
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

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

Dato: 26.04.2017 

Tidspunkt: 15:00 

 

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

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

 

Saker knyttet til regnskap og budsjett vil ettersendes.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 6/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2017  2017/55 

ST 7/17 Referatsak   

ST 8/17 Driftsorientering II/2017  2017/55 

ST 9/17 Årsregnskap 2016 - 1.gangs behandling  2017/55 

ST 10/17 Budsjettregulering I/2017  2017/55 

ST 11/17 Årsmelding 2016 - 1.gangs behandling  2017/55 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

styreleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 16.11.2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 6/17 26.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside.   

http://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/3761140.296.rvtppsyact/NUKF_Protokoll_170216.p

df  

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 16.02.2017 godkjennes.  

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering II/2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 8/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Avtale sekretariat - omstilling 

2 Søknad regional næringsplan 

3 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Nordavind Utvikling 

 

Saksopplysninger 

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

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

 

Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2017 

 

Innsatsområde Helse og Omsorg 

- Support meldingsutveksling/journalsystem  

- Opplæring 

 

Innsatsområde Prosjektsøknad/initiering/tjenesteutvikling 

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

- 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. 

- Utarbeidet ny søknad – «Kompetanse- og innovasjonstilskudd».  

- Utarbeidet prosjekthåndbok for interne prosjekter – Nordavind Utvikling ønsker 

kvalitet i form av klare retningslinjer om prosjektprosessen og fordeling av 

ansvarsområdene.  

 

Innsatsområde Forskningsdagene 2017 

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

arrangement) 

- 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 

 

Byregionprogrammet Midt-Troms  
Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme  
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økonomisk vekst i hele regionen.  

 

- Nordavind Utvikling KF driver frem prosessen med regional næringsplan i Midt-Troms;  

o Utarbeidet tilbudsgrunnlag på vegne av Lenvik kommune, for prosjektledelse. 

o Utarbeidet felles saksdokument til alle kommunene. 

o Søknad til Troms Fylkeskommune/Statskog om finansiering, se vedlegg. 

 

 

Helsesatsinger 

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

arbeidsgruppesamlinger. 

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

med prosjektleder. 

 

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 

 

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

«Dok Helse». 

 

- Deltar 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).  

 

- Deltok 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 

 

- Kontrakten med USHT utvides fra 1.5 til 100% 

 

Kontorhotellet 

 

Viser til informasjon i, styremøte 16 02 2017 

 

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

kommune.  

 

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. Det var flere studenter som benyttet seg av tilbudet i påsken. Det er 

også kommet en ny leietaker på plass fra 1.4 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 

 

Nordavind Utvikling KF har fått sekretariatsfunksjonen for omstillingsprogrammet i Dyrøy 

kommune i strategi og forankringsfasen. (Se vedlagte kontrakt) 

 

Dette arbeidet er viktig å se i sammenheng med øvrige satsinger i foretaket. 
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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.  

 

Det nye i 2017 er etter avklaringer med fylkesråd for næring og kultur i Troms fylkeskommune 

er at prosjektet nå vil dekke hele fylket, og Kari Tveit er ansatt i 50 prosent stilling for å 

utarbeide planer for de nye kommunene som skal delta. Det er videre klart at Lerøy Aurora AS 

går inn som partner i prosjektet. Det jobbes videre å få inn Marine Harvest ASA som partner. 

 

 

Villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen i Troms 

 

Det jobbes videre med 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. 

 

- Prosjektleder: Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

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: 
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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 

- Sekretariatsleder omstillingsprogrammet 

 

Karl Johan Olsen, Prosjektleder 100 % stilling 

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

Troms frem til 1.5 2017. 

- 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. 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. 

- 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. 

 

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.  

 

Som driftsorienteringen viser er Nordavind Utvikling KF inne i mange satsinger som har stor 

betydning for regionen generelt og Dyrøy kommune spesielt.  
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Omstillingsprogrammet i Dyrøy er viktig for videre vekst og utvikling i næringslivet og 

bosetting i kommunen, dette er en satsing som ligger innenfor foretakets vedtekter der vi skal 

være kommunens utviklingsverktøy.  

Det er viktig for foretaket at vi ser sammenhengen mellom omstillingsbehovet i Dyrøy med 

øvrige næringssatsinger som foretaket jobber med, jfr regional næringsplan. 

 

Foretakets måte å jobbe på aktualisere fortsatt 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 kommer som egen sak høsten 2017.  

 

Det vises for øvrig til budsjettreguleringssak i dette møtet som synliggjør noe av den økningen i 

aktiviteten som er i foretaket. 

 

 

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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Nordavind Utvikling KF  77189200, mobil 90531848 

9311 BRØSTADBOTN  ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 

   
Tverrveien 1,        

9311 Brøstadbotn 

www.nordavindutvikling.no       

          

Org.no: NO 985 953 570 MVA      Prosjekt: Omstilling 

Bank:  4776 1203173      Dato:   20.3.2017 

  

           

 

 

Standard prosjektkontrakt for oppdrag  

 

mellom  

 

Oppdragsgiver: 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

Organisasjonsnummer: 864 994 032 

Kontaktperson: Marit Alvig Espenes 

 

 

Oppdragstaker: 

 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

Tverrveien 1 

9311 Brøstadbotn 

Organisasjonsnummer: 985 953 570 

Kontaktperson: Ragnvald Storvoll 

 

Vedrørende følgende prosjekt/oppdrag 

 

Prosjekttittel: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 

 

Oppdrag i henhold til avtale er: 

 

- Sekretariat for prosjektstyret (Drift av prosjektstyret) 

- Utarbeidelse av søknad til Troms fylkeskommune for finansering av strategi- og 

forankringfasen 

- Utarbeide tilbudsdokumenter for innleie av ekstern prosjektleder 

- Støttefunksjon for innleid prosjektleder strategisk utviklingsanalyse 
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Nordavind Utvikling KF  77189200, mobil 90531848 

9311 BRØSTADBOTN  ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 

Prosjektnummer hos oppdragsgiver:  

 16500 Omstillingskommune 

 

Prosjektnummer hos oppdragstaker:  

 16500 Omstillingskommune 

 

 

Kontraktssum ekskl. mva: kr 20.000,- pr mnd. (120.000,- totalt i perioden) faktureres som 

konsulentbistand fra Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 

  

Reise- og møtekostnader som spesifisert i prosjektbeskrivelsen kommer i tillegg og faktureres 

oppdragsgiver. (Kontraktsummen inkluderer også kostnader knyttet til kontorhold, pc etc) 

 

 

Kontrakten bygger på følgende forutsetning: 

Prosjektet er finansiert og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Fakturering skal skje 

månedlig på første virkedag i måneden etter leveransen har funnet sted, og så lenge avtalen 

løper.  

 

Oppdraget starter 01.04.2017 og varer til 1.10.2017, med opsjon på forlengelse.  

 

Arbeid utover avtalen vil bli fakturert med kr 615,- pr time, etter nærmere avtale med og 

bestilling av prosjektstyret 

 

Leverandør har elektronisk timeføring som vil danne grunnlag for timeregistrering og 

fakturering. 

 

Resultatet er oppdragsgivers eiendom.  

 

Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, 

skal søkes løst ved megling i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for megling og 

voldgift.  

 

 

 

Vedlegg:  

 

Underskrifter 

 

Sted og dato:         Sted og dato: 

Brøstadbotn 18.04.2017      Brøstadbotn 18.04.2017 

 

 

 

Marit A. Espenes       Ragnvald Storvoll 

Ordfører        Daglig leder 

 

Oppdragsgiver        Oppdragstaker 
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SØKNAD OM STATSKOG/TROMS FYLKESKOMMUNE TIL 

PROSJEKTET REGIONAL NÆRINGSPLAN MIDT-TROMS 
   
Prosjektnavn Regional næringsplan Midt-Troms 

Prosjekteier Lenvik Kommune 

Støtteordning Statskog/Troms fylkeskommune 

Omsøkt beløp 400 000 Prosjektperiode 01.05.2017 - 30.06.2018 
Totalbudsjett 1 200 000 Søknadsnummer 2017-0006 

Org. nummer 939807314 Innsendt dato 03.04.2017 

SMS aktivert Av E-post aktivert På 

 

Kort beskrivelse 

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet 

mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene. 37 byregioner med til 

sammen 213 kommuner er i gang med fase 2 av programmet. I Midt-Troms har alle 8 kommunene 

gjort positive vedtak om deltakelse også i fase 2 (01 08 2015 – 31 07 2018)  

I arbeidet med byregionprogrammet, er det et mål å jobbe fram konkrete regionale planer. 

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon 

Søker / 
Prosjekteier 

Lenvik Kommune 
Org.nr:939807314 

Rådhusveien 8, 
9300 FINNSNES 

- 
77 87 10 00 

 postmottak@lenvik.kommune.no 

Kontakt-
person  

Næringsjef Bjørn Fredriksen 
 

Rådhusveien 8, 
9300  FINNSNES 

90028129 
77 87 10 00 

 bjorn.fredriksen@lenvik.kommune.no 

Prosjekt-
leder 

Daglig leder Ragnvald Storvoll 
 

Dyrøy kommune 
9311  BRØSTADBOTN 

90531848 
77189200 

 ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 
 

Prosjektbeskrivelse 

I Midt-Troms er det et mål å jobbe fram  regionale planer. Kommunene i regionen er sentral for å lage 

innretningen på en del av næringsplan som er lik i alle 8 kommuner. Fokusområder er reiseliv, maritim 

sektor og forsvar/leverandørutvikling.  

Byregionprogrammet vil i gjennom dette prosjektet bidra med konkrete verktøy for å utarbeide en 

felles regional del av næringsplan for de 8 kommunene i Midt-Troms. 

Temaer i forarbeidet med næringsplanen vil være: 

-    Hvordan utvikler vi en felles regional del i alle kommuners næringsplaner? 

-    Kan vi forankre regionalt rekrutterings- og omdømmearbeid likt i plandokumenter i alle 8 

kommuner? 

        Hvilke grep må da gjøres?    
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Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 

 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Nasjonalt er det satt i gang et byregionprogram i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD).  

Målet med dette programmet er å styrke regionenes vekstkraft. Kjernen i satsingen er å fjerne 

flaskehalser/det som skaper dem, samt stimulere til positive ringvirkninger og samspill mellom 

kommuner på tvers av grenser for innbyggere og næringsliv samt læring.  

Troms fylkeskommune inviterte Lenvik kommune til å søke om midler fra fylkeskommunen for å 

kunne delta i utviklingsprogrammet for byregioner. Dette siden Finnsnes har en viktig funksjon som 

regionsenter for Midt-Troms. Fylkeskommunen viste i denne sammenheng til fylkesplanen for Troms 

2014-2025 som blant annet omhandler strategier for byene; Tromsø, Harstad og Finnsnes. I dette 

ligger mulighetene for å være pådrivere i regionalt utviklingsarbeid, både for egen utvikling og for 

omlandet.  

I fylkesplanen påpeker fylkeskommunen at de vil satse på å legge til rette for senterutvikling, økt 

vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene. I tillegg vil en se på om sentrene i større 

grad, og innenfor hvilke områder, kan ivareta oppgaver for sin region, samt styrke samarbeid innen 

næringsliv og tjenesteyting mellom regionsenter og omlandskommunene  

I arbeidet med prosjektet «Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd» fase 1 (analysefasen) 

er det gjennom analyser og innspill fra en rekke møter med kommuner, næringsliv, 

utdanningsinstitusjoner, ungdomsråd mv utarbeidet en samfunnsanalyse for Midt-Troms.  

Samfunnsanalysen beskriver status for vekstkraft i Midt-Tromsregionen i dag, hva som skal til for å 

bidra til økt vekstkraft, samt bekrivelse av potensialet for økt samhandling mellom bykommunen og 

områdene rundt regionsenteret for økt vekstkraft. Denne samfunnsanalysen legges til grunn for søknad 

til KMD om deltakelse i det nasjonale byregionprogrammet, fase 2. 

Kort om innholdet i samfunnsanalysen 

•    Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske 

utfordringer. Gjennom arbeidet med samfunnsanalysen er to hovedkonklusjoner klare. For det første er 

det innenfor flere næringer stort potensial for fremtidig økonomisk vekst. Den mest åpenbare er 

sjømat, med hovedvekt på havbruk og leverandørnæringen til havbruk. For det andre står Midt-Troms 

overfor ei stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft.  

•    Selv om det blir noe befolkningsvekst i regionen, vil ikke veksten komme i yrkesaktiv alder. Antall 

eldre øker, mens andelen unge blir færre. Det handler ikke bare om antall personer, men også om hva 

slags kompetanse arbeidstakerne har. Uten gode strategiske grep, kan fremtidsutsiktene for denne 

regionen være alvorlige. Underdekningen vil kunne ramme næringsliv og alle andre samfunnssektorer.  

•    Kunnskap blir en stadig viktigere innsatsfaktor for bedriftene i Midt-Troms, som også må 

konkurrere med andre vekstregioner om arbeidskraften.  
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•    Samfunnsanalysen viser at det er en kompakt region med stor arbeidspendling mellom de ulike 

kommunene. Mer enn hver fjerde arbeidstaker i Midt-Troms (28, 8 prosent) bor i en kommune og 

jobber i en annen. 

•    Regionen har mange hytter/fritidsboliger. I perioden 2000-2014 har antallet private hytter i de åtte 

Midt-Tromskommunene økt fra 2.925 til 4005, en økning på 30 prosent. 

•    Antall nyregistrerte firma i Midt-Troms har økt for hvert år fra 190 i 2010 til 308 i 2014. I Midt-

Troms har den samlede verdiskapingen økt med 26% fra 2008 til 2013 

•    Midt-Troms er den tiende største eksportregionen av 48 regioner i Norge og et industrityngdepunkt 

i Troms fylke.  

•    Verdien av sjømatproduksjonen i Midt-Troms var nesten 50% av verdien av sjømatproduksjonen i 

Troms i 2013. Det utgjør over 17% av verdien av sjømatproduksjon i Nord-Norge. På landsbasis 

utgjør dette utgjør ca. 7% av verdien av den totale sjømatproduksjonen i Norge. Det er forventet en 

sterk vekst innen havbruksnæringen. 

•    Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever nå stor 

økning og stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Midt-Troms har tilgjengelig naturgrunnlag i verdensklasse, fra ytre Senja til Indre Troms. 

•    Forsvarssektoren er en betydelig samfunnsaktør i Midt-Troms: Troms rangeres som det tredje 

største fylke med om lag 2,8 milliarder i direkte økonomisk verdiskaping. 

•    Unges medvirkning i regional vekst vil være avgjørende fremover. Ungdomsperspektivet er viet 

god plass i samfunnsanalysen.  

•    Se for øvrig vedlagt samfunnsanalyse 

Prosjektmål 

Utarbeide felles strategisk regional næringsplan i Midt-Troms, for å styrke samspillet mellom byen og 

omlandet og for å fremme økonomisk vekst i hele regionen med hovedmål: 

- Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i 

Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv/utmarksnæringer får særskilt fokus . I dette ligger også 

kommunal tilrettelegging for utvikling. 

-  Utdanning/kompetanse – Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig 

kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de 

regionale vekstnæringene har? 

- Rekrutterings/integreringsstrategier – Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings og 

integreringsarbeid. Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og 

omdømmearbeid. 

Forankring 

Alle åtte kommuner har gjort egne vedtak om deltakelse i programmet.  

Bardu:     Kommunestyret, 29 04 2015, sak nr. 14/15. 
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Berg:    Kommunestyret, 14 04 2015, sak nr. 15/15. 

Dyrøy:    Kommunestyret, 20 04 2015, sak nr. 9/15. 

Lenvik:    Kommunestyret, 30 04 2015, sak nr. 51/15. 

Målselv:    Kommunestyret, 26 03 2015, sak nr. 33/15. 

Sørreisa:    Kommunestyret, 10 02 2015, sak nr. 82/15. 

Torsken:    Delegert vedtak, 30 04 2015, ref 2014/66-4.  

Tranøy:    Kommunestyret, 21 04 2015, sak nr. 18/15 

 

Arbeidet med regionale næringsplaner er videre forankret i regionrådet, og i regionalt næringsforum 

og ble forankret i felles kommunestyremøte for de 8 kommunene i Midt-Troms 13.2.2017. 

Prosjektorganisering 

- Prosjekteier: Lenvik kommune 

- Styringsgruppe:  

Ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen(leder), regionrådets nestleder Marit A. Espenes og ordfører i 

Målselv Nils Fosshaug,  

- Arbeidsgruppe: 

Tore Jan Gjerpe, Hogne Eidissen, Audun Sivertsen, og en ungdomsrepresentant oppnevnt av URMT. 

  

•    Adm. ansvarlig for prosjektet: Næringssjefen i Lenvik - på vegne av rådmannen i Lenvik 

•    Prosjektleder: Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 

•    Arbeidsgruppe: Ledet av næringssjefen i Lenvik. Hver av de deltakende kommunene i regionen 

deltar med næringsansvarlig i kommunen. 

Samarbeidspartnere 

- Kommunal-og Moderniseringsdepartementet 

- Troms Fylkeskommune 

- Statskog SF 

- Senja Næringshage 

- Byregionprogrammene i Tromsø og Harstad. 

- Næringsaktører i Midt-Troms. 

- Blått kompetansesenter/Senja Videregående skole 
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Aktiviteter 

- Felles forankring av planprosessen i kommunene gjennom felles kommunestyremøte for alle 

kommuner i Midt-Troms 13.2.2017, og videre oppfølging gjennom Midt-Troms regionråd. 

- Samhandling mellom kommunene i Midt-Troms for utarbeidelse av felles regional del av 

næringsplan gjennom forankring i Administrativt råd i regionrådet. 

- Konkret utarbeidelse av strategiske målsetninger/tiltak mellom kommunene og næringsaktørene i 

regionen. Utarbeidet av eksternt kompetansemiljø. 

- Utarbeidelse av felles regional næringsplan for kommunene i regionen. 

- Planen skal vedtas av hver enkelt kommune. 

Målgrupper 

- Kommunene i Midt-Troms. 

Resultat 

Felles regional del av næringsplan for kommunene i Midt -Troms. 

Effekter 

- Felles Regional identitet 

- Økt attraktivitet 

- Økt Vekstkraft innenfor sjømat, reiseliv og leverandørindustrien knyttet til forsvaret og 

havbruksnæringen, samt større aktivitet på naturbaserte ressurser innenfor landbruk og 

skogbruksnæringen i regionen 
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Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Prosjektet er tenkt startet opp mai 2017 som en forlengelse av forankring i felles kommunestyremøte 

for alle kommunene i Midt-Troms 13.02.2017. 

Videre vil samhandlingen mellom kommunene og utarbeidelse av felles regional del av næringsplan 

starte våren 2017 og at alle kommuner i regionen skal ha fattet vedtak iløpet av første halvdel av 

2018. 

 

Budsjettplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Informasjonstiltak   50 000       50 000 

Innkjøp av 
konsulenttjenester   300 000       300 000 

Møter og reiser   100 000       100 000 

Prosjektledelse og 
Administrasjon   400 000       400 000 

Samlinger/prosessarbeid   250 000       250 000 

Trykking av strategisk 
næringsplan   100 000       100 000  

Sum kostnad 1 200 000     1 200 000 

 

 

Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Byregionprogrammet i 
Midt-Troms   250 000       250 000 

Egeninnsats/medfinansieri
ng   550 000       550 000 

Statskog/Troms 
fylkeskommune   400 000       400 000  

Sum finansiering 1 200 000     1 200 000 

Prosjektet involverer mange næringsaktører, kommuner i regionen, og det er derfor lagt inn høy egeninnsats 

i prosjektet. 

 

Geografi 

Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik 

Vedlegg Filstørrelse Dato 

Samfunnsanalyse Byregionen Finnsnes 01 03 2015.pdf  4 377 976 05.01.2017 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsregnskap 2016 - 1.gangs behandling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 9/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Årsregnskap 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

Saksopplysninger 

Daglig leder legger frem årsregnskap 2016 til 1. gangs behandling i styret. Styret vil få regnskap 

og årsmelding tilbake til behandling 1.6.2017, etter revidering. 

Foretakets vurdering 

 

Foretaket legger fram årsregnskapet for 2016 med et netto driftsresultat på kr 315 864, og et 

regnskapsmessig resultat på kr 160 863,- 

 

Det var ved inngangen av 2016 stor usikkerhet rundt inntektene og utgiftene spesielt knyttet til 

Dyrøyseminaret. Det ble derfor gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret, for å ivareta 

dette. 

 

Tabellen viser hovedtall for Nordavind Utvikling Dyrøy KF  

Hovedtall drift Regnskap 2016 

Rev. Budsjett 

2016  Regnskap 2015 

Sum driftsinntekter -5 092 831 -4 925 000 -2 803 132 

Sum driftsutgifter 4 774 993 4 643 000 3 005 220 

Brutto driftsresultat 317 838 -282 000  202 088 

Finansposter 1 975  3 383 

Avsetning(-) Bruk 

av fond -431 629  - 282 000 - 205 471 

Mer-/mindreforbruk -160 863 0 0 

 

Om foretakets økonomi i detalj, vises til framlagte regnskap m/noter. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 
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1. Årsregnskapet for 2016 med noter for Nordavind Utvikling Dyrøy KF godkjennes for 

oversendelse til KomRev Nord IKS til revisjon. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsmelding 2016 - 1.gangs behandling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 11/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2016 -Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

Saksopplysninger 

Daglig leder har utarbeidet forslag til årsmelding som legges frem til 1. gangs behandling i 

styret. 

 

Styret vil få denne saka til ny behandling 1.6.2017 når regnskapet er revidert. 

 

Vedlagt følger årsmeldingen til behandling i styret. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

 

Styret vedtar den fremlagte årsmeldingen for Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2016. 

 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Nordavind Utvikling KF  Org.no: 985 953 570 

Dyrøy kommune    Bank 4776 1203173  

9311 BRØSTADBOTN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING 2016 

 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arkiv: 2017/ 
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ÅRSMELDING FOR NORDAVIND UTVIKLING DYRØY KF 

 

Generelt om foretaket 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i 2003.  

 

Etableringen av foretaket er forankret i Dyrøy «den lærende kommune» og værebegrepene som 

er retningsgivende for arbeidet. Styret for Nordavind Utvikling Dyrøy KF er formannskapet med 

ordfører Marit Alvig Espenes som styreleder.  

 

Hovedmålet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et 

internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for samhandling 

og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikken PLP i utviklingsarbeidet. Samtidig er foretaket 

en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og 

omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv. 

 

Organisasjon 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF har i 2016 hatt 1,5 fast stilling (daglig leder og en prosjektleder i 

50 % stilling). I tillegg nyttes engasjerte enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis.

  

Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning veldig godt. og det har vært lavt sykefravær i 

året som er gått. 

 

Vi anser dette tilfredsstillende, og det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området. 

Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2016. 

 

Ytre miljø 

Foretaket har en bevist holdning til bruk av papir og ressurser i hverdagen, og velger så langt det 

er mulig å bruke kollektivtransport når selskapet er på reiser. Vi bruker videokonferanse som 

erstatning for mange jobbreiser. Vi vil derfor mene at foretaket ikke forurenser det ytre miljø. 

 

Likestilling 

Antall ansatte har i 2016 vært 4 ansatte med 3 menn og 1 kvinne.  

Styret har hatt 5 styremedlemmer, 3 menn og 2 kvinner.  

Styret er av den oppfatning at foretaket har en god kjønnsmessig balanse. 

 

Aktivitet 

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

både i ovennevnte prosjekter, og vi erfarer at de får betydning i interne arbeidet, i tillegg til at det 

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

kommunes behov.  

 

 

Prosjekter og satsinger med ekstern medfinansiering i 2016 (finansieringskilde i parentes): 

 Dyrøyseminaret 2016 (Troms Fylkeskommune, Byregionprogrammet, Senja VGS, Midt 

Troms regionråd) 

 «Samspill» (Fylkesmannen i Troms) 

 Samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune (Innovasjonsinfrastruktur, Troms 

fylkeskommune) 
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 Samarbeidsprosjekt Villaks – oppdrettsnæring (Troms Fylkeskommune, kommuner og 

oppdrettselskap) 

 Rekruttering Naturbruk – Prosjekt i samarbeid med Senja og Nord-Troms Videregående 

skole (Blåfondet) 

 

Eksempler på leveranser til eksterne kunder:  

 

 Nordavind Utvikling Dyrøy KF var i 2016 innleid av Lenvik kommune som 

prosjektledelse av fase 2 i Byregionprogrammet. 

 Nordavind Utvikling Dyrøy KF var i 2016 innleid av USH for prosessledelse på prosjekt 

dokumentasjon av helsehjelp. Videre har Foretaket vært innleid av Sørreisa kommune 

som superbruker PROFIL. 

 

Eksempler på øvrige satsinger og aktivitet:  

 

 Kafédialoger – tilrettelegging og gjennomføring av møteplasser mellom innbyggere, 

politikere og administrasjon. Tema i 2016: Kommunereform 

 Søknader og prosjektutvikling på vegne av enhetene/administrasjonen, bl.a. 

velferdsteknologi, HMS, Barnefattigdom, Samspill, KLP. 

 Utadrettet foredragsvirksomhet, publisering og omdømmebygging. 

 Ansatte i foretaket har også eksterne roller; styreleder i Fagrådet for distriktssenteret 

(KDU), deltakelse i ulike nettverk. 

 Forskning og samarbeid med FoU-miljø, egen doktorgrad på temaet stedsuavhengig 

arbeid, samhandling med masterstudenter i og utenfor Norge.  

 Bidratt strategisk med arbeid for å få oppslag i media om saker som er viktige for Dyrøy, 

samt egen publisering av arbeid, resultater og dokumentasjon 

 Bidratt med ressurser til næringsarbeid og utvikling av lederutviklingsprogram i Dyrøy, 

samt strategiske diskusjoner og bidrag i utredninger for rådmannen.  
 

Kommentarer 
 

Det har de siste årene vært endringer i oppdragsporteføljen til foretaket, der vi ser at inntektene 

for 2016 i større grad har kommet fra salg av konsulenttjenester og prosjektledelse til eksterne 

aktører, enn det som har vært tilfelle tidligere. 

 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF bruker PLP og prosjektregnskapene som styringsverktøy i daglig 

drift, da det er dette som er grunnlag for tilsagn og rapporteringer. Kommunikasjon og bruk av 

videofortellinger er en metodikk som foretaket har utviklet modeller på og som er tatt i bruk av 

flere interne og eksterne aktører. 

 

Når vi påtar oss eksterne oppdrag, gjør foretaket faglige vurderinger på at disse oppdragene skal 

bidra til innovasjon og kompetansebygging internt i egen organisasjon og i Dyrøy kommune. 

Dette ruster oss til å møte fremtidige behov både innenfor tjenestetilbud i Dyrøy og for 

tilrettelegging for næringslivet i kommunen.  

 

For Dyrøy kommune vil et forsterket samarbeid med andre kommuner og aktører være 

avgjørende for å kunne levere kvalitet i kommunale tjenester i et fremtidsperspektiv.  

Foretaket som eksternt samarbeidsverktøy er med på å utvikle nye samhandlingsmodeller, som 

eksempler på dette kan Byregionprogrammet, rekruttering til naturbruksutdanningen og eksterne 

helseprosjekter nevnes.  
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Foretakets økonomi 

Foretaket legger fram årsregnskapet for 2016 med et netto driftsresultat på kr 315 864, og et 

regnskapsmessig resultat på kr 160 863,- 

 

Det var ved inngangen av 2016 stor usikkerhet rundt inntektene og utgiftene spesielt knyttet til 

Dyrøyseminaret. Det ble derfor gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret, for å ivareta 

dette. 

 

Tabellen viser hovedtall for Nordavind Utvikling Dyrøy KF  

Hovedtall drift Regnskap 2016 

Rev. Budsjett 

2016  Regnskap 2015 

Sum driftsinntekter -5 092 831 -4 925 000 -2 803 132 

Sum driftsutgifter 4 774 993 4 643 000 3 005 220 

Brutto driftsresultat 317 838 -282 000  202 088 

Finansposter 1 975  3 383 

Avsetning(-) Bruk 

av fond -431 629  - 282 000 - 205 471 

Mer-/mindreforbruk -160 863 0 0 

 

Om foretakets økonomi i detalj, vises til framlagte regnskap m/noter. 

 

 

Brøstadbotn 26.4.2016 

 

Ragnvald Anton Storvoll 

daglig leder 

 

 

Marit Alvig Espenes  Stig Stokkland  Kine-Mari Hanssen 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 

 

Knut Arne Johansen  Håvard Danielsen 

Styremedlem                          Styremedlem  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering I/2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 10/17 26.04.2017 

Kommunestyret 17/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Viser til orienteringssak i styremøtet 16.2.2017 der hoveddelen av de forslag til endringer ble 

løftet frem: 

 

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. 

 

Etter behandlingen i styremøtet høsten 2016, 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 i dag 

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

 

Foretakets vurdering 

Når vi tar hensyn til de kjente faktorene for driften så langt i 2017 ser vi at det vil være 

formålstjenlig å revidere budsjettet på følgende vis, endringer uthevet og kursiv: 
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Beskrivelse Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 1 

Fast lønn 1 928 447 2 000 000 

Fast tillegg 10 124 25 000 

Lønn midlertidige stillinger 0 0 

Arb.givers andel KLP 421 300 450 300 

Arbeidsgiveravgift 120 354 130 354 

Kontormateriell og -rekvisita 5 000 5 000 

Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 

Bevertning 5 000 5 000 

Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 

Kjøp av tjenester 0 0 

Arrangementsutgifter 160 000 160 000 

Øredifferanse 0 0 

Telefon 15 000 15 000 

Internett 65 000 65 000 

Annonser 25 000 25 000 

Gaver og blomster ved representasjon 5 000 5 000 

Trykkingsutgifter 5 000 5 000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter 140 000 140 000 

Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 150 000 150 000 

Strøm 0 0 

Husleie 185 000 185 000 

Leie av lokaler 0 0 

Diverse avgifter og gebyrer 5 000 5 000 

Kontingenter 0 0 

Lisenser/brukerstøtteavtaler 5 000 5 000 

Kjøp av inventar og utstyr 0 0 

Maskinelt utstyr og instrumenter 0 0 

Datautstyr 10 000 10 000 

Serviceavtaler brukerstøtte 2 000 2 000 

Konsulenthonorar 500 000 500 000 

Kjøp fra kommuner 0 0 

Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune 0 0 

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 0 0 

Forsinkelsesrenter 0 0 

Betalingsgebyr 0 0 

Avsetn. til disposisjonsfond 0 277 346 

Avsetn. til bundne fond 0 0 

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer -1 000 000 -1 600 000 

Refusjon fra staten 0 0 

Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0 

Refusjon fra fylkeskommuner -200 000 -200 000 

Refusjon fra kommuner -180 000 -180 000 

Refusjon fra andre (private) -750 000 -750 000 

Salg til kommunalt foretak i egen kommune 0 0 

Overføring fra fylkeskommuner -500 000 -500 000 
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Overføring fra kommuner -300 000 -780 000 

Bruk av disposisjonsfond -677 225   

Bruk av bundne fond -155 000 -155 000 

  0 0 

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 

  0 0 

 

De største endringene i budsjettet vil være økning i inntekter knyttet til vedtak i årsbudsjett 2017 

for Dyrøy kommune og omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. 

Det er også budsjettert en økning i salgsinntekter, som i denne omgang knytter seg til ny avtale 

med USH Troms. 

Det er videre foreslått at man setter av forventet overskudd på kr 277 346 til foretakets 

disposisjonsfond. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret i Nordavind Utviklig vedtar budsjettregulering I/2017: 

 

Beskrivelse Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 1 

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 

 Herav bruk(-)/avsetninger til disposisjonsfond -677 225 277 346 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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