kjennskap til kulturelle ulikheter. Møtene vil bidra til sosiale treffpunkt og økt fremtidig trygghet for
alle parter. 

Videreføring etter prosjektslutt 
Det vil foregå en etableringa av de ulike aktivitetene underveis i prosjektprosessen, slik at det ved
prosjektets slutt får en etableringsverdi i lokalsamfunnet. 

 
Målene for året dere søker om tilskudd
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd?

Mål 1

Forebygge helseplager

Mål 2

Fremme fellesskap ved å legge til rette for fysiske møteplasser

Mål 3

Organisere møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer

Mål 4

Skape lavterskeltilbud for eldre og seniorer

Mål 5

Skape relasjon mellom gammel og ung

Mål 6

Økt aktivitet blant eldre og seniorer

Mål 7

Økt samhandling mellom PLO, Frivilligsentralen og Integreringskoordinator

Mål 8

Etablere transport til og fra aktivitet

Metoder, kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på. 7-�50�-



Nordavind Utvikling KF, er Dyrøy kommunes utviklingsavdeling og et verktøy for igangsetting av nye
tiltak. De ansatte i Nordavind Utvikling har sterk fagkompetanse på Prosjektledelse og mange års
erfaringer. Prosjektleder arbeider etter PLP-metoden, og har flere års erfaringer fra lignende
prosjekter, som har gitt gode resultater. Kan nevne prosjekter som: Sammen om en bedre
kommune, S@mspill, HMS-prosjekter, Aktivitetshuset m.m. Se: http://nordavindutvikling.no/ 

For å kontrollere om vi har nådd målet med å skape aktivitet for å forebygge ensomhet og passivitet,
vil vi kartlegge antall deltakere som har vært involvert og hatt nytte av tilbudene. Den helsemessige
gevinsten ligger i hvor mange som benytter seg av tilbudene og fortsetter å benytte seg av det etter
prosjektslutt. Desto flere som tas med i fellesskapet, desto færre vil føle seg ensom. Vi vil evaluere
prosjektet underveis (milepæler) for å kunne korrigere kursen om det skulle bli nødvendig. Godt
samarbeid i prosjektgruppa (styret) og gode kontrollrutiner vil være nødvendig. 

 
Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd
Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet.

Tiltak 1

Måned Tiltak

Januar Utarbeide tiltak- og fremdriftsplan for prosjektet
 
Tiltak 2

Måned Tiltak

Februar Etablere frivillig tur-/besøksvenn gruppe
 
Tiltak 3

Måned Tiltak

Mars Utarbeide aktivitetsplan for tur-/besøksvenn gruppe
 
Tiltak 4

Måned Tiltak

Mars Oppstart - barseltreff på omsorgssenteret
 
Tiltak 5

Måned Tiltak

Mars Kompetanseheving frivillige- mini-buss
 
Tiltak 6

Måned Tiltak

Mars Fysisk tilrettelegging og oppstart av skrivestue for ungdom og eldre
 
Tiltak 7

Måned Tiltak

April Trim for eldre - omsorgssenteret
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Tiltak 8

Måned Tiltak

Mai Bingo for eldre/seniorer - omsorgssenteret
 
Tiltak 9

Måned Tiltak

September Sosiale treffpunkt på tvers av kulturer og generasjoner. Tema - matkultur
 
Tiltak 10

Måned Tiltak

November Utarbeide rapport - evaluering av prosjektet
 

Risikofaktorer
Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet?

Risikofaktor 1

Manglende engasjement blant frivillige ildsjeler

 
Risikofaktor 2

Manglende engasjement blant brukere som skal benytte seg av tilbudene. Tilbudene må oppleves
relevant for målgruppen.

 
Risikofaktor 3

Lange avstander og dårlig kollektiv transport. En risiko om vi ikke klarer å transportere brukerne inn
til sentrum og aktivitetene.

 
Risikofaktor 4

Sykemeldinger av viktige ansvarspersoner i basistjenesten/prosjektledelsen

 

Kontrolltiltak
Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv
om de gjennomføres allerede eller er planlagte.
Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen,
evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for
at målene nås.

Et sentralt kontrolltiltak er styret for prosjektgruppen. Styret skal bidra til og kontrollere fremdrift,
kvalitetssikring og rapportering. Det vil bli gjennomført månedlige styremøter for å sikre fremdrift og
resultat underveis i prosessen. Prosjektet er forankret i politisk og administrativ ledelse.

Merknader til søknaden

Det vil være avgjørende at denne søknaden innvilges for å kunne igangsette og gjennomføre disse
tiltakene. Arbeidet med å koordinering og organisering oppgavene i opparbeiding av tiltakene vil
kreve ressurser utenfor basistjenesten. Når tiltakene er godt innarbeidet vil det ved prosjektets slutt
være etablert i vanlig drift.
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 Søknad om tilskudd  

  Budsjett
Inntekter
Skriv alle beløp i hele kroner.

Søknadsbeløp   210 000  

 
Utgifter
- Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier.
- Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen.
- Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante
regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet.
 
Skriv alle beløp i hele kroner.

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 50 000  

Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser 60 000  

Konsulenttjenester 45 000  

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader 20 000  

Investeringer, inventar og utstyr
Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette.

0  

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi 35 000  
       
Andre utgifter - Spesifiser     Beløp  

   
 
 
Sum utgifter

     
210 000

 

 
 
Netto
Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter må være like store i
budsjettet.

Søknadsbeløp inkludert ubrukt tilskudd     210 000  
Sum utgifter     210 000  
Netto     0  

        
Andre inntekter

Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder i
prosjektet.

Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd  
Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av
finansieringen og beløp.

Egenfinansiering
Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til
prosjektet fra egen virksomhet.

Dyrøy kommune vil bidra med egenfinansiering i form av ansattes bruk av arbeidstid i timer
(basistjenesten). Dette i forhold til møtevirksomhet for koordinering og tilrettelegging av tiltakene. 
Frivillige lag og foreninger vil bidra med egeninnsats i form av dugnadstimer i planleggingsprosessen
og gjennomføring av tiltak.
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 Søknad om tilskudd  

  Sjekkliste for vedlegg

Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig.

Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg.

  Fullstendig organisasjonsoversikt gfedc Elektronisk gfedc Post

  Tilleggsinformasjon til søknad gfedc Elektronisk gfedc Post

 
Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til:
Helsedirektoratet
PB 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge

 
Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.
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 Søknad om tilskudd  

  Godkjenning
- Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura.
- For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har
delegert myndigheten til.

Den som føres opp som godkjenner skal:
 
    - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen           

    
- Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele
statstilskudd

 
 
Godkjenner

Fornavn Erla   Etternavn Sverdrup
Tittel/rolle godkjenner Rådmann

gfedcb Jeg ønsker at vedtaket sendes elektronisk til virksomhetens e-postadresse som er oppgitt på side 1 i skjemaet.
 
Merk at epostadresse på side 1 må fylles ut for at du skal kunne velge elektronisk vedtak.
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Kari Johanna Tveit, Amarine AS 

15.12.2016 

      

Delrapport 1 Samarbeidsprosjekt 
Villfisk og oppdrettsnæring 2016 
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 1. Bakgrunn for prosjektet 
Prosjektet samarbeid villaksnæring – havbruksnæring er planlagt som eit treårig prosjekt i Midt-

Troms/Sør-Troms. Forprosjektet gjekk over ein periode på tre månadar og vart gjennomført våren 

2015.  

Hovudprosjektet var i utgangspunktet tenkt starta opp sommaren/hausten 2015, men på grunn av 

ein del ekstra avklaringar med partane i prosjektet, og lang behandlingstid, kom det ikkje i gang før 

april 2016. 

Bakgrunnen for å starte prosjektet er knytt til situasjonen for anadrome artar i norske elver. Den 

atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same periode som 

bestandane av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet aukar, noko som kan 

vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar påverkar situasjonen. Mellom 

anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem med rømming og lakselus. I tillegg har 

det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke  fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane.  

I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre 

rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført kvotereguleringar 

som skal organisere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar ein har kontroll på kor 

mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er forsvarleg å ta ut i det årlege fisket. 

Difor er det viktig å  ta i bruk kunnskap og teknologi som gjev god oversikt over bestandsutviklinga, 

på same tid som ein innfører kvotar og gjennomfører tiltak  som kan gi betre gyte og 

oppvekstforhold. 

Med dette som bakgrunn tok Nordavind Utvikling initiativet til eit prosjekt retta mot samarbeid 

mellom lokale aktørar i havbruksnæringa og lokale forvaltarar av anadrom fisk. 

2. Målsetting 
Hovudmålet med prosjektet er meir anadrom fisk i små og mellomstore elvar i Midt-Troms/Sør-

Troms. For å få det til må det iverksettast konkrete aktivitetar, både når det gjeld forvaltning og 

organisering, og reint praktiske tiltak i elvane.  

Innteninga frå fritidsfiske i desse elvane er ofte avgrensa, og den lokale forvaltninga i mange av 

elvane manglar ressursar for å gjennomføre konkrete tiltak. Difor vert arbeidet retta, både mot 

etablering av faglege nettverk og informasjon,  i tillegg til å bistå elveeigarlaga med å skaffe 

finansiering  til nødvendige investeringar.  

Resultat frå første år av hovudprosjektet viser tydeleg at tilgangen på  faglege nettverk kan vere 

avgjerande for god forvaltning. For dei minste elvane er også ekstern økonomisk støtte heilt 

avgjerande.  

Generelt sett er forvaltninga av lokale anadrome stammar basert på dugnadsarbeid, med litt 

offentleg støtte. Dette skal også fortsette i framtida, sjølv om prosjektet bidreg over ein periode.    

2.1 Delmål 
I hovudprosjektsøknaden første år hadde vi sett opp delmål med prioritering av tiltak. Men etter at vi 

hadde samla elveeigarlaga og diskutert litt meir rundt kvar skoen trykke, vart det gjort nokre 

endringar når det gjeld kva som får første prioritet. Alle delmåla i prosjektet står fortsatt ved lag. 
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Delmål 1 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og praktiske 

kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå  juni/juli 2016  og gjennom heile 

prosjektperioden. 

Delmål 2 : Bistå elveeigarlaga i arbeidet med å få på plass teljeapparat og videoovervaking, noko 

som vil gi betre kontroll med utviklinga av dei anadrome bestandane i elva. Tiltaket blir gjennomført 

ved at styringsgruppa gjer vedtak på bakgrunn av søknad frå elveeigarlaga.   

Delmål 3 : Kunnskapsinnhenting gjennom å framskaffe faktainformasjon om gytebestandsmål og 

lage statusanalyse i elvar som har behov for dette. Gjennomført innan februar 2018. 

Delmål 4: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og villaksnæringa 

gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Portalen vert etablert i 2016 og skal 

driftast gjennom prosjektperioden, før ein legg til rette for at elveeigarlaga kan overta når prosjektet 

er slutt.  

Delmål 5: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i 

området rundt Solbergfjorden og Astafjorden (Elvar med teljeapparat vil stå i fokus). – Gjennomført 

frå januar 2018  =>  med vidareføring. 

Delmål 6: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt 

samarbeidsforum. Mars 2018 => 

 

3. Organisering og forankring 
Prosjektet Samarbeid villaksnæring-havbruksnæring er eigd av Nordavind Utvikling og Kjell Sverre 

Myrvoll er prosjektansvarleg. Kari Johanna Tveit i Amarine AS er innleigd som prosjektleiar.  

Styringsgruppa består av: 

Jarle Sletten i Tranøybotn Jeger og Fiskeforeining (leiar),  

Tor–Arne Chruickshank i Salangsvassdraget Fiskeforvaltning,  

Alf Jostein Skjærvik som er samfunnskontakt i SalMar, 

Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks   

Inger Andreassen i Lenvik kommune.  

Det faglege arbeidet er forankra gjennom eit samarbeid med Stiftinga Norsk Villaksforvaltning. 

  

4. Samarbeidspartnarar 
Prosjektet er retta mot, og har samarbeida med elveeigarlag og andre med tilknyting til forvaltning av 

elvane i Midt-Troms og Sør-Troms. Vidare er havbruksnæringa ein viktig aktør, i tillegg til lokal, 

regional og sentral forvaltning. Sist, men ikkje minst er prosjektet retta mot fritidsfiskarar, både lokalt 

og globalt, i tillegg til reiselivsaktørar servar denne kundegruppa.  
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5. Gjennomføring av prosjektet i 2016 
Som nemnt i innleiinga har prosjektet kome seinare i gang enn det som var planlagt i søknaden. Men 

sidan april og fram til i november har det vore jobba målretta. Det er mellom anna arrangert to 

regionale fagsamlingar første halvår.  

5. 1: Fagsamling 1 
På den fyrste fagsamlinga som vart arrangert på Engenes i Ibestad den 29 -  30 april fekk  

representantar frå elveeigarlag informasjon om mogelegheitene som ligg i prosjektet, samt 

gjennomgang frå Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning om kva dei kan bidra med når det gjeld 

forvaltning av elvane.  Han snakka også konkret om tilrettelegging for godt styrearbeid og 

organisering av tiltak i elvane. Samlinga vart i tillegg nytta til informasjons og- erfaringsutveksling 

mellom elveeigarlaga. 

5.2: Fagsamling 2 
På fagsamlinga som vart halden på Fjellkysten 4 – 5 november sto resultatet frå årets fiskesesong i 

fokus. Vi har hatt ei forholdsvis stor rømming i regionen, og Øyvind Kanstad Hansen ved 

Ferskvannsbiologen i Lødingen informerte om tiltak iverksett for å hindre at oppdrettslaksen skulle 

gå opp i elvane. Vidare jobba vi med organisering for godt styrearbeid, og idear for tilrettelegging for 

turistfiske. Vi fekk også informasjon frå Frigg Ottar Os om prosjektet med organisering av Baiarelva i 

Nordland. Baiarelva er også samarbeidspartner med Norsk Villaksforvaltning, og dei kan vise til ei god 

utvikling gode fangstresultat dei siste åra.  

På denne samlinga deltok Odde Bekkeli i Salaks og Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks saman med 

representantane frå villaksnæringa. Dette gav konstruktive diskusjonar om korleis ein skal sikre 

finansiering for å få gjennomført konkrete tiltak som gir meir fisk i elvane.  

Siste del av samlinga vart nytta til gjennomgang av situasjonen i dei ulike elvane, kva som har skjedd 

denne sesongen, kva tiltak , og kva planar dei har framover når det gjeld restaurering av 

laksetrapper, etablering av teljeverk, innføring av kvotesystem osb.   

5.3: Nettside 
Vidare er det etablert nettside som skal synleggjere aktiviteten i elvane som deltek, informere om 

opningstider for fiske og synleggjere utviklinga for fiske/tal frå teljeapparat. Det vil bli tilrettelagt for 

at elvane kan overta nettsida etter prosjektslutt.  

5.4: Finansiell del 
Prosjektet har også ein finansiell del der det i første året har vert bevilga midlar som skal bidra til 

gjennomføring av nødvendige tiltak i elvane, i tillegg til bistand ved skrivinga av søknadar til andre 

faginstansar. Det vert også lagt til rette for informasjonsutveksling mellom elveeigarlaga, offentlege 

myndigheiter og havbruksnæringa. Eksempelvis gjennom utveksling av kontaktinformasjon for bruk i 

krisesituasjonar. 

5.5: Bistand elv:  
Tranøybotn og omegn Jeger og Fiskeforeining som har forvaltningsansvaret for Tennelva i Tranøy 

kommune arbeidar med å få på plass teljeapparat og videoovervaking. Fylkesmannen har gjeve 

støtte til innkjøp av utstyr, medan Samarbeidsprosjektet har bevilga kr. 125.335 i støtte til innkjøp av 

permanent strømforsyning for å drifte utstyret. Tiltaket skal vere igangsett før lakseoppgangen 2017.  
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Sameiet Salangsvassdragets Fiskeforvaltning har fått støtte på kr. 85 000 til å støype ein terskel i 

trappa i Hellefossen, og skifte luke øvst i laksetrappa i Kistefossen. Tiltaket er ein del av eit større 

restaureringsprosjekt i laksetrappene i Salangsvassdraget. 

5.6 Konkrete aktivitetar/tiltak 
Fagsamlingar/fagmøter i regionane: Totalt først halvår i hovudprosjektet er det arrangert 

fagsamlingar med representantar frå elveeigarlaga i Salangselva, Brøstadelva, Ånderelva, Tennelva, 

Varnesvassdraget og Grasmyrvassdraget.  

Møter: Styringsgruppa har hatt to møter første halvår i prosjektet. I tillegg har det vore arrangert to 

innleiande møter med elveeigarlag og representantar frå havbruksnæringa i første prosjektperiode.  

Synfaring: I juni 2016 gjennomførte prosjektleiar og Norsk Villaksforvaltning v/Atle Frøysland ei 

synfaring i Salangselva, Spansdalselva, Brøstadelva, Tennelva, Ånderelva og Grasmyrvassdraget. Her 

fekk vi orientering frå medlemmar i elveeigarlaga/ansvarleg forvaltningsinstans om 

bestandsituasjonen og forvaltninga i dei ulike elvane. 

Informasjon/formidling. Det blir etablert ei nettside for prosjektet. Her skal det informerast om 

tiltaka og kva som skjer ute i elvane.  Kvar elv får si eiga informasjonsside med linkar mot 

fangsstatistikk og anna informasjon om aktivitetar. Dei som ønskjer det vil i ettertid kunne få sida 

overført til elveeigarlaget. 

Betre forvaltning: Forvaltning basert på fangststatistikk vert ikkje rekna som tilfredsstillande, og på 

fagsamlingane som er arrangert i regi av prosjektet, har elveeigarlaga uttrykt at dei ønskjer å få betre 

kontroll med kor mykje fisk som til ei kvar tid går opp i elvane, og om gytebestandesmålet blir nådd. 

Difor har det vore jobba for å få på plass teljeverk og videoovervaking av fiskeoppgangen i dei ulike 

elvane. For å få dette på plass raskast mogeleg har prosjektet bidratt med støtte i 2016, saman med 

offentleg forvaltning. Dette samarbeidet vil også fortsette i vidareføringa av prosjektet.  

6. Vidare framdrift i prosjektet 
Resultat og erfaringar frå tiltak i prosjektet spreidd gjennom fagsamlingar og fagutveksling mellom 

aktørane. Etablering av nettside med reportasjar frå elvane som deltek, vil også gi oppdatert 

informasjon om aktiviteten i prosjektet og kva elles som skjer i dei ulike elvane i 2017. Gjennom ei 

vidareføring av prosjektet vil det også vere mogeleg å rekruttere nye elvar inn i nettverket. I tillegg vil 

representantar frå elveeigarlaga, med fleire, si deltaking på fagsamlingar og på Stiftinga Norsk 

Villaksforvaltning sin planlagde lakseskule, vere med å vidareføre, og spreie kunnskapar om god 

elveforvaltning.  

Det vil være viktig å få gjort tiltak i fleire elver for å kartlegge de anadrome fiskeartar slik at ein vidare 

i prosjektet kan nytte kunnskapen til å spreie informasjon mellom elveeigarlag, oppdrettsnæring, 

offentlege myndigheiter og opinionen. 

7. økonomi 
Prosjektet har hatt fleire finansiører gjennom året. Der offentlige aktører har stått for 380.000 kr 

mens oppdrettselskapene har bidratt med 745.000 kr. Prosjektet har som sagt hele tiden vært tenkt 

over tre år, og det vil derfor kunne være variasjoner igjennom prosjektperioden. 

Det er ført timeskorreksjoner egeninnsats for arbeid utført av Prosjektansvarlig Nordavind Utvikling 

KF knyttet til økonomi, overordnet prosjektoppfølging og elveeierlagene på totalt 1288, 7 timer som 

utgjør kr 773 220 kroner. Der hovedvekten av timesarbeidet er knytta til dugnader i elv. Av dei 
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budsjetterte rammene på 1 675 302 inkl egeninnsats. Har vi i regnskapet for 2016 brukt 1 503 272. 

Behovene i elvene for elvetiltak for kartlegging av bestanden er stort og det vil komme flere tiltak 

våren 2017 som krever økonomiske ressurser.  

 
2016       

Formål Budsjett Regnskap Korreksjon Totalt 

Lønn Prosjektledelse 228 000 283 424 171 000 454 424 

Arbeidsgiveravgift 11 628       

Pensjonsutgifter arbeidsgiver 55 674       

Reiseutgifter  70 000 27 585   27 585 

Forvaltning elv/kjøp av tenester 300 000 152 977 91 800 244 777 

Kontorleie 10 000 3 981   3 981 

Møter 40 000   18 600 18 600 
Informasjonstiltak/kjøp av 
tenester 70 000 15 000 12 600 27 600 

Elvetiltak 750 000 210 350 404 220 614 570 

Kurs og fagsamlinger 140 000 36 735 75 000 111 735 

          

  1 675 302 730 052 773 220 1 503 272 

  
    

     FINANSIERING 2015 
   Troms Fylkeskommune 200 000 
   Kommuner:     pr. kommune   

   Dyrøy 20 000 X 
  Lenvik 20 000 X 
  Lavangen 20 000 

   Tranøy 20 000 X 
  Berg 20 000 

   Skånland 20 000 
   Gratangen 20 000 
   Ibestad 20 000 
   Torsken 20 000 
   Sum offentlig finansiering 380 000 
   

     Næringsliv   
   SalMar Nord 260 000 

   Salaks AS 56 250 
   Gratangslaks AS 56 250 
   Kleiva Fiskefarm AS 56 250 
   Flakstadvåg Laks AS 56 250 
   Nordlaks AS 260 000 
   Sum næringsliv 745 000 
       

   EGENINNSATS ELVEEIERLAG 550 302 
   TOTALT 1 675 302 
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Søknadsskjema for «BLÅFONDET» 
Troms fylkeskommunes opplæringsfond for havbruk.  
 
Søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober      
           Desember 2015 

Navn på prosjektet/tiltaket 
Samarbeidsprojekt Villlfisk og oppdrettsnæring år 2 

 

Grunnopplysninger (søker og prosjekteier) 
Søkerorganisasjon: Nordavind Utvikling KF 

Organisasjonsnummer (9 siffer): 985 953 570 

Bankkontonummer: 4776.12.03173 

Telefon-/mobilnummer: 771 89 200 

E-postadresse: kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no 

Postadresse: Tverrveien 1 

Postnummer: 9311 Poststed: BRØSTADBOTN 
Kommunenummer:   1926 Kommune:  DYRØY 

Kontaktpersoner 
 Navn: Adresse: Telefon: 

Prosjektleder: Kari Tveit Grønnegata 8R, 9008 

TROMSØ 

916 28 378 

Styringsgruppeleder 
(om det er relevant) 

Jarle Sletten Svandalsveien 373 481 92 706 

Søknadsbeløp 
Kostnadsoverslag (kr) 2 010 000 

Tilskuddsbeløp (Blåfondet) (kr) 300 000 

Prosent tilskudd av kostnadsoverslaget (%) 14,92 % 

Opplysninger om prosjektet/tiltaket 
Start, dato: 01.01.2017 Avslutning, dato: 31.12.2017 

Søknadstype 

Det søkes om midler til (sett kryss):  X Utvikling- og tilretteleggingstiltak 

 X Investeringer 

 X Kompetansehevende tiltak (kurs, seminarer o.l) 

 O Rekrutteringstiltak 

 X Undervisningsprosjektet 

 O Annet prosjekt 

 

Prosjektfase (sett kryss):  O Forprosjekt X Hoveprosjekt O Tilleggssøknad 
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Samarbeidspartnere 
1. Oppdrettsnnæringen i regionen 

2. Kommuner 

3. Lakseelver/elveeierlag 

4.  

5.  

Viser for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse 

Beskrivelse (vedlegg) 
Prosjektbeskrivelse følger vedlagt 

 

Kostnadsoverslag/budsjett og finansieringsplan/kapitalbehov (vedlegg) 
Kostnadsoverslag følger vedlagt 

 

Merknader til søknaden 
 

 

 

Forpliktende bekreftelse 
Undertegnede bekrefter at opplysningene er riktige. Det vil kreves avkortning av støtten, 

eventuelt hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalte midler, dersom det oppstår forhold som 

er i strid med forutsetningene for støtten. Prosjektet må ikke igangsettes før det foreligger svar 

på finansieringssøknaden. 

 

Antall vedlegg: 1 Prosjektbeskrivelse med budsjett 

Jeg bekrefter å være kjent med vilkårene (sett kryss):  X  

Sted og dato: Brøstadbotn 31.1.2017 

Signatur:  

 

 

Søknaden sendes til: 

Troms fylkeskommune 

Blåfondet 

Postboks 6600 

9296 Tromsø 
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Prosjektet samarbeid villaksnæring – havbruksnæring er planlagt som eit treårig prosjekt i 

Midt-Troms/Sør-Troms. Forprosjektet gjekk over ein periode på tre månadar og vart 

gjennomført våren 2015.  

 

Fleire av samabeidspartnarene valgte å finasiere prosjektet årlig, og i samband med dette blir 

det lagt inn årlege søknader. 

 

Hovudprosjektet var i utgangspunktet tenkt starta opp sommaren/hausten 2015, men på grunn 

av ein del ekstra avklaringar med partane i prosjektet, og lang behandlingstid, kom det ikkje i 

gang før april 2016. 

 

Bakgrunnen for å starte prosjektet er knytt til situasjonen for anadrome artar i norske elver. 

Den atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same 

periode som bestandane av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet 

aukar, noko som kan vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar 

påverkar situasjonen. Mellom anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem 

med rømming og lakselus. I tillegg har det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke  

fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane.  

 

I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre 

rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført 

kvotereguleringar som skal organisere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar 

ein har kontroll på kor mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er 

forsvarleg å ta ut i det årlege fisket. Difor er det viktig å ta i bruk kunnskap og teknologi som 

gjev god oversikt over bestandsutviklinga, på same tid som ein innfører kvotar og 

gjennomfører tiltak  som kan gi betre gyte og oppvekstforhold. 

Med dette som bakgrunn tok Nordavind Utvikling initiativet til eit prosjekt retta mot 

samarbeid mellom lokale aktørar i havbruksnæringa og lokale forvaltarar av anadrom fisk, i 

tillegg til lokale og regionale myndigheiter.  

2. Målsetting 
Hovudmålet med prosjektet er meir anadrom fisk i små og mellomstore elvar i Midt-

Troms/Sør-Troms. For å få det til må ein iverksette konkrete aktivitetar, både når det gjeld 

forvaltning og organisering, og reint praktiske tiltak i elvane.  

Innteninga frå fritidsfiske i desse elvane er ofte avgrensa, og den lokale forvaltninga i mange 

av elvane manglar ressursar for å gjennomføre konkrete tiltak. Difor vert arbeidet retta, både 

mot etablering av faglege nettverk og informasjon,  i tillegg til å hjelpe elveeigarlaga med å 

skaffe finansiering  til nødvendige investeringar.  

Resultat frå første år av hovudprosjektet viser tydeleg at tilgangen på faglege nettverk kan 

vere avgjerande for god forvaltning. For dei minste elvane er også ekstern økonomisk støtte 

heilt avgjerande.  

Generelt sett er forvaltninga av lokale anadrome stammar basert på dugnadsarbeid, med litt 

offentleg støtte. Dette skal også fortsette i framtida, sjølv om prosjektet bidreg over ein 

periode.    
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2.1 Delmål 
I hovudprosjektsøknaden første år hadde vi sett opp delmål med prioritering av tiltak. Men 

etter at vi hadde samla elveeigarlaga og diskutert litt meir rundt kvar skoen trykke, vart det 

gjort nokre endringar når det gjeld kva som får første prioritet. Alle delmåla i prosjektet står 

fortsatt ved lag. 

 

Delmål 1 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og 

praktiske kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå  juni/juli 2016  og gjennom 

heile prosjektperioden. 

Delmål 2 : Hjelpe elveeigarlaga i arbeidet med å få på plass teljeapparat og videoovervaking, 

noko som vil gi betre kontroll med utviklinga av dei anadrome bestandane i elva. Tiltaket blir 

gjennomført ved at styringsgruppa gjer vedtak på bakgrunn av søknad frå elveeigarlaga.   

Delmål 3 : Kunnskapsinnhenting gjennom å skaffe faktainformasjon om gytebestanden og 

lage statusanalyse i elvar som har behov for dette. Gjennomført innan februar 2018. 

Delmål 4: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og 

villaksnæringa gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Portalen vert 

etablert i 2016 og skal driftast gjennom prosjektperioden. Det vert lagt til rette for at 

elveeigarlaga kan overta når prosjektet er slutt.  

Delmål 5: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i 

området rundt Solbergfjorden og Astafjorden (Elvar med teljeapparat vil stå i fokus). – 

Gjennomført frå januar 2018  =>  med vidareføring. 

Delmål 6: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt 

samarbeidsforum. Mars 2018 => 

 

3. Organisering og forankring 
Prosjektet Samarbeid villaksnæring-havbruksnæring er eigd av Nordavind Utvikling og Kjell 

Sverre Myrvoll er prosjektansvarleg. Kari Johanna Tveit i Amarine AS er innleigd som 

prosjektleiar.  

Styringsgruppa består av: 

Jarle Sletten i Tranøybotn Jeger og Fiskeforeining (leiar),  

Tor–Arne Chruickshank i Salangsvassdraget Fiskeforvaltning,  

Alf Jostein Skjærvik som er samfunnskontakt i SalMar, 

Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks   

Inger Andreassen i Lenvik kommune.  

Det faglege arbeidet er forankra gjennom eit samarbeid med Stiftinga Norsk 

Villaksforvaltning. 

  

4. Samarbeidspartnarar 
Prosjektet er både retta mot, og har samarbeida med elveeigarlag og andre med tilknyting til 

forvaltning av elvane i Midt-Troms og Sør-Troms. Vidare er havbruksnæringa ein viktig 

aktør, i tillegg til lokal, regional og sentral forvaltning. Sist, men ikkje minst er prosjektet retta 

mot fritidsfiskarar, både lokalt og globalt, i tillegg til reiselivsaktørar som servar denne 

kundegruppa.  
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5. Gjennomføring av prosjektet i så langt 
Som nemnt i innleiinga har prosjektet kome seinare i gang enn det som var planlagt i dei 

fyrste planane. Men frå april 2016 har det vore jobba målretta, og det er mellom anna 

arrangert to regionale fagsamlingar første halvår.  

5. 1: Fagsamling 1 
På den fyrste fagsamlinga som vart arrangert på Engenes i Ibestad den 29 -  30 april fekk  

representantar frå elveeigarlag informasjon om mogelegheitene som ligg i prosjektet, samt 

gjennomgang frå Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning om kva dei kan bidra med når det 

gjeld forvaltning av elvane.  Han snakka også konkret om tilrettelegging for godt styrearbeid 

og organisering av tiltak i elvane. Samlinga vart i tillegg nytta til informasjons og- 

erfaringsutveksling mellom elveeigarlaga. 

5.2: Fagsamling 2 
På fagsamlinga som vart halden på Fjellkysten 4 – 5 november sto resultatet frå årets 

fiskesesong i fokus. Vi har hatt ei forholdsvis stor rømming i regionen, og Øyvind Kanstad 

Hansen ved Ferskvannsbiologen i Lødingen informerte om tiltak iverksett for å hindre at 

oppdrettslaksen skulle gå opp i elvane. Vidare jobba vi med organisering for godt styrearbeid, 

og idear for tilrettelegging for turistfiske. Vi fekk også informasjon frå Frigg Ottar Os om 

prosjektet med organisering av Baiarelva i Nordland. Baiarelva er også samarbeidspartner 

med Norsk Villaksforvaltning, og dei kan vise til ei god utvikling gode fangstresultat dei siste 

åra.  

 

På denne samlinga deltok Odde Bekkeli i Salaks og Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks saman 

med representantane frå villaksnæringa. Dette gav konstruktive diskusjonar om korleis ein 

skal sikre finansiering for å få gjennomført konkrete tiltak som gir meir fisk i elvane.  

Siste del av samlinga vart nytta til gjennomgang av situasjonen i dei ulike elvane, kva som har 

skjedd denne sesongen, kva tiltak, og kva planar dei har framover når det gjeld restaurering av 

laksetrapper, etablering av teljeverk, innføring av kvotesystem osb.   

5.3: Nettside 
Vidare vert det jobba med å etablere nettside som skal synleggjere aktiviteten i elvane som 

deltek, informere om opningstider for fiske og synleggjere utviklinga for fiske/tal frå 

teljeapparat. Det vil bli tilrettelagt for at elvane kan overta nettsida etter prosjektslutt.  

5.4: Finansiell del 
Prosjektet har også ein finansiell del der det i første året har vert gjeve midlar som skal bidra 

til gjennomføring av nødvendige tiltak i elvane, i tillegg til bistand ved skrivinga av søknadar 

til andre faginstansar. Det vert også lagt til rette for informasjonsutveksling mellom 

elveeigarlaga, offentlege myndigheiter og havbruksnæringa. Eksempelvis gjennom utveksling 

av kontaktinformasjon for bruk i krisesituasjonar. 

5.5: Bistand elv:  
Tranøybotn og omegn Jeger og Fiskeforeining som har forvaltningsansvaret for Tennelva i 

Tranøy kommune arbeidar med å få på plass teljeapparat og videoovervaking. Fylkesmannen 

har gjeve støtte til innkjøp av utstyr, medan Samarbeidsprosjektet har gjeve kr. 125.335 i 
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støtte til innkjøp av permanent strømforsyning for å drifte utstyret. Tiltaket skal vere igangsett 

før lakseoppgangen 2017.  

 

Sameiet Salangsvassdragets Fiskeforvaltning har fått støtte på kr. 85 000 til å støype ein 

terskel i trappa i Hellefossen, og skifte luke øvst i laksetrappa i Kistefossen. Tiltaket er ein del 

av eit større restaureringsprosjekt i laksetrappene i Salangsvassdraget. 

5.6 Konkrete aktivitetar/tiltak 
Fagsamlingar/fagmøter i regionane: Totalt først halvår i hovudprosjektet er det arrangert 

fagsamlingar med representantar frå elveeigarlaga i Salangselva, Brøstadelva, Ånderelva, 

Tennelva, Varnesvassdraget og Grasmyrvassdraget.  

Møter: Styringsgruppa har hatt to møter første halvår i prosjektet. I tillegg har det vore 

arrangert to innleiande møter med elveeigarlag og representantar frå havbruksnæringa i første 

prosjektperiode.  

 

Synfaring: I juni 2016 gjennomførte prosjektleiar og Norsk Villaksforvaltning v/Atle 

Frøysland ei synfaring i Salangselva, Spansdalselva, Brøstadelva, Tennelva, Ånderelva og 

Grasmyrvassdraget. Her fekk vi orientering frå medlemmar i elveeigarlaga/ansvarleg 

forvaltningsinstans om bestandsituasjonen og forvaltninga i dei ulike elvane. 

Informasjon/formidling. Det blir etablert ei nettside for prosjektet. Her skal det informerast 

om tiltaka og kva som skjer ute i elvane.  Kvar elv får si eiga informasjonsside med linkar mot 

fangsstatistikk og anna informasjon om aktivitetar. Dei som ønskjer det vil i ettertid kunne få 

sida overført til elveeigarlaget. 

 

Betre forvaltning: Forvaltning basert på fangststatistikk vert ikkje rekna som tilfredsstillande, 

og på fagsamlingane som er arrangert i regi av prosjektet, har elveeigarlaga uttrykt at dei 

ønskjer å få betre kontroll med kor mykje fisk som til ei kvar tid går opp i elvane, og om 

gytebestandesmålet blir nådd. Difor har det vore jobba for å få på plass teljeverk og 

videoovervaking av fiskeoppgangen i dei ulike elvane. For å få dette på plass raskast mogeleg 

har prosjektet bidratt med støtte i 2016, saman med offentleg forvaltning. Dette samarbeidet 

vil også fortsette i vidareføringa av prosjektet.  

6. Vidare framdrift i prosjektet 
Resultat og erfaringar frå tiltak i prosjektet vert spreidd gjennom fagsamlingar og 

fagutveksling mellom aktørane. Etablering av nettside med reportasjar frå elvane som deltek, 

vil også gi oppdatert informasjon om aktiviteten i prosjektet og kva elles som skjer i dei ulike 

elvane i 2017. Gjennom ei vidareføring av prosjektet vil vi jobbe for å rekruttere nye elvar inn 

i nettverket. I tillegg vil representantar frå elveeigarlaga, med fleire, si deltaking på 

fagsamlingar og på Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sin planlagde lakseskule, vere med å 

vidareføre, og spreie kunnskapar om god elveforvaltning.  

 

Konkrete tiltak i elvane i nettverket som så langt er planlagt, er restaurering av laksetrapper i 

Salangselva og investering/tilrettelegging for videoovervaking/lakseteljing i Salangselva og i 

Grasmyrvassdraget. I Brøstadelva er laksetrappa nyrestaurert og her er planen å få til 

videoovervaking neste år. I Åndervassdraget på Senja er målet å få gjennomført ei oppdatert 

statusanalyse for elva. I Tennelva har Tranøybotn Jeger og Fiskerforening fått midlar frå 
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prosjektet og frå Fylkesmannen til å etablere videoovervaking med teljeapparat. Dette skal 

monterast før 2017-sesongen.  

 

I tillegg til å støtte konkrete tiltak, vil prosjektleiinga hjelpe elveeigarlaga i arbeidet med å få 

på plass finansiering. Erfaringar frå arbeidet med tiltak i prosjektet og kunnskapar om 

bestandsutvikling skal spreiast mellom elveeigarlag, oppdrettsnæring, offentlege myndigheiter 

og opinionen.  

 

Vi ser også for oss viktigheita av å spreie kunnskapar rundt forvaltning av anadrom fisk og 

samanhengane mellom villfisk og havbruksnæring. Difor etablerte Nordavind Utvikling KF 

følgjande samarbeid med Senja Videregående skole i 2016: 

 

1. Samarbeid i prosjektet Villaksnæring – oppdrettsnæring 

a. I løpet av 2016 skal det utviklast ein samordna plan for prosjektet mellom Blått 

kompetansesenter og Nordavind Utvikling  

Ansvarsfordeling: 

Nordavind Utvikling har prosjektleiinga. Saman med elveeigarlag og havbruksbedrifter 

ønskjer ein å kartlegge anadrome bestandar i elevane og auke kunnskapane gjennom 

faktainformasjon frå eksempelvis videoovervaking. I tillegg skal det lagast ei statusanalyse 

for elvane i regionen. 

 

Eit samarbeid med Senja vidaregåande skule vil omfatte at elevane får delta saman med 

elveforvaltninga i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av konkrete tiltak i elvane. 

For elveeigarlaga er det viktig å spreie informasjon og interesse for god elveforvaltning, og 

for havbruksbedriftene er det viktig at framtidige tilsette har gode kunnskapar om anadrome 

artar.  

 

Det har vore gjennomført samtalar med prosjektleiar for Blått kompetansesenter, om 

viktigheita av eit godt samarbeid mellom villaksnæring og havbruksnæring. Her kan Blått 

kompetansesenter vere til god hjelp, både når det gjeld kompetansebygging og spreiing av 

informasjon, både interne på fagsamlingar, og eksternt til opinionen.  

Konkret er det semje om at Blått kompetansesenter skal delta på fagsamlingar for 

havbruksnæring og villaksnæring. I tillegg skal elevar frå Senja Vidaregåande skule få praksis 

og opplæring av representantar frå elveeigarlag og andre med kompetanse om anadrome 

fiskeartar.  
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På bakgrunn i dette samarbeidet, som også er eit ønske frå næringsetaten i Troms 

Fylkeskommune søkjer vi midlar frå Blåfondet. Dette vil være Troms Fylkeskommune sitt 

bidrag i prosjektet vidare. 

 

7. Kritiske faktorar 
 Få representative deltakara frå elveeigarlaga som er innanfor målgruppa. 

 At ein ikkje får mobilisert aktørar til å gjennomførte planlagde tiltak i elvene. 

 At ein ikkje klarer å skaffe finansiering 

 At interessa i elvane for å gjennomføre tiltak er så stor at det ikkje er mogeleg å gjennomføre 
innanfor eksisterande rammer 

 At alle elvane ønskjer å sette i gang tiltak på same tid.  

8. Budsjett og finansieringsplan 2017 
 

Prosjektet har hatt fleire finansiørar gjennom det første året. Offentlege aktørar har stått for 

380.000 kr, medan havbruksselskapa har bidratt med 745.000 kr. Prosjektet har som sagt heile 

tida vore tenkt over tre år, og det vil difor kunne være variasjonar igjennom prosjektperioden.  

 

 

Vi søkjer i år dei same aktørane om vidareføring, i tillegg til Lerøy Aurora og Ewos, og aukar 

Troms Fylkeskommune sin del til 300 000. Denne skal gå til tiltak knytt til Senja 

Vidaregåande skule og kompetanseheving. 

 

Utgifter 
 

 
 Prosjektleiing og Administrasjon 450 000 

Reiseutgifter 70 000 

Forvaltning elv/Kjøp av tjeneste 290 000 

Kontorleie 10 000 

Møter 40 000 

Informasjonstiltak 40 000 

Elvetiltak 970 000 

Kurs og fagsamlingar 140 000 

  Sum utgifter 2 010 000 

 
 Inntekter 

 Troms Fylkeskommune, Blåfond -300 000 

Dyrøy kommune, Næringsfond -30 000 

Lenvik kommune Næringsfond -30 000 

Lavangen kommune Næringsfond -30 000 

Tranøy kommune Næringsfond -30 000 
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Berg kommune Næringsfond -30 000 

Skånland kommune Næringsfond -30 000 

Gratangen kommune Næringsfond -30 000 

Ibestad kommune Næringsfond -30 000 

Torsken kommune Næringsfond -30 000 

Inntekter offentlege aktørar -570 000 

  

Næringsliv 
 SalMar Nord -260 000 

Salaks AS -65 000 

Gratangslaks AS -65 000 

Kleiva Fiskefarm AS -65 000 

Flakstadvåg Laks AS -65 000 

Lerøy Aurora -65 000 

Ewos -65 000 

Nordlaks AS -260 000 

Inntekter næringsaktørar -910 000 

Eigeninnsats elveeigarlag/andre aktørar -530 000 

Sum Inntekter -2 010 000 
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Samhandlingsmøte prosjektutvikling ved Senja Videregående Skole 
11.01.2017 på Senja Videregående skole, avd Gibostad. 

Tilstede: 

Mona Lind Richardsen 
Oddny Asbøl 
Randi Moen 
Kjell-Sverre Myrvoll 
 

Sak 1 Oppfølging av prosjektutvikling. 
 Deltakerne gikk gjennom gjennomførte prosjekter i 2016: 

- Evaluering av Dyrøyseminaret 

- Evaluering av Rekrutteringsprosjekt. 

 

Sak 2. Videre prosjektutvikling: 

1. Rekruttering naturbruk 
Lage videopresentasjon av etablerte gårdbrukere. 

 

Presentasjon av gårdbrukere som har landbruksutdanning, spesielt der gårdsbruket har 

tilleggsnæringer. 

 

2. Reiseliv/villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen. 
Det utarbeides en forprosjektsøkonad med følgende målsetning: 

o Klargjøre for tre årig hovedprosjekt som skal: 

 Tilby treårig løp på reiseliv/villmarksliv gjennom læreplanen til naturbruk ved 

Senja Videregående skole 

 VG1: 

 VG2: 

 VG3: 

 Forprosjektet skal: 

 Hente erfaringer fra Voss Videregående skole. 

 Rigge organisasasjon for hovedprosjektet 

 Søke prosjektmidler til hovedprosjektet, som skal skaffe økonomi 

utover stykkprisfinfansieringen av elever som skal sikre 

oppstartsperiode og igangsettelse. 

 Samarbeidspartnere i forprosjektet bør være: 

o Byregionprogrammet 

o Senja Videregående skole 

o Statskog  

o Midt-Troms friluftsråd. 

 Prosjektledelse utføres av Nordavind Utvikling KF 

 

3. Forskningsdagene 2017. 
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Årets tema er Ressurser: 

 

Med å se dette i sammenheng mellom de naturgitte resursene i landbruket og naturen 

med matproduksjon og reiseliv ønsker Senja Videregående skole å arrangere et 

reiselivseminar i sammenheng med forskningsdagene høsten 2017. 

 

- Prosjektetet ledes av Nordavind Utvikling KF. 

 

4. Samhandlinger med blått kompetansesenter. 
o Det lages eget møtepunkt mellom Nordavind Utvikling KF og Blått kompetansesenter 

for videre samhandling. 

 

Møtet slutt kl 12:30 

 

Kjell-Sverre Myrvoll 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 02.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Sluttrapport Dyrøyseminaret 2016 - Nordavind Utvikling KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 4/17 16.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Sluttrapport Dyrøyseminaret 2016 

2 Prosjektregnskap Dyrøyseminaret 2016 

 

Saksopplysninger 

Styret i Nordavind Utvikling har vært styringsgruppe for Dyrøyseminaret 2016. I denne 

forbindelse legges sluttrapporten med regnskap frem til endelig godkjenning i styret. 

Foretakets vurdering 

Dyrøyseminaret 2016 var det tiende i rekken og har på nytt bekreftet at det er skapt en viktig 

nasjonal arena for samfunnsutvikling og læring i Dyrøy.  

 

Dyrøyseminaret når mange. Vi har tatt imot mange deltakere fysisk som vi kunne ivareta på en 

faglig god måte. I tillegg har mange fulgt seminaret via webcasting. 

 

Dyrøyseminaret 2016 fulgte opp endringene som ble gjort i 2014, der målgruppene har vært 

tydeligere definert med tanke på deltakere. Å nå “riktige grupper” er vesentlig for å utgjøre en 

viktig forskjell, samtidig må en ekte sjel og identitet til Dyrøyseminaret ikke bli borte.  

Det folkelige aspektet med aktiviteter som er åpne for flere, er en god kombinasjon. 

 

Dyrøyseminaret 2016 var også et stort og bredt arrangement som denne gangen gikk over tre 

dager, og som innbefattet flere steder i Midt-Troms, samt Solbergfjorden som arena. Det gjør at 

vi kan si at Dyrøyseminaret i år erobret Midt-Troms på en helt ny måte. 

 

Dyrøyseminaret var på nytt en del av Forskningsdagene i Midt-Troms, og årets tematikk «gikk 

rett inn» med å sprenge grenser på forskjellig vis. 

 

Tematikkene var: 

 

«Ungdom sprenger grenser» 

«Grenseløs samhandling» 

«Næringsliv flytter grenser» 

 

Under Dyrøyseminaret i 2016 ble det leid inn to båter, MS Gamle Salten og MS Strônstad, som 

både fungerte som arena for overnatting, festkveld og møtelokaler. Disse båtene ble også brukt 
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til undervisning i lokalhistorie av elever ved Elvetun skole og Dyrøy barnehage, samt at det var 

arrangert søndagskafe på MS Strônstad og seniorkaffe på MS Salten på mandag ettermiddag. 

 

Vi er stolte over at det er en samla Midt-Troms region som sto bak seminaret. Lokalt i Dyrøy har 

mellom 200 og 300 vært i aksjon, og i regionen har svært mange utført oppgaver. Alle elevene 

på skolen har vært involvert, samt barnehagen, kulturskolen, Pleie og omsorg, ungdomsrådet, 

ansatte i kommunen, politikere og næringsliv.  

 

Det var mange eksterne, viktige samarbeidsparter under årets Dyrøyseminar som har bidratt; 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesrådet i Troms, Senja Næringshage, 

Regionrådet i Midt-Troms, Rimfrost Teaterensemble, alle byregionprogrammene i Troms, Senja 

vgs, avd. Gibostad, Barnebyen Finnsnes, redaktørene i 3 av våre aviser; Nordlys, Folkebladet og 

Nye Troms, Troms fylkeskommune (ungdomsskoordinator), Ungdommens Fylkesråd, regionale 

ungdomsråd i Troms, fem destinasjonsselskaper i Troms, Reistadløpet AS, Avikom, 

Breibåndfylket Troms, Tromsø idrettsråd, Trevarefabrikken og mange forelesere, og selvsagt 

deltakere.   

 

Det at festkvelden var om bord på MS Gamle Salten, med bruk av lagerhallen og området på 

Espeneskaia for servering av forrett, gav ei ekstra god ramme for arrangementet. Her ble også 

lokal kunst og kultur presentert. 

  

Ungdom er avgjørende for utvikling. Også i år har Dyrøyseminaret hatt ungdom i aksjon på 

forskjellige hold. Dyktige og ambisiøse ungdommer fra Dyrøy skal få sjansen til lederutvikling 

gjennom Dyrøyseminaret.  

 

Derfor inngikk vi i flere samarbeid på ungdomssatsingen. Dyrøyseminaret sprengte grenser med 

å bruke Senja videregående skole og MS Strônstad som arena for ungdomsdelen. På båtturen til 

og fra Gibostad gjennomførte teaterensemblet Rimfrost/Perrong 48 workshops for ungdommer 

fra hele fylket. Resultatet ble presentert på Dyrøyseminarets hoveddag. 

 

Dyrøyseminaret i 2016 satte på nytt agendaen for politisk meningsutveksling og innspill for 

løsningsmodeller i samhandlingen mellom by og land. Dyrøyseminaret 2016 har tatt opp en 

tematikk som ikke bare ble berørt i to dager, men som har vært sentralt debattema gjennom hele 

året.  Nye måter å samhandle på mellom kommuner og næringsliv er satt på dagsorden. 

Samhandlingen gir resultater og settes nå ut i verk i Midt-Troms. Det mest målbare resultatet her 

er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i startgropa for å utarbeide regionale, 

strategiske næringsplaner. 

  

Integrering i lokalsamfunnet er en viktig suksessfaktor for Dyrøyseminaret. Antall personer som 

er involvert i planlegging og gjennomføring, er en god indikator for berettigelsen av å bruke så 

mange krefter og ressurser på seminaret. Dyrøyseminaret skal ha betydning for lokalsamfunnet 

også mellom seminarene. Dyrøyseminaret 2016 klarte å trekke samhandlingen ett steg videre, 

med at det ble arrangert en hel festivaluke på sykehjemmet i Dyrøy. Dyrøyseminaret var starten 

av festivaluka, og ble avsluttet med Fårikålfestivalen.  Festivaluka var et samarbeid med pleie- 

og omsorgsavdelingen, Elvetun skole og Dyrøy Barnehage. Dette satte lokalbefolkningen og 

brukere av kommunale tjenester i fokus under hele seminaret og Fårikålfestival 2016. 

 

Lokalt næringsliv i Dyrøy har bidratt under årets Dyrøyseminar med logistikk, catering, og andre 

leveranser. Det ble i forkant av årets Dyrøyseminar gjort tilrettelegging, rydding og vasking med 

industrihallen og kaiområdet på Espenes som vil ha betydning for attraktiviteten for området 

videre.  
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På årets seminar er det initiert næringsutvikling. Dette er spesielt målbart innenfor 

reiselivssatsingen i kommunen der mange deltok som deltakere og også bidragsytere. Det er 

viktig at de tiltakene som er startet på Dyrøyseminaret blir fulgt opp videre.  

  

Media er avgjørende for å nå ut med budskap. Tv og radio, og ikke minst utallige avisoppslag i 

tillegg til kommunikasjon på nett, er en suksessfaktor. Dette er et krevende arbeid som vi har 

forsøkt å ta på alvor. Seminaret er streamet, og det er produsert videodokumentasjon både i 

forkant og etterkant fra Dyrøyseminaret. Målet er å aktualisere tematikk som kan brukes for 

ettertiden.  

 

Det bør første halvår 2017 tas stilling til hvilken form Dyrøyseminaret 2018 skal være. Det er 

viktig at Dyrøyseminaret 2018 oppleves aktuelt og nyskapende. 

 

Økonomi 

 

Dyrøyseminaret er et stort arrangement som krever mye ressurser, samtidig som vi ser at 

finansieringen i utgangspunktet er blitt smalere. 

 

Finansieringen av Dyrøyseminaret 2016 var i hovedsak via samarbeidsavtale med Troms 

Fylkeskommune, Byregionprogrammet og egenfinansiering fra kommunen og Foretaket. 

 

Styringsgruppa og prosjektledelsen tok en stor økonomisk risiko med å leie inn to båter, bruke 

flere lokaliteter og gjennomføre seminaret over flere dager enn tidligere. Det ble budsjettert med 

underskudd. I etterkant er tilfredsheten fra våre samarbeidsaktører så god, at de har bevilget 

ekstra tilskudd til arrangementet. 

 

Størrelsen på årets Dyrøyseminaret er gjenstand på hva et foretak med 4 ansatte bør arrangere.  

Det må gjøres en del veivalg fremover på hvordan man skal organisere Dyrøyseminaret videre. 

 
Om prosjektregnskapet,  

Prosjektregnskapet for 2016 viser et forbruk kr. 2.020.840, mot revidert budsjettert på kr. 

1.650.000,-. Derav er kr. 1.124.140 i direkte kostnader, og kr. 896.700 som korrigeringsbidrag 

for egen innsats.   

 

Det er ført inntekter på tilskudd og salg på totalt kr. 928 390. 

 

Regnskapet og gjennomføringen av Dyrøyseminaret 2016, må også sees i sammenheng med 

Byregionprogrammet, siden Dyrøyseminaret er et eget tiltak i dette prosjektet. Regnskapet er til 

revidering hos KomRev Nord IKS. 

 

 

Resultater og oppfølginger 

 

Internt i Dyrøy kommune 

 

 Gjennom årets Dyrøyseminar er svært mange involvert og har fått et eierforhold til 

Dyrøyseminaret 2016. Eierskap bidrar til at Dyrøy kommune får mange ambassadører 

som bidrar i sterkere omdømmebygging.  

 

 Vi har gjennom samarbeid, inkludering og økt eieforhold utviklet Dyrøyseminaret til et 

felles løft sammen med mange parter. Skolen, barnehagen, lag og foreninger, frivillige i 

Dyrøy og PLO-tjenesten (Festivaluka) har bidratt til å engasjere innbyggere i alle aldre. 
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 Dyrøyseminaret 2016 har skapt vekst til flere lag og foreninger. Et godt eksempel er  

avtalen mellom Dyrøyseminaret og Brøstadbotn Idrettslag som sikrer en god inntekt til 

idrettslaget. 

 

 Dyrøyseminaret har også bidratt til vekst hos næringslivet, gjennom å satse på lokale 

innkjøp gjennom Frk.Nilsen, Dyrøymat og at all befordring ble tatt av Dyrøy Taxi og 

Dyrøya Bilruter.  

 

 Seminaret var en viktig arena for våre reiselivsaktører. De fikk muligheter til synliggjøre 

produkter, og samtidig knytte nettverk med destinasjonsselskap og aktører fra andre deler 

av fylket. 

 

 Dyrøy kommune har i etterkant av Dyrøyseminaret meldt seg inn i Destinasjon Senja. 

Det understøtter ny samhandling i regionalt næringsliv. Ved å følge opp koblinger og 

nettverk fra seminaret, kan flere effekter av årets Dyrøyseminar høstes. 

 

 

Regionalt i Midt-Troms 

 

 Satsinger i Byregionprammet i Midt-Troms var førende for tema på Dyrøyseminaret 

2016. Det at en hel region står samla om seminaret, har bidratt til felles forståelse, felles 

omdømme og markedsføring. Dette gir et bedre fundament for å framstå som en attraktiv 

region både for unge, næringsliv og etableringer.  

 

 Det ble i etterkant av Dyrøyseminaret tatt initiativ til oppstart av felles regional 

næringsplan som skal utarbeides for Midt-Troms. 

 

 Leverandørutviklingsprosjektet i regi av Senja Næringshagen hadde sin første samling av 

leverandører og kunder på Dyrøyseminaret. Ny leverandørkonferanse på sjømat 

gjennomføres i slutten av februar 2017. 

 

 Dyrøyseminaret har på flere områder vært sentral i nettverksbygging. Et område er 

ungdom. Nordavind Utvikling har vært leid inn i egen oppfølgingskonferanse (januar 

2017) i samarbeid med Troms Fylkeskommune. To nye satsinger sammen med Senja vgs 

er under etablering. Destinasjonsselskaper i nord som medvirket på Dyrøyseminaret, har 

etablert en sterkere samhandlingsarena i etterkant med bl.a. fokus på Visma Ski Classic, 

Reistadløpet 2017. Byregionprogrammene i nord (Narvik, Harstad, Tromsø og Midt-

Troms) har laget en sterkere felles profil for satsing i hele regionen. Dette samarbeidet 

etablertes tettere under Dyrøyseminaret 2016.  

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret godkjenner vedlagte sluttrapport med regnskap. 

 

Det utarbeides en kortversjon av rapporten til eksternt bruk. 

 

Resultater og effekter av Dyrøyseminaret 2016 bør følges opp for å skape vekst og 

næringsutvikling. Nordavind Utvikling KF ønsker å bidra gjennom samhandling med Dyrøy 

kommune i kommende satsinger. 

 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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 2 

Del 0 
OPPSUMMERING / KONKLUSJON 

Dyrøyseminaret 2016 var det tiende i rekken og har på nytt bekreftet at det er skapt en viktig 
nasjonal arena for samfunnsutvikling og læring i Dyrøy.  
 
Dyrøyseminaret når mange. Vi har tatt imot mange deltakere fysisk som vi kunne ivareta på 
en faglig god måte. I tillegg har mange fulgt seminaret via webcasting. 
 
Dyrøyseminaret 2016 fulgte opp endringene som ble gjort i 2014, der målgruppene har vært 
tydeligere definert med tanke på deltakere. Å nå “riktige grupper” er vesentlig for å utgjøre en 
viktig forskjell, samtidig må en ekte sjel og identitet til Dyrøyseminaret ikke bli borte.  
Det folkelige aspektet med aktiviteter som er åpne for flere, er en god kombinasjon. 
 
Dyrøyseminaret 2016 var også et stort og bredt arrangement som denne gangen gikk over tre 
dager, og som innbefattet flere steder i Midt-Troms, samt Solbergfjorden som arena. Det gjør 
at vi kan si at Dyrøyseminaret i år erobret Midt-Troms på en helt ny måte. 
 
Dyrøyseminaret var på nytt en del av Forskningsdagene i Midt-Troms, og årets tematikk 
«gikk rett inn» med å sprenge grenser på forskjellig vis. 
 
Tematikkene var: 
 
«Ungdom sprenger grenser» 
«Grenseløs samhandling» 
«Næringsliv flytter grenser» 
 
Under Dyrøyseminaret i 2016 ble det leid inn to båter, MS Gamle Salten og MS Strônstad, 
som både fungerte som arena for overnatting, festkveld og møtelokaler. Disse båtene ble også 
brukt til undervisning i lokalhistorie av elever ved Elvetun skole og Dyrøy barnehage, samt at 
det var arrangert søndagskafe på MS Strônstad og seniorkaffe på MS Salten på mandag 
ettermiddag. 
 
Vi er stolte over at det er en samla Midt-Troms region som sto bak seminaret. Lokalt i Dyrøy 
har mellom 200 og 300 vært i aksjon, og i regionen har svært mange utført oppgaver. Alle 
elevene på skolen har vært involvert, samt barnehagen, kulturskolen, Pleie og omsorg, 
ungdomsrådet, ansatte i kommunen, politikere og næringsliv.  
 
Det var mange eksterne, viktige samarbeidsparter under årets Dyrøyseminar som har bidratt; 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesrådet i Troms, Senja Næringshage, 
Regionrådet i Midt-Troms, Rimfrost Teaterensemble, alle byregionprogrammene i Troms, 
Senja vgs, avd. Gibostad, Barnebyen Finnsnes, redaktørene i 3 av våre aviser; Nordlys, 
Folkebladet og Nye Troms, Troms fylkeskommune (ungdomsskoordinator), Ungdommens 
Fylkesråd, regionale ungdomsråd i Troms, fem destinasjonsselskaper i Troms, Reistadløpet 
AS, Avikom, Breibåndfylket Troms, Tromsø idrettsråd, Trevarefabrikken og mange 
forelesere, og selvsagt deltakere.   
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Det at festkvelden var om bord på MS Gamle Salten, med bruk av lagerhallen og området på 
Espeneskaia for servering av forrett, gav ei ekstra god ramme for arrangementet. Her ble også 
lokal kunst og kultur presentert. 
  
Ungdom er avgjørende for utvikling. Også i år har Dyrøyseminaret hatt ungdom i aksjon på 
forskjellige hold. Dyktige og ambisiøse ungdommer fra Dyrøy skal få sjansen til 
lederutvikling gjennom Dyrøyseminaret.  
 
Derfor inngikk vi i flere samarbeid på ungdomssatsingen. Dyrøyseminaret sprengte grenser 
med å bruke Senja videregående skole og MS Strônstad som arena for ungdomsdelen. På 
båtturen til og fra Gibostad gjennomførte teaterensemblet Rimfrost/Perrong 48 workshops for 
ungdommer fra hele fylket. Resultatet ble presentert på Dyrøyseminarets hoveddag. 
 
Dyrøyseminaret i 2016 satte på nytt agendaen for politisk meningsutveksling og innspill for 
løsningsmodeller i samhandlingen mellom by og land. Dyrøyseminaret 2016 har tatt opp en 
tematikk som ikke bare ble berørt i to dager, men som har vært sentralt debattema gjennom 
hele året.  Nye måter å samhandle på mellom kommuner og næringsliv er satt på dagsorden. 
Samhandlingen gir resultater og settes nå ut i verk i Midt-Troms. Det mest målbare resultatet 
her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i startgropa for å utarbeide 
regionale, strategiske næringsplaner. 
  
Integrering i lokalsamfunnet er en viktig suksessfaktor for Dyrøyseminaret. Antall personer 
som er involvert i planlegging og gjennomføring, er en god indikator for berettigelsen av å 
bruke så mange krefter og ressurser på seminaret. Dyrøyseminaret skal ha betydning for 
lokalsamfunnet også mellom seminarene. Dyrøyseminaret 2016 klarte å trekke 
samhandlingen ett steg videre, med at det ble arrangert en hel festivaluke på sykehjemmet i 
Dyrøy. Dyrøyseminaret var starten av festivaluka, og ble avsluttet med Fårikålfestivalen.  
Festivaluka var et samarbeid med pleie- og omsorgsavdelingen, Elvetun skole og Dyrøy 
Barnehage. Dette satte lokalbefolkningen og brukere av kommunale tjenester i fokus under 
hele seminaret og Fårikålfestival 2016. 
 
Lokalt næringsliv i Dyrøy har bidratt under årets Dyrøyseminar med logistikk, catering, og 
andre leveranser. Det ble i forkant av årets Dyrøyseminar gjort tilrettelegging, rydding og 
vasking med industrihallen og kaiområdet på Espenes som vil ha betydning for attraktiviteten 
for området videre.  
 
På årets seminar er det initiert næringsutvikling. Dette er spesielt målbart innenfor 
reiselivssatsingen i kommunen der mange deltok som deltakere og også bidragsytere. Det er 
viktig at de tiltakene som er startet på Dyrøyseminaret blir fulgt opp videre.  
  
Media er avgjørende for å nå ut med budskap. Tv og radio, og ikke minst utallige avisoppslag 
i tillegg til kommunikasjon på nett, er en suksessfaktor. Dette er et krevende arbeid som vi har 
forsøkt å ta på alvor. Seminaret er streamet, og det er produsert videodokumentasjon både i 
forkant og etterkant fra Dyrøyseminaret. Målet er å aktualisere tematikk som kan brukes for 
ettertiden.  
 
Det bør første halvår 2017 tas stilling til hvilken form Dyrøyseminaret 2018 skal være. Det er 
viktig at Dyrøyseminaret 2018 oppleves aktuelt og nyskapende. 
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Del 1 
INNLEDNING 

Dyrøyseminaret 2016, det tiende i rekken, ble arrangert 26-28. september 2016. Seminaret er 
en etablert og vel ansett møteplass for alle som er opptatt av småkommuner- og 
småsamfunnenes mange ubrukte muligheter. 
 
Årets tema var «Grenser» i bred forstand, både på grenseløs samhandling, og at man sprenger 
grenser på flere måtet 
 
Seminaret ble arrangert på Senja videregående Skole på Gibostad og Arvid Hanssen huset - 
Nordavindshagen i Dyrøy. I år er det statssekretær Per Willy Amundsen som avla Dyrøy 
besøker sammen med mange andre interessante innledere. 
 

Organisasjonsstruktur og organisering 
I oktober 2015 startet drøftingene om faglig innhold for Dyrøyseminaret 2016, føringene var 
imidlertid allerede lagt i oktober 2014, som en integrert del av evalueringa av Dyrøyseminaret 
2014.  
 
Prosjekteier 
Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF 
 
Styringsgruppe 
Styreleder/Ordfører  Marit Alvig Espenes 
Nestleder/varaordfører Stig Stokkland 
Styremedlemmer:  Knut Arne Johansen 
    Kine-Mari Hanssen 
    Haavard Danielsen 
 
Arbeidsutvalg  Marit A Espenes 
    Stig Stokkland 
    Knut Arne Johansen 
 
Prosjektansvarlig 
Styreleder   Marit A. Espenes 
 
Prosjektleder 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
 

Arbeidsgrupper 
Overordnet programkomite 
    Marit Alvig Espenes, styreleder 
    Kjell-Sverre Myrvoll, prosjektleder 
    Fylkesråd Willy Ørnebakk 
    Senja Næringshage 
    Ragnvald Storvoll, daglig leder 
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Overordnet (praktisk) arbeidsgruppe 
    Ragnvald Storvoll 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
    Nina Jørgensen Nikolaisen 
    Karl Johan Olsen 

Hans Bakkejord 
 
 
 

Målsetninger med årets Dyrøyseminar 
Dyrøyseminaret 2016 skulle være;  
 

• Faglig avgjørende 
Nye modeller og strategier i samfunnsutvikling skal Dyrøyseminaret skape 

  
• Forskning for framtida 

FOU-miljø er sentral i forsknings som enten legges fram på seminaret eller som får 
fokus / igangsettes som en følge av seminaret 
 

• Folkelig som når alle utviklingsaktører 
Dyrøysminaret skal utgjøre en forskjell der aktører / deltakere tar i bruk lærdom i den 
arbeidshverdagen den enkelte har.  
Dyrøyseminaret skal synliggjøre teori i praksis – eksempelvis; ungdomsinvolvering, 
webcast, sosiale medier, dialogbasert 
 

 Strategi 

• Media 
- Offensiv mediestrategi lokalt, nasjonalt og også gjennom egne nettsider og sosiale 

medier som twitter og facebook 
 

• Ungdom 
- Ungdom skal ha sentrale roller 

 
• Moderne teknologi 

- Webcasting av hele seminaret,  
- Aktiv bruk av twitter og facebook. 

 
• Brei involvering lokalt 

- Alle barn i kommunen fra 0-16 år involveres 
- Politiske og administrative ledere i Dyrøy kommune 
- Ansatte i Dyrøy kommune 
- Frivillige i lag og foreninger 
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Planlegging og gjennomføring 
Planleggingen og gjennomføringen av Dyrøyseminaret startet i ca. år før selve 
Dyrøyseminaret. 
 
Oktober/November 2015? 

- Overordnet tankekart og drøfting rundt Dyrøyseminaret forankret i ansattegruppa 
og i styringsgruppa. 

- Strategisk arbeid mot aktører startet. 
 
Desember 2015? 

- Strategisk arbeid og drøfting med aktuelle samarbeidspartnere 
- Møte med Fylkesråd for næring og kultur i Troms 11.12.2015 

Januar 
- Videre samtaler med aktuelle samarbeidspartnere: 
- Inngått avtale med Øyvind Skoglund om teknisk bistand for påmelding i forkant 

av seminaret og Lyd, Lys ansvarlig under selve Dyrøyseminaret. 
- Gjennomgang av Webcast og filmproduksjon med Salangen Nyheter 21.01.2016 
- Innledendende samtaler med Senja Næringshage om ansvar og gjennomføring av 

temadel «leverandør» Sjømat, og at Dyrøyseminarsenteret KF er en del av 
forskningsdagene i Midt-Troms. 

- Kontaktpunkt hos Ungdommens Fylkesråd som medarrangør på temadel 
ungdom/rekruttering. 

- Utarbeidelse av programskisse og samhandling med aktører i foreslåtte 
arbeidsgrupper. 

Februar 
- Samhandlingsmøter med byrgionprogrammene i Harstad og Finnsnes 2.2.2016 
- Samhandlingsmøte med blått kompetansesenter som aktør på Dyrøyseminaret 
- Møte/Gjennomgang nettløsninger Senson AS 9.2.2016 
- Styringsgruppemøte 18.2.2016 
- Diverse interne og eksterne samordningsmøter 

Mars 
- Videre drøftinger og konkretiseringer, videoproduksjon – streaming salangen 

nyheter 3.3 
- Samhandlingsmøte Næringshagene i Troms 15.03.2016 
- Kontakt og drøftinger med aktører 
- Samarbeidsmøte blått kompetansensenter 18.03.2016 
- Fellesmøte med forskningsdagene 29.3.2016 
- Møte med fylkesråd Willy Ørnebakk 30.3.2016 

April 
- Møte med ungdomskordinator Troms Fylkeskommune ang program ungdomspor 

6.3.2016 
- Møte Nordnorsk reiseliv ang program/innhold reiselivsdelen 6.3.2016, samt 

muligheter for hotellskip. 
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- Møte med MS Stronstad for konkretisering av bruk av båten under 
Dyrøyseminaret 7.3.2016 

- Møte med Sør-Troms regionråd jmfr ungdomssatsingene i regionen 7.3.2016 
- Drøftelser med rederi angående hotellskip under Dyrøyseminaret. 
- Interne fremdriftsmøter, ansvarsfordeling. 

 
Mai 

- Avklaringsmøter med Senja Videregående skole for bruk av skolen som arena for 
«Ungdom sprenger grenser» 

- Avklaringer med at MS Salten blir brukt som hotellskip under Dyrøyseminaret, og 
at MS Strônstad blir brukt som arena for ungdomssporet. 

- Utarbeidelse av foreløpige program 
- Utsendelse av invitasjoner til deltakere som.f.eks Stortingsrepresentanter, 

Fylkesting, ordførere etc. 
- Møter med Fylkesråd og ungdomskoordinator for kvalitetsikring av program etc 
- Utarbeidelse og trykking av flyers og plakater til Dyrøyseminaret. 

 
Juni 

- Møte i regionrådet med detaljer og presseslipp 6.6 
- Møte med arbeidsgruppa i Byregionprogrammet med fokus på reiselivsdelen 
- Oppfølging av inviterte deltakere  
- Annonsering i media 
- Medieutspill  
- Planlegging av kultur og rammer rundt arrangementet 

 
Juli/August 

- Oppfølging av påmeldte, inviterte, media. 
- Siste avklaringsmøter på program med Byregionprogrammet, Fylkesråd, Senja 

Næringshage, og Senja Videregående skole. 
 
September 

- Siste kvalitetsikringer, siste kontrakter på plass for logistikk, servering etc. 
- Gjennomføring av selve Dyrøyseminaret 

 
Oktober 

- Etterarbeid, systematisering og redigering av filomproduksjon. 
- Oppfølging av arbeid med aktører på Dyrøyseminaret. Spesielt 

Byregionprogrammet, Senja Videregående skole og Perrong 48 
Nov-jan 

- Regnskapsarbeid, oppfølging av faktureringer etc 
- Rapport og dokumentasjon. 
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Del 2 
     PROGRAM   

 

  
   

 
 

Program «Ungdom sprenger grenser» 
 

Mandag 26.09.16 

KL: 09:00  Oppmøte/registrering Nordavindshagen i Brøstadbotn 

Kl: 09:30 Felles informasjon for deltakerne i Nordavindshagen 

Kl: 09:45 Bussavgang til kaia 

Kl: 10:00 Avgang med MS Strønstad fra Brøstadbotn til Senja VGS avd Gibostad. 

Kl: 10:15 Workshop starter om bord 

- Rimfrost Teaterensemble leder ungdomssamlingen 

Ca kl 12:30 Ankomst Gibostad 

Kl: 13:00 Lunsj på Senja VGS  

Kl: 13:45 Fellesdel; inspirasjon og ungdoms kraft 

  RIMFROST har regien og styrer fellesdel: 

13:45 Ordfører i Dyrøy Marit A. Espenes og ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen 
ønsker velkommen. 

13:55 Velkommen til Senja Videregående skole v/ ass rektor Mona Lind Richardsen. 

14:00 Fylkesråd for Utdanning Roar Sollied presenterer ungdomssatsing i Troms 
Fylkeskommune. 

14:10 Aktivitetsguide Britt Leandersen, Tromsø idrettsråd. 

14:50  Lederutviklingsprogram unge ledere  

v/ Ungdommens Fylkesråd  
 

Kl: 15:00  Overraskelser og aktiviteter  

Kl: 17:30  Felles workshop (RIMFROST) 

Kl: 19:30 Sosialt samvær og middag 

Overnatting ved hybelhusene ved Senja videregående skole og MS Strønstad.. 

 

  

-�90�-



 9 

 

 

-�91�-



 10 

 
 

-�92�-



 11 

 
 

-�93�-



 12 

 

 

-�94�-



 13 

 

-�95�-



 14 

 

 

 

-�96�-



 15 

 

 

 

-�97�-



 16 

 

Del 3 
     Evaluering   

3.1  Ungdom sprenger grenser mandag 26 – tirsdag 27.9 

 
GJORT 
Gjennom «ungdom sprenger grenser» ble det satt fokus på ungdomsmedvirkning og hvordan 
man skaper samhandling mellom ungdom utover kommunegrensene. Opplegget var delt inn i 
flere bolker, der Rimfrost/Perong 48 ledet seansen gjennom kurs i presentasjonsteknikker, en 
felles del om fylkeskommunens ungdomssatsing og hvordan man kan jobbe for større 
integrering gjennom utdanning og idrett. Ungdomssporet ble gjennomført gjennom 
solbergfjorden om bord på MS Strônstad og på Gibostad. 
Selve kurset ble utviklet av Perrong48 i samarbeid med prosjektledere fra Nordavind 
Utvikling og var delt inn i fire ulike faser. Vi startet ombord i MS Strønstad med 
presentasjonstrening på vei til Gibostad, jobbet med innhold og intervju sammen med elver på 
Gibostad VGS, satte visningen sammen på MS Strønstad tilbake til Brøstadbotn og avsluttet 
med visning på Nordavindshagen som en del av fellesprogrammet under Dyrøyseminaret 
2016. 
Innholdet i kurset 
Del 1: Ungdommene ble delt inn i grupper og rullerte mellom tre ulike arbeidsstasjoner. På 
disse stasjonene jobbet ungdommene med tilstedeværelse, rom, bevegelse og stemme. Vi 
jobbet med metoder for presentasjon som skulle oppleves som nyttige for dem, ikke bare som 
en del av kurset, men i deres hverdag. 
Del 2: Her gjennomførte vi en intervjuseanse sammen med elever på grønn og blå linje på 
Gibostad VGS om deres tanker om fremtiden. Gjennom intervjuer, skriveøvelser og 
demokratiske stemmeprosesser samlet vi tanker, ideer og utsagn fra ungdommene fra 
Gibostad og ungdomsrådene som skulle viderebringes til del 4. Her var tanken at 
ungdommene fra ungdomsrådene var representantene for «folket», som var ungdommene på 
Gibostad. Materialet de satt igjen med til slutt var stemmesedlene som ble tatt med tilbake til 
Dyrøyseminaret. Her var ungdommene slitne etter en veldig lang dag, men leverte brilliant. 
Del 3: I denne delen satt vi sammen alt vi hadde jobbet med til en visning. Her måtte 
kursholderne ta en del valg på vegne av ungdommene for at vi skulle rekke å komme til et 
resultat som ungdommene følte seg komfortable i. Det ideelle i henhold til 
ungdomsmedvirkning ville vært at vi hadde mer tid på denne delen, slik at de selv kunne tatt 
flere valg i dette arbeidet. Samtidig tror vi ikke dette var noe ungdommene tenkte på. 
Del 4: Dette var selve visningen. Vi var spente om ungdommene ville føle seg trygge nok i 
dette, med tanke på at det var relativt kort øvings- og forberedelsestid. Det viste seg å ikke 
være noe problem. Ungdommene eksploderte i engasjement når de kom på scenen. De var 
trygge og tydelige, og bar virkelig med seg alle de ungdommene de hadde snakket med på 
Gibostad. Det er lenge siden vi har vært så stolt over kursdeltagere. 
 
Prosessen med ungdomssporet ble startet tidlig i 2016 og mange var involvert fra Senja 
Videregående skole avd Gibostad, Ungdommens Fylkesråd og Barnebyen Finnsnes. 
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LÆRT 
Vi ser oss fornøyde med resultatet av valg av arbeidsmåte, både gjennom prosessen og i selve 
visningen på Nordavindshagen under seminarets hoveddag. Ungdommene var i høyeste grad 
medskapende og bidro i prosessene både på MS Strønstad og på Gibostad VGS.  
Muntlige tilbakemeldinger bekreftet at kurset var nyttig, trygt og engasjerende. Det er viktig 
for oss. 
 
Med å bruke nye arenaer og nye måter å jobber på er tilbakemeldingene fra deltakere og 
innleide kursholdere at det ble skapt en hyggelig og lærerik arena, som samtidig gav nye 
opplevelser på båtturen, samtidig som å bruke Senja VGS som arena skapte nye vennskap og 
nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner og bosted. 
Det var samtidig en krevende øvelse å arrangere Dyrøyseminaret på flere lokasjoner, og til 
dels i fart, der det var mange element som skulle koordineres og avklares.   

 
LURT 
Det er veldig lurt å starte arbeidet tidlig med rekruttering av ungdommer, og det er viktig i 
møte med unge at vi kan arrangere seminar som ikke er A4 som kan gjøre det mer interresant, 
og som vi mener at vi klarte med årets ungdomsdel. Det er videre viktig å få engasjerte 
ungdomsarbeidere i kommunen til å ta tak i rekrutteringen til et slikt arrangement. Dette er 
noe som det må jobbes mer med i regionen. 
 

3.2  Hoveddag, tirsdag 27.09.16 
 

GJORT 
 
Hoveddagen inneholdt en bredde med dialoger og presentasjoner av samhandling innenfor 
nasjonale, regionale politikkområder. Det ble røyst problemstillinger på nasjonal politikk for 
samhandling og ordførerne i byer og mindre kommuner innenfor Byregionprogrammene i 
Troms var i dialoger om hvordan skape den nye samhandlingen. 
 
Byregionprogrammene i Troms har vært i gang i ett år, og der man har forskjellige strategier 
for hvordan skape vekstkraft i sine regioner. Dette var blant annet noe av det som ble diskutert 
mellom deltakerne i panelene. 
 
Dyrøyseminaret er en sentral aktør, og vi fikk på nytt i år redaktørene i avisene Folkebladet, 
Nordlys og Nye Troms til å delta i diskusjoner om fremtidig samhandling, samt at de var 
debattledere på de forskjellige diskusjonene underveis. 
 
«Ungdom sprenger grenser» der over 60 ungdommer kom om meldte budskap og der 
ungdomspolitikerne i fylket gjennom diskusjonene rundt «vi vil, vi tør og vi kan» setter 
fremtidens utvikling i fokus og Dyrøyseminaret blir oppfattet som en arena der unge stemmer 
blir hørt 
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LÆRT 
Dyrøyseminaret i 2016 satte på nytt dagsorden for politisk meningsutveksling og innspill for 
løsningsmodeller i samhandlingen mellom by og land. 
 
Dyrøyseminaret har på nytt lyktes i å ta opp en tematikk som ikke bare blir berørt under 
Dyrøyseminaret men som også er gjennomgangsdiskusjoner gjennom hele året, og der nye 
måter på samhandling mellom kommuner og i næringslivet er satt på dagsorden og som man 
ser settes ut i livet i etterkant av Dyrøyseminaret.  
 
Det mest målbare resultatet her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i 
startgropa for å utarbeide regionale næringsplaner. 
 

LURT 
Det er viktig å være i forkant og sette dagsaktuelle temaer på dagsorden, der Dyrøyseminaret 
blir en sentral arena for politikkutviklingen på disse områdene. 
 
Det er også viktig at denne dagen inneholder et vidt spekter i alder og bakgrunn som skaper 
jordnære og fremtidsretta diskusjoner. 
 
 

   3.3 Næringslivet flytter grenser onsdag 28.9.2016 

GJORT 
 
Med bakgrunn av tilbakemeldingene fra Dyrøyseminaret 2014 der det ble påpekt av flere 
aktører at man ønsket bedre tid og kanskje enda mer målretting på næringsutvikling ble årets 
næringsdel delt i to: 
 

Spor 1: Reiseliv i Nord: 
 
Dyrøyseminaret, med fylkesrådet i Troms i spissen, samlet reiselivsaktører fra hele fylket og 
Narvik for å diskutere utfordringene for reiselivet i nord. 
 
Gjennom to spennende caser fikk deltakerne i fellesskap se på nye muligheter som skapes i 
nord fremover 
 
Case 1: Verdenscup Reistadløpet 
 
Alle kjenner Vasaloppet og Birken. Nå er også Reistadløpet i Troms i samme klasse som ett 
av tretten løp i Visma Ski Classics. Alexander Os, som er daglig leder i Reistadløpet AS, gir 
oss perspektiver som åpner seg når verdenseliten på ski samles i Troms. 
 
Det ble diskutert videre: 
 
Hvilket muligheter skapes i landsdelen? 
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Hvordan vi kan utvikle sterkere samhandling for å lykkes med et så stort arrangement? 
 
 Case 2: Trevarefabrikken Henningsvær 
 
Trevarefabrikken i Henningsvær er en spennende nyskaping som møter nye trender i 
reiselivet. «Den nye turisten» kombinerer jobb og studier, såkalt workation. Trevarefabrikken 
i Henningsvær er et yndet sted for både klatrere, kunstnere og kulturfolk. Her kan en bo 
enkelt, her får en fibertilknytning for å utføre jobb og studier, og her oppfylles drømmen om 
magiske og spesielle naturopplevelser som kanskje bare vi i nord kan tilby. 
 
Disse casene og diskusjonene var oppspillet til diskusjonene rundt hvordan skape en felles 
samhandling i reiselivsnæringen i nord? 
 
Dyrøyseminaret var også brukt som arena for oppstarten av reiselivsforum i Dyrøy, der de 
fleste aktørene innenfor reiselivet deltok på denne delen av Dyrøyseminaret. 
 

Spor 2: Leverandørutvikling i nord 
 
Dyrøyseminaret valgte i år og samhandle med Senja Næringshage om deler av 
Dyrøyseminaret. Dette resulterte at Næringshagene i fylket fikk bruke Dyrøyseminaret som 
arena for oppstartseminar for Leverandørprosjektet rettet mot sjømat og forsvar. 
 
Her deltok mange bedrifter fra regionen som skaffet nye nettverk og fikk fortelle litt om sin 
virksomhet og endringer som har vært i leverandørmarkedet de siste årene. 
 
Problemstillinger som ble drøftet var blant annet: 
 
Hva krever sjømatnæringen og forsvaret av sine leverandører, og bedrifter fikk muligheten til 
å komme med erfaringsutvekslinger på hvordan de hadde kommet inn i markedet og hvordan 
de opplevde situasjonen. 
 

LÆRT 
Spor 1. Reiseliv i nord: 
Dyrøyseminaret i 2016 ble på mange måter oppstarten til flere satsinger innenfor reiselivet 
regionalt og lokalt. Troms Fylkeskommune brukte reiselivssporet som en opptakt til 
reiselivsmeldingen som skal utarbeides, og man spilte inn flere av momentene som kom frem 
på Dyrøyseminaret under Tromskonferansen November 2016. 
 
Lokalt ble nye nettverk knyttet, der reiselivsaktører i Dyrøy fikk treffe destinasjonsselskap og 
andre aktører som det er naturlig å samhandle videre med i reiselivssatsingen. Dyrøy 
kommune knyttet seg i ettertid av Dyrøyseminaret til Destinasjon Senja. 
 
Dyrøyseminaret har på nytt lyktes i å ta opp en tematikk som ikke bare blir berørt under 
Dyrøyseminaret men som også er gjennomgangsdiskusjoner gjennom hele året, og der nye 
måter på samhandling mellom kommuner og i næringslivet er satt på dagsorden og som man 
ser settes ut i livet i etterkant av Dyrøyseminaret.  
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Det mest målbare resultatet her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i 
startgropa for å utarbeide regionale næringsplaner. 
 
Spor 2. Leverandørutvikling: 
Dyrøyseminaret 2016 viser at det er mulig å bruke Dyrøyseminaret til en arena der andre 
aktører får muligheten til å arrangere seminar og workshops som løser deres oppgaver. 
 
Dyrøyseminaret dannet videre et godt grunnlag for videre arbeid med leverandørutvikling i 
nord, og der det planlegges egne konferanser for de ulike delene av prosjektet. 
 

LURT 
 
Det er lurt å starte jobben med Dyrøyseminaret generelt og innholdet spesielt i god tid før 
selve seminaret. Dette gjør at Dyrøyseminaret blir en integrert og naturlig del i de forskjellige 
næringssatsingene som skjer lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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3.4 Festkveld 
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GJORT 
 
Festkvelden ble arrangert på MS Gamle Salten, noe som skapte en ramme av nostalgi og 

maritimt miljø. MS Gamle Salten lå til kai ved Espenes Industriområde. 

Det ble dekket til 92 personer om bord, fordelt på to ulike salonger.  

 

Dyrøy korforening åpnet kvelden med korsang i Industri hallen. Her ble forretten (suppen) 

servert av representanter fra BIL og hallen var galleri-utsmykket.  

Uteområdet var opplyst med fakler og inne i hallen var det satt ut lykter.  

Koret flyttet seg etter hvert til området ved inngangen til båten og avsluttet sang repertoaret 

der.  

 

Inne i båten var bordene pyntet og dekket av representanter fra BIL. Daglig leder 

v/Frivilligsentralen i Dyrøy, var ansvarlig for hele serveringingen. Tore Nordahl fra 

Dyrøymat, var med under servering av middagen.  

Det ble servert gode porsjoner og de ble «krydret» med kulturelle musikkinnslag. Et innslag 

etter hovedrett og et etter desserten.  

 
 

LÆRT 
Det er ikke avgjørende å ha en lang gjesteliste, det viktigste er opplevelsen for de som 

kommer. God logistikk for praktisk gjennomføring er avgjørende.  

 

LURT 
Lurt med en festarena utenom det «vanlige». De estetiske virkemidlene, med nostalgisk og 

maritimt miljø, fungerte i høyeste grad! Lurt at båten MS Gamle Salten hadde 

overnattingsplasser, slik at tilreisende fikk overnatte. Mange gjester ga tilbakemelding på at 

det var en spesiell opplevelse å få overnatte ombord.  
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3.5 Kulturinnslag 
 
 
Hoveddag 27.sept. 

Kunstneriske bidrag / medvirkning fra barn og unge  
 

Åpning  Kulturelt innslag: «Lille Fugl» av Ivar Skippersvold.  

Sang - kulturskolen: Henriette Andersen, Frida Kaspersen og Amanda 

Bakkemo, blokkfløyte Hermine Gabrielsen og Anna Starr, gitar Trygve 

Skipenes Østrem 
 

Sommerfugler Gaver til alle deltakerne. Laget av elevene på Elvetun skole med 

kunstner Synnøve Nupen 
 

Sang og gitar  Kulturskolen, v/Anna Starr og Trygve Østrem 
 

 

 

 

Innkalling  Kulturbarnehagen. Videoer med barns tolkning av fuglekvitring  
 

Video    
 

Møteledelse:  Ingvild Storvoll 
 

  

Kulturskolerektor Anna Starr - ansvarlig for gjennomføring av kulturelt innslag 

 

Festkveld 27. sept. 

 

Åpning  Dyrøy korforening holdte konsert inne i lagerhallen på 

Espenesterminalen, samtidig som det ble servert forrett 

Festkveld  Anna Starr og Trygve Østrem spilte imellom hovedrett og dessert 

 

Utsmykking av Industri-hallen på Espenes:  

Billedgalleri av Jenny Hoff 

Det ble i forkant av festkvelden om bord på MS Gamle Salten arrangert to aktiviteter,  
 
Kanotur 
 
Roger Tronstad: 
 
https://www.facebook.com/kajakkguide.no/?pnref=lhc 
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Tre personer meldte seg på denne aktiviteten.  
 
Guidet tur – bli kjent med Dyrøy!   

Berit Nikolaisen var guide og 14 personer deltok på denne guidingen. 
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    Del 4 
MARKEDSFØRING, TRADISJONELLE  

OG SOSIALE MEDIER 
 
 

GJORT 
 
Direkte og personlig oppfølging mot lokale medier, som Nordlys, Folkebladet, Nye Troms, 
NRK Troms (TV og radio) i perioden juni-september. 
 
Indirekte oppfølging (mailhenvendelser, via sosiale medier) av nasjonale medier som 
Aftenposten, NTB i perioden juli/september. 
 
Lenker til innslag og artikler som har vært publisert på nett er vedlagt. Enkelte utklipp er bare 
på papir, de fleste av disse har vi også som pdf. 
 
 

Salangen Nyheter AS sto for webstream under seminaret.  

Her er en bearbeidet utgave av tirsdag 28. september, hoveddagen på Dyrøyseminaret.   

Det finnes også videoproduksjoner fra årets Dyrøyseminar: 

Ungdomssporet 

Reiselivssporet 1 

Reiselivssporet 2 

Leverandørsporet 

 

Her finner du bilder fra Dyrøyseminaret 2016  Fotograf er Jenny Hoff. 

Det er utallige avisoppslag, mange radioinnslag, f.eks. Dyrøy besøker Gibostad 27 09 ,  
Åpning av Dyrøyseminaret 28 09, Ungdom, Hør oss! 28 09.  Både NrkTroms 28 09  og 
FolkebladTV 28 09 har laget tv-reportasjer med intervju fra hoveddagen.   
 
 

LÆRT/ LURT 
Videoproduksjon er et viktig redskap i å dokumentere Dyrøyseminaret. 
 
Det er viktig at Dyrøyseminaret har en nyhetsverdi og at det lages tabloide saker i media som 
skaper en debatt som går videre, selv om Dyrøyseminaret er avsluttet. 
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https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02018516/26-09-2016#t=37m55s
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Del 5 
MOBILISERING 

___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Samarbeid Brøstadbotn Idrettslag 

GJORT 
 
Det ble i forkant gjort skriftlig avtale med BIL ang. arbeidsoppgaver og bidrag.  
 
Idrettslaget hadde ansvaret for tilrigging, servering og nedrigging før, under og etter 
festkvelden, samt ansvaret for tilrigging og nedrigging av telt etc rundt Nordavindshagen 
 

LÆRT/LURT 
Det er viktig og riktig at vi bruker lokale lag og foreninger til arrangementet, som gjør at 
arrangementet blir et lagarbeid for hele lokalsamfunnet samtidig som de lokale lag og 
foreningene får økonomi til sin kjerneaktivitet. 
 

5.2 Samarbeid Elvetun skole 

GJORT 
Elever ved Elvetun skole har deltatt med å lage sommerfugler, som ble brukt til pynt i 
Nordavindshagen og gitt i gave til alle deltakerne på hoveddagen. Kunstner Synnøve Nupen 
ble leid inn og gjennomførte kunst-aktiviteten for elevene på foreldrestyrt skoledag.  
 
Besøk på MS Gamle Salten:  
Alle elvene og ansatte på Elvetun skole fikk besøke skipet. Her fikk de omvisning og 
historien ble fortalt av kapteinen. Bevertning: landgang og saft. Det ble satt opp Busser til og 
fra skolen. Skolen ble delt inn i grupper og hele skolen benyttet seg av tilbudet til å lære om 
kysthistorie og tidligere transportruter i Nord-Norge 

 
LÆRT/ LURT 
Elever og lærere setter stor pris på å bli inkludert og kunne oppleve av en annerledes 
skoledag.  
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5.3 Samarbeid Dyrøy barnehage 

GJORT 
 
Dyrøy barnehage ble tilbydd å besøke MS Strônstad når båten kom tilbake til Brøstadbotn, 
etter endt tokt fra Gibostad. Barnehagen valgte at de eldste barna fikk muligheten til å få en 
omvisning om bord. Det ble servert landgang og saft.  

 
LÆRT/LURT 
Barnehagen satte også pris på å bli inkludert i årets Dyrøyseminar. 
 

5.4 Samarbeid Pleie og Omsorg 

GJORT 
 
Nordavind Utvikling inkluderte PLO ved å foreslå eget arr. for etaten i form av 
omsorgssenterets egen «festivaluke». Nordavind Utvikling har brukt møtetid for å koordinere 
arbeidet mellom de ansatte i PLO.  
 
Re-åpning av Sansehagen ble markert under arrangementet. Nordavind Utvikling har vært 
ansvarlig for markedsføring og økonomisk utgift i for bindelse med opptrykk av flyer.  
 
 
Festivaluke 
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LÆRT/LURT 
Gjennom å involvere omsorgssenteret i Dyrøyseminaret og aktivitetsuka, klarte vi under årets 
arrangement å mobilisere innbyggere i alle aldre. 
 
Det var også lurt at de ansatte på PLO «eide» arrangementet fullt og helt selv, på bakgrunn av 
eget engasjement og «å se glede i jobben» sin.   
 
 

5.5 Samarbeid frivillige lag og foreninger – enkeltpersoner 

GJORT 
På lik linje med tidligere Dyrøyseminar engasjerte vi mange lag, foreninger og enkeltpersoner 
som bidro med vertskap, servering og øvrig forefallende arbeid. Dette er noe av det som våre 
gjester syns er sjarmerende med å komme til Dyrøy og Dyrøyseminaret. 

 
LÆRT/ LURT 
Det er viktig for Dyrøyseminaret at vi klarer å holde på den folkelige og nære profilen, der 
bygdefolk er en del av vertskapet. Vi setter stor pris på denne innsatsen og de frivillige ble i 
etterkant av Dyrøyseminaret invitert til kaffe og kake der vi fikk snakket igjennom 
opplevelsene under Dyrøyseminaret   
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Del 6 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Evaluering lyd-lys 

GJORT/LÆRT/LURT 
 
Tirsdag 27.09.2010 
Nordavindshagen 
 
Utstyr 

• Miksebord – 20ch 
• AKG Myggsett x 4 
• 2 stk kablet mikrofon Astel (kulekarakt.) – bordstativ 
• Multikabel for tilkobling eksisterende anlegg 
• UTE: kablet mikrofon til isolert høyttaleranlegg (ikke koblet til inne-Lyd) 

 
Oppsett  
(styrte også…) 

• PC-lyd 
• Talerstol med tråløs mikr. (bordstativ) 
• Eksisterende talerstolmikrofon var ikke installert i lesepult og hadde for kraftig signal 

rett foran høyttaler… 
• Det ble satt opp ekstra wifi til seminaret som hadde dedikerte nett. 

 
Minus 

• Noe trangt miljø bak i lokalet sammen med 3-4 video-plasser 
 
Pluss 

• Samarbeidet med video – utmerket 
• Utmerket lyd i begge saler ved bruk av PC-lyd og mygger 
• Utmerket lyd begge steder ved riktig bruk av trådstyrt mikrofon 
• OK lyd ute 

 
Forbedringspunkter 

• Talerstol-mikrofon bør monteres i lesepult og kalibreres for lokalet 
• Hadde noen utfordringer med konflikter med ruter i tak. 

 
onsdag 28.09.2010 
Nordavindshagen 
 
Fast utstyr som er i Nordavindshagen. 
 
Minus 

-�112�-



 31 

• På grunn av oppsettet på hoveddagen og noe kort tid til testing på spor 2. Hadde vi 
problemer med å få systemet til å lese bilde på prosjektor første tiden. Etter at man 
satte opp ansattepc ble systemet stabilt. 

• Varmen var innstilt for full sal, så da det kun var 40 personer i lokalet ble dette noe 
kaldt. Dette ble rettet opp etter lunsj. 

 
Pluss 

• Lyd ok 
• Når systemet funker er dette bra 

 
Forbedringspunkter 

• Systemene i Nordavindshagen er blitt noe tilårskommet og det bør skiftes slik at alle 
typer digitale plugger passer i anlegget.  

• Viktig at man tester anlegget etter omrigging i lokalet 
• Varmen må skrus tilbake til normalverdier når det blir endringer av sammensetninger 

av personer i storsalen. 
 
onsdag 28.09.2010 
MS Gamle Salten 
 
Utstyr 

• Trådløs mikrofon og høytaler 
• Montert mobil wifi slik at deltakerne hadde raskt nett, levert av Telia 

 
 
Minus 

• Litt utfordrende salong for lyd/bilde 
 
Pluss 

• Det fungerte enkelt og greit med mobilt utstyr om bord. 
 
 

6.2 Festkveld – Frivillig innsats 

GJORT 
• Startet planleggingen tidlig før sommeren 
• Involverte før sommeren BIL,og Frøken Nilsen og Dyrøymat  
• Avtalte med Senja Videregående skole om mat og servering på skolen 
• Avklarte tidlig på sommeren menyen for lunsjer og festkveld 
• korsang ved velkomsten på industrikaia 
• BIL var tidlig ute og avklarte sin rolle 
• Bestilling av utstyr – tidlig (duker, servietter) 
• Plan for bord setting og pynting av bord 

 
 

LÆRT/LURT 
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• Lurt å starte planleggingen tidlig så mest mulig er klart før sommerferien 
• Bestille utstyr tidlig 
• Lurt å være tidlig ute i forhold til avtale med samarbeidsparter, i fall de trekker seg. 

Helst før sommeren 
• Nødvendig å ha en egen, hovedansvarlig for kulturinnslagene og koordinering i 

forhold til det som skal skje på scene og matservering på festkvelden.  
• Servitørene utførte en super jobb under festmiddagen.  
• God planlegging og kommunikasjon med BIL 
• Stilfullt og enkelt pyntet om bord på MS Salten 
• Velkomsten var veldig bra, med at registreringsbordet var plassert utenfor hall-døra og 

i foajeen var det pyntet med levende lys og innleid taffelmusikk 
• Rammen rundt festkvelden var flott om bord i båten og folk ga hyggelige 

tilbakemeldinger 
 
 

6.3 Renhold og kultur 

 
GJORT 
Renhold 

• Det ble oversendt en beskrivelse til vaskerne om de behov som var for vasking av 
lokaler i forkant, under og etter seminaret. Vaskebeskrivelsen ligger som mal på I-
området. Dette fungerte godt.  

 
LÆRT/LURT 
 
Renhold 

• Det var lurt å gjøre avklaringer tidlig overfor vaskerne, allerede i starten av sept.  
                                         

6.4 Bevertning 

GJORT 
• Avklaringer og bestillinger utført i juni mnd. Nært samarbeid med Dyrøymat og 

frøken Nilsen. 
• Opptelling av dekketøy og utstyr på Nordavindshagen. Duker, servietter bestilt.  
• Avklaringer gjort med Teknisk etat for bruk av kommunal bil og tilgang til 

nødvendige fasiliteter.  
• Servering av lunsj på to steder, MS Gamle Salten og Nordavindshagen.? 
• Rigging og bruk av telt. Hans og BIL var ansvarlig for rigging.  
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Lunsj - Dag 1- Suppe 

• Mange skal spise samtidig, 160-170 påmeldte på begrenset område innenfor en stram 
tidsfrist 

• Derfor var det veldig bra med suppe og brød ute i teltområdet, som også gjorde at det 
ble god tid til mingling og nettverksbygging. 

 
 
Lunsj - Dag 2 – baguetter MS Salten og Nordavindshagen 

• Fungerte greit som lunsj på begge sporene, ble nok mat samtidig som man oppnådde 
effekten av å mingle mens man inntok lunsj. 

 

LÆRT 
• Det er lurt å ha enkel lunsj når mange skal spise samtidig, og som gjør at det kan 

mingles og føles som en lett og enkel stemning 
 

 

LURT 
• Lurt å ha faste personer som serverte igjennom hele arrangementet 
• Lurt at servitørene hadde kjennskap til Nordavindshagen og serveringsferdigheter 
• Lurt med god og tidlig planlegging 

 
 

 

6.5 Overnatting - Booking                                                                                                         
 

GJORT 
Overnatting om bord på MS Gamle Salten 
Antall som overnattet: 37  
 
BIL var ansvarlig for rengjøring av- og skift av sengetøy på lugarene.  
Se vedlagt ansvarsoppgaver for BIL. 
  
Frivillige «damer» stod ansvarlig for bevertningen. Det ble servert frokost om bord tirsdag og 
onsdags- morgen, samt kveldsmat mandags kveld. 

 
LÆRT/ LURT 
Erfaringene fra flere Dyrøyseminar viser at overnattingskapasitet er noe av det mest 
utfordrende under Dyrøyseminaret. Det at vi i år hadde innleid båt til overnatting gjorde at det 
var enkelt å få innlosjert gjestene på en bra måte. 
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6.6 Logistikk – intern trafikk 
 

GJORT 
Det ble satt opp busser og taxi fra Dyrøy Taxi og Dyrøya bilruter til å ta den interne 
transporten mellom flyplasser, hurtigbåtkai og mellom hotellskip og Nordavindshagen 
 
Cominor AS ble innleid til å ta alle elever og ansatte ved Elvetun skole mellom MS Gamle 
Salten og skolen. Cominor ble også brukt til å frakte ungdommene på ungdomsporet til og fra 
Bergan kai, samt at selskapet sto for buss under guiding i Dyrøy 

 
 

LÆRT/ LURT 
Det blir litt uforutsigbart om hvem som trenger transport og til hvilket tidspunkt. Selv om det 
på forhand var laget en kartlegging av dette. 
 
Dette gjør at vi må bruke ekstra ressurser for å sikre oss at alle transportoppdrag blir løst, og 
har en klar plan for dette i forkant 
 
Samtidig valgte vi i år at alle transportoppdrag ble løst av lokalt næringsliv, som gir 
ringvirkninger og gir et positivt bilde av vertskapsrollen under Dyrøyseminaret. 

 
6.7 Møteledelse 

Ansvarlig:  Rimfrost/perong 48 på fellesdel på Gibostad(mandag)  
Ingvild Storvoll, på hovvedagen 

  Hege Vigstad – spor 1, dag 2 
  Hilde Luvigsen/Terje Nyberget, Senja Næringshage – spor 2, dag 2 
   
 

GJORT 
 
Vi har høg bevissthet om fordeling av ansvar i møteledelsen. Egne møteledere på de 
forskjellige sporene og egne debattledere for svært mange av dialoger/debatter på 
Dyrøyseminaret 2016, har vært en viktig suksessfaktor; mange stemmer høres, forskjellig 
fokus kommer fram og kvalitet og variasjon i framføringa øker. 
 
Dag 1 er den mest kompakte. Svært mange var på podiet og det ville være avgjørende å 
gjennomføre en effektiv møteledelse. Det ble gjort følgende valg 
 

• Det var laget plansjer som hadde bilder og en kort presentasjon av programmet, dette 
var gjort i bolker 

• Flere kulturinnslag og innkalling fra pausene var digitalt innspilt på forhånd, slik at en 
ikke brukte tid på dette 
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LÆRT 
 
Oppsummert kan en si at dette ble en effektiv og rasjonell møteledelse. En sparte tid, og viet 
aktørene på podiet mest oppmerksomhet. Møtelederen hadde en tilbaketrukket rolle. 
 
Å lede en debatt er en avgjørende rolle. Vi utfordret sentrale personer til denne oppgaven, 
blant annet redaktørene i Nordlys, Folkebladet og Nye Troms, i tillegg til næringssjefene i 
Målselv og Bardu. 
 

LURT 
 

• Å involvere mange er lurt. Å ansvarliggjøre mange skaper ringvirkninger.  
• Det er lurt å spørre egne debattledere også ved neste seminar.  
• Det er lurt å gjennomføre en effektiv regi ved å presentere aktører på podiet på 

plansjer med bilder og regi (og dermed bruke mindre tid på presentasjon via taletid) 
• Det er lurt å tenke strategiske nettverk i denne sammenhengen – hvem ønsker vi å 

samhandle med i forkant og etter seminaret? Trekker vi disse inn og tildeler roller på 
Dyrøyseminaret, knytter vi de sterkere til regionen og de vil dermed kunne være 
bidragsytere ikke bare på seminaret, men også i ettertid. 
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Del 7 
ØKONOMI 

___________________________________________________________________________ 
 
Dyrøyseminaret 2016     

 
Dyrøyseminaret er et stort arrangement som krever mye ressurser, samtidig som vi ser at 
finansieringen i utgangspunktet er blitt smalere. 
 
Finansieringen av Dyrøyseminaret 2016 var i hovedsak via samarbeidsavtale med Troms 
Fylkeskommune, Byregionprogrammet og egenfinansiering fra kommunen og Foretaket. 
 
Styringsgruppa og prosjektledelsen tok en stor økonomisk risiko med å leie inn to båter, bruke 
flere lokaliteter og gjennomføre seminaret over flere dager enn tidligere. Det ble budsjettert 
med underskudd. I etterkant er tilfredsheten fra våre samarbeidsaktører så god, at de har 
bevilget ekstra tilskudd til arrangementet. 
 
Størrelsen på årets Dyrøyseminaret er gjenstand på hva et foretak med 4 ansatte bør arrangere.  
Det  må gjøres en del veivalg fremover på hvordan man skal organisere Dyrøyseminaret 
videre. 
 
Om prosjektregnskapet,  
Prosjektregnskapet for 2016 viser et forbruk kr. 2.020.840, mot revidert budsjettert på kr. 
1.650.000,-. Derav er kr. 1.124.140 i direkte kostnader, og kr. 896 700 som korrigeringsbidrag 
for egen innsats.   
 
Det er ført inntekter på tilskudd og salg på totalt kr. 928 390. 
 
Regnskapet og gjennomføringen av Dyrøyseminaret 2016, må også sees i sammenheng med 
Byregionprogrammet, siden Dyrøyseminaret er et eget tiltak i dette prosjektet. 
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Del 8 
KONKRETE RESULTAT 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Internt i Dyrøy kommune 
 

• Gjennom årets Dyrøyseminar er svært mange involvert og har fått et eierforhold til 
Dyrøyseminaret 2016. Eierskap bidrar til at Dyrøy kommune får mange ambassadører 
som bidrar i sterkere omdømmebygging.  
 

• Vi har gjennom samarbeid, inkludering og økt eieforhold utviklet Dyrøyseminaret til 
et felles løft sammen med mange parter. Skolen, barnehagen, lag og foreninger, 
frivillige i Dyrøy og PLO-tjenesten (Festivaluka) har bidratt til å engasjere innbyggere 
i alle aldre. 
 

• Dyrøyseminaret 2016 har skapt vekst til flere lag og foreninger. Et godt eksempel er  
avtalen mellom Dyrøyseminaret og Brøstadbotn Idrettslag som sikrer en god inntekt til 
idrettslaget. 

 
• Dyrøyseminaret har også bidratt til vekst hos næringslivet, gjennom å satse på lokale 

innkjøp gjennom Frk.Nilsen, Dyrøymat og at all befordring ble tatt av Dyrøy Taxi og 
Dyrøya Bilruter.  
 

• Seminaret var en viktig arena for våre reiselivsaktører. De fikk muligheter til 
synliggjøre produkter, og samtidig knytte nettverk med destinasjonsselskap og aktører 
fra andre deler av fylket. 
 

• Dyrøy kommune har i etterkant av Dyrøyseminaret meldt seg inn i Destinasjon Senja. 
Det understøtter ny samhandling i regionalt næringsliv. Ved å følge opp koblinger og 
nettverk fra seminaret, kan flere effekter av årets Dyrøyseminar høstes. 

 
 
Regionalt i Midt-Troms 
 

• Satsinger i Byregionprammet i Midt-Troms var førende for tema på Dyrøyseminaret 
2016. Det at en hel region står samla om seminaret, har bidratt til felles forståelse, 
felles omdømme og markedsføring. Dette gir et bedre fundament for å framstå som en 
attraktiv region både for unge, næringsliv og etableringer.  
 

• Det ble i etterkant av Dyrøyseminaret tatt initiativ til oppstart av felles regional 
næringsplan som skal utarbeides for Midt-Troms. 
 

• Leverandørutviklingsprosjektet i regi av Senja Næringshagen hadde sin første samling 
av leverandører og kunder på Dyrøyseminaret. Ny leverandørkonferanse på sjømat 
gjennomføres i slutten av februar 2017. 
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• Dyrøyseminaret har på flere områder vært sentral i nettverksbygging. Et område er 
ungdom. Nordavind Utvikling har vært leid inn i egen oppfølgingskonferanse (januar 
2017) i samarbeid med Troms Fylkeskommune. To nye satsinger sammen med Senja 
vgs er under etablering. Destinasjonsselskaper i nord som medvirket på 
Dyrøyseminaret, har etablert en sterkere samhandlingsarena i etterkant med bl.a. fokus 
på Visma Ski Classic, Reistadløpet 2017. Byregionprogrammene i nord (Narvik, 
Harstad, Tromsø og Midt-Troms) har laget en sterkere felles profil for satsing i hele 
regionen. Dette samarbeidet etablertes tettere under Dyrøyseminaret 2016.  
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Dyrøyseminaret 2016
Dokumenterte utgifter

Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Budsjett Eks. mva mva. Inkl. mva Korreksjon Totalt Avvik
195 325 14310 Prosjektledelse 350 000 312 386,00 0,00 222 900 535 286 -185 286
195 325 14311 Honorar/losji 550 000 41 099,00 0,00 41 099 508 901
195 325 14312 Frikjøp internt 60 000 0,00 144 000 144 000 -84 000
195 325 14313 Bespisning, lokaler 110 000 630 675,00 0,00 630 675 -520 675
195 325 14314 Program, markedsf. 30 000 600,00 0,00 42 900 43 500 -13 500
195 325 14315 Underholdning 20 000 26 350,00 0,00 6 300 32 650 -12 650
195 325 14316 Ungdomssatsing 370 000 0,00 382 200 382 200 -12 200
195 325 14317 Dig. løsninger/Webstream 80 000 1 659,00 0,00 96 000 97 659 -17 659
195 325 14318 Publisering 30 000 31 397,00 0,00 2 400 33 797 -3 797
195 325 14319 Kjøp av tjenester 50 000 79 974,00 0,00 79 974 -29 974

 Totalt 1 650 000 1 124 140,00 0,00 896 700 2 020 840 -370 840
 
 

Finansiering: 

195 325 14320 Ungdomssatsing/blåfond 450 000 180 000,00  
195 325 14320 Tjenestekjøpsavtale DK 100 000 100 000,00 egenandeler skal hovedsakelig
195 325 14320 Tilskudd fylket 250 000 250 000,00 brukes på lønn og ungdomssatsing
195 325 14320 Deltakeravgift 250 000 195 990,00 0,00
195 325 14320 Festkveld/salg 100 000 33 400,00
195 325 14320 Medfinansiering andre prosje 100 000 169 000,00
195 325 14320 Egeninnsats 400 000 896 700,00

Totalt 1 650 000 1 825 090,00

KONVERTERING
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 02.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettorientering 2017 - Nordavind Utvikling KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 5/17 16.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i desember 2016 budsjett for Nordavind Utvikling KF med følgende 

hovedtall: 

 
Det var samtidig påpekt at med bakgrunn i usikkerheten knyttet til inntjeningen for Nordavind 

Utvikling Dyrøy KF, ville en legge opp til bruk av kr 677.225 av disposisjonsfond og 155.000 i 

bundne fondsmidler for å komme i balanse for budsjettåret 2017. Undertegnede varslet at en ville 

komme tilbake med budsjettregulering til styret når bildet av inntektsnivået er tydeligere i løpet 

av 1 kvartal 2017. 

Foretakets vurdering 

Etter behandlingen i sist styremøte, er det kommet på plass en del flere tall utover det som var 

kjente faktorer i møtet på det tidspunktet. F.eks. vedtok kommunestyret at driften av 

kontorhotellet skulle opprettholdes og at fårikålfestivalen er kommet inn som et vedtatt tiltak i 

kommunens budsjett. Dette må det tas hensyn til i budsjettet 2017 for Nordavind Utvikling KF. 

 

Det er videre kommet flere prosjekter som Nordavind Utvikling KF er invitert til å søke på 

og/eller delta i kommende år. Dette gjør at kompleksiteten og usikkerheten i økonomien pr 1. 

februar fortsatt er stor (viser for øvrig til driftsorienteringer som blir behandlet i samme møte). 

 

Daglig leder mener at det er for tidlig å fastsette første budsjettregulering allerede i 1. kvartal. 

 

Daglig leder legger fram de foreløpige forslagene til reguleringer i møtet, men varsler om at 

budsjettregulering I/2017 kommer i neste styremøte, berammet 26. april. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar budsjettorienteringen til orientering 

-�122�-



Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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