
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 08.05.2017 

Tidspunkt: 09:30 

 

Eventuelt forfall må meldes sekretariatet snarest på tlf. 905 31 848, eller epost: 

ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 

.   

Vararepresentanter innkalles også til dette møtet. 

 

 

Tidsplan: 

09:30 – 11:30             Besøk fra omstillingsprogrammet Spire, Gratangen 

Næringspropell/programleder Linda Flaaten-Stokkan orienterer, svarer på 

spørsmål og er med i dialog sammen med prosjektstyret. 

 

11:30 – 12:15             Felles lunsj serveres 

 

12:15 – 15:30             Oppstartsmøte mellom Proneo AS, Knut Baglo og prosjektstyret. 

Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy kommune 

drøftes. 
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saksnr 
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ST 6/17 Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for 

Dyrøy kommune 

 2016/216 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

styreleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Omstillingstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 02.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Erfaringer fra omstillingsprogrammet i Gratangen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 5/17 08.05.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Næringspropell/programleder Linda Flaaten-Stokkan er invitert til å orientere om 

omstillingsprogrammet i Gratangen som er inne i avslutningsfasen. 

 

Styret skal få kunnskaper om fallgruver og muligheter i omstillingsprogrammet. 

 

- Link til Spire, omstillingsprogrammet i Gratangen: 

http://www.gratangen.kommune.no/omstillingsprosjekt-i-gratangen.5153415-107656.html 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Omstillingstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 02.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 6/17 08.05.2017 
 

Vedlegg 

1 Kontrakt for innleie av konsulenttjenester omstillingsprogrammet i Dyrøy 

2 Prosjektplan Proneo AS - Omstillingsprogrammet Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Proneo AS v/prosjektleder Knut Baglo er invitert til møte og dette vil bli oppstartsmøte mellom 

Proneo AS, Knut Baglo og prosjektstyret. 

 

Det legges opp til at innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy kommune 

skal drøftes mellom prosjektleder og prosjektstyret. 

 

Forslag til kontrakt som vil bli undertegnet i etterkant av styrets behandling i møtet 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Prosjektstyret godkjenner fremlagte kontrakt mellom prosjektstyret og Proneo AS 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Avtale om konsulentoppdrag 
 

mellom  

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 

 

og 

 

Proneo AS 

v/Knut Baglo  

Neptunveien 6 

7652 Verdal 

 

 

1 Innledning 

 
Konkrete/klart definerte oppdrag: 
Omstillingsledelsen (Oppdragsgiver) engasjerer Proneo AS(Oppdragstaker) til å utføre et 
oppdrag (Oppdraget) i forbindelse med strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy kommune 
 

 

2 Oppdraget 

2.1 Innhold 

 

Alt 1: Konkrete/klart definerte oppdrag: 

Oppdragets innhold og omfang fremgår av vedlagte innleverte tilbud, datert 3.4.2017, basert på 

prosjektlederprosessen (PLP). 

 

Oppdragstaker har ikke myndighet til å forplikte Oppdragsgiver på noen måte, med mindre annet er 

skriftlig avtalt. 

 

2.2 Varighet 

Oppdraget skal påbegynnes 8.5.2017 og skal være fullført innen 15.8.2017 

  

Oppdragsgiver kan når som helst velge å avslutte Oppdraget. Oppdragstaker skal etter å ha mottatt slik 

beskjed fra Oppdragsgiver omgående avslutte sitt arbeid. I et slikt tilfelle har Oppdragstaker bare rett til 

å fakturere det antall timer som er medgått pr. det tidspunkt Oppdragsgiver gir beskjed om at Oppdraget 

skal avsluttes. 

 

2.3 Gjennomføring 

Prosjektansvarlig for Oppdragsgiver er prosjektstyret v/styreleder Marit A. Espenes som Oppdragstaker 

rapporterer til.  

 

Oppdragstaker plikter å rette seg etter alle instrukser og pålegg som gis av Oppdragsgiver. 
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 2 

 Oppdragstaker skal selv stille med nødvendig utstyr (datautstyr m.m.) til utførelsen av Oppdraget.]  

 

3 Tilgang til systemer m.v. 

Oppdragstaker skal ikke ha tilgang til Oppdragsgivers datasystemer eller andre systemer, med mindre 

annet er skriftlig avtalt. 

 

Alle praktiske forhold i tilknytning til Oppdraget avtales skriftlig med Oppdragsgiver v/Ragnvald 

Storvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

4 Vederlag/Omfang  

Alt 1: Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på NOK 268.800,- 

 

Alle Oppdragstakers kostnader i forbindelse med utførelsen av Oppdraget dekkes av Oppdragstaker. 

Oppdragsgiver har intet ansvar for kostnader av noen art, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

 

5 Fakturering/Betaling 

Betaling skjer etterskuddsvis i henhold til faktura.  

 

Forfallstidspunkt er 30 dager etter mottak av faktura.  

 

Det er en forutsetning for betaling at eventuell avtalt/forutsatt rapport/dokumentasjon foreligger og at 

konsulentoppdraget utføres med et for Oppdragsgiver tilfredsstillende resultat.  

 

Eventuell delbetaling forutsetter skriftlig avtale om dette. 

 

6 Immaterielle rettigheter m.m 

Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett (herunder, men ikke begrenset til rett til å endre, 

bearbeide og overdra) til ethvert resultat av Oppdraget. 

 

Oppdragstaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver utnytte resultatene av Oppdraget. 

Oppdragstaker kan heller ikke uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver påta seg nye oppdrag for annen 

oppdragsgiver, dersom de nye oppgavene bygger helt eller delvis på denne avtalens resultater. 

Oppdragstaker kan imidlertid fritt utnytte de erfaringer, metoder og teknikker som opparbeides og 

utvikles gjennom arbeidet knyttet til denne avtalen.  

 

Grunnlagsmateriale som Oppdragsgiver har stilt til disposisjon for Oppdragstaker i forbindelse med 

Oppdraget, er undergitt Oppdragsgivers opphavsrett og forblir Oppdragsgivers eiendom. Oppdragstaker 

har ikke uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver rett til videre bruk av slikt materiale.  

 

Dersom Oppdragstaker i forbindelse med oppdraget fremkommer med en oppfinnelse (patenterbar eller 

ikke) eller andre typer immaterielle verdier (slik som, men ikke begrenset til varemerker, design, 

forretningshemmeligheter, know-how og opphavsrettigheter) skal disse automatisk anses å tilhøre 

Oppdragsgiver. Oppdragstaker forplikter seg til å medvirke ved signering av dokumenter og på annen 

måte i den grad det er nødvendig for at Oppdragsgiver skal oppnå patent, designregistering, 

varemerkeregistrering eller annen relevant beskyttelse av de immaterielle verdiene.   

 

Ved opphør av denne avtale skal alt grunnlagsmateriale som Oppdragsgiver har stilt til disposisjon for 

Oppdragstaker samt annet materiale som er utarbeidet under denne avtale (papirbasert, elektronisk eller 

på annen måte) tilbakeleveres Oppdragsgiver. Oppdragstaker må undertegne erklæring om at slik 

tilbakelevering er skjedd.  
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 7 Særlige forhold 

Oppdragstaker [og prosjektansvarlig Knut Baglo, som skal utføre Oppdraget på vegne av 

Oppdragstaker,] er innforstått med Oppdragsgivers behov for utstrakt tillit både hos kunder, eier og 

ellers i samfunnet. Oppdragstaker er videre innforstått med at det av disse grunner må gjelde særlige 

regler for innleide konsulenter hos Oppdragsgiver.    

 

Oppdragstaker forplikter seg etter dette som følger: 

 

i) Alle nye engasjementer, herunder også evt. nye engasjementer for Oppdragsgiver, som 

Oppdragstaker påtar seg i avtaleperioden, skal klareres med Oppdragsgiver  

 

ii) Oppdragstaker forplikter seg til verken i avtaleperioden eller senere å engasjere seg i 

noe som, på grunn av Oppdragstakers relasjoner til Oppdragsgiver, vil kunne sette 

Oppdragsgiver i et uheldig lys.   

iii) Oppdragstaker skal, både i avtaleperioden og etterpå, generelt i all sin opptreden utvise 

særlig aktsomhet i forhold til Oppdragsgivers behov for tillit.  

iv) Oppdragstakernforplikter seg til aldri å misbruke informasjon eller relasjoner man har 

fått gjennom utførelsen av oppdrag for Oppdragsgiver. 

 

[ 

8 Taushetsplikt og taushetserklæring 

Oppdragstaker/Oppdragstakers personale har taushetsplikt om konfidensiell informasjon som man får 

tilgang til i forbindelse med Oppdraget. Særskilt taushetserklæring forutsettes undertegnet av samtlige 

involverte personer.  

 

9 Mislighold 

9.1 Oppdragstakers mislighold 

Oppdragstaker er ansvarlig for at Oppdraget gjennomføres som forutsatt. 

 

Oppdragstaker er ansvarlig for alt mislighold som skyldes Oppdragstakers personale, eller eventuelle 

andre som Oppdragstaker etter avtale med Oppdragsgiver har benyttet i forbindelse med Oppdraget. 

 

Ved mislighold fra Oppdragstakers side, kan Oppdragsgiver gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser 

gjeldende. Ved vesentlig mislighold fra Oppdragstakers side, kan Oppdragsgiver, i tillegg til å gjøre 

andre misligholdsbeføyelser gjeldende, heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 

 

9.2 Oppdragsgivers mislighold 

Ved betalingsforsinkelse kan Oppdragstaker kreve forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr. 

100. 

 

10 Lovvalg. Tvisteløsning 

Denne avtale reguleres av norsk rett. 

 

Tvister i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, skal 

tvisten avgjøres ved de ordinære norske domstoler med mindre partene blir enige om å bringe saken inn 

til avgjørelse ved voldgift. Oslo tingrett vedtas som verneting.  

----- 

 

Denne avtale er undertegnet i 2 –to- eksemplarer, ett til Oppdragsgiver, ett til Oppdragstaker. 

 

 

 

Brøstadbotn, den 8.5.2017 
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For Dyrøy Kommune     For Proneo AS 

 

 

 

..............................................    ............................................ 

 (underskrift)       (underskrift) 
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Konfidensiell – kun til internt bruk 

PROSJEKTANSVARLIG  

 

Velges av oppdragsgiver 

 

PROSJEKTLEDER 

 

Knut Baglo 

Prosjektleder 

Proneo AS  
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1 Mål og rammer 

1.1 Bakgrunn 

Fra konkurransegrunnlaget: 

«Dyrøy kommune har fått status som omstillingskommune fra 2017 og i tre år fremover.  

 

Bakgrunnen for dette er at i Dyrøy kommune arbeider de fleste innen offentlig sektor (om lag 52 

%), men kommunen har også en andel ansatte inne industri, jordbruk og oppdrettsnæring. 

Utredningen viser at antallet innbyggere og sysselsatte har gått ned i perioden 2005-2015. 

Framskrivningene på befolkning i kommunen viser at sannsynligheten er stor for at 

befolkningsnedgangen fortsetter også frem til 2025, men at dette trolig skyldes døds- og 

fødselsrater, heller enn utstrakt fraflytting (de siste ti årene har kommunen opplevd netto fraflytting 

på 24 personer).  

 

Ser man på sysselsatte, så har nedgangen vært på 13 % i denne perioden. Fallet i sysselsatte var 

størst de første årene i tiårsperioden, mens framskrivningene frem til 2025 er basert på de siste 

årene i perioden da nedgangen ikke var så stor. På grunn av dette fremstår framskrivningene for 

sysselsatte som relativt optimistiske.  

 

Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet på ca. 2 %, samtidig er 

Dyrøy godt integrert med arbeidsmarkedet i sitt omland og ca. 1/3 av den yrkesaktive 

befolkningen pendler ut av kommunen. I Dyrøy er næringsstrukturen i privat sektor relativt ensidig 

(få næringer), samtidig som at næringslivet opererer i et marked som er konkurranseutsatt. Dette 

kan potensielt være en sårbarhetsfaktor for kommunen da næringslivet er utsatt for er og 

avhengig av markedsvisninger.  

 

Dyrøy er den kommunen i Troms med størst andel konkurranseutsatte næringer (relativt sett i 

forhold til de ikke konkurranseutsatte næringene innad i en kommune), dette kan potensielt 

forklares med virksomheten Demas som sysselsetter flest mennesker foruten kommunen. Demas 

opererer i en konkurranseutsatt sektor. Oppsummert kan det se ut til at det tilsynelatende går greit 

i kommunen, tross befolkningsnedgang og nedgang i sysselsetting, men at kommunen er særlig 

sårbar i forhold til næringsmessige endringer. Ved forvitring av næringslivet vil også noe av 

grunnlaget for samfunnet i Dyrøy bli borte.  

Ser man fremover vil være viktig at Dyrøy kommune tilrettelegger for vekst i eksisterende 

næringsliv, og etablering av en bredere næringsstruktur.  

Dyrøy kommune vil følge anbefalt arbeidsmetode for omstillingsarbeid, jfr. veiledningsheftet fra 

Innovasjon Norge. Omstillingsprosjektet er nå i strategi og forankringsfasen, hvor målet er å 

utarbeide et forslag til omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår.  

Som grunnlag for omstillingsplan og handlingsplan skal det utarbeides en strategisk 

utviklingsanalyse for Dyrøy kommune.» 

 1.2 Langsiktige effekter 

De langsiktige effektene er økt sysselsetting og å snu befolkningsnedgangen i Dyrøy. 
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1.3 Resultatmål for hovedprosjektet  

Øke sysselsettingen og få et mindre sårbart næringsliv i Dyrøy ved å få vekst i eksisterende næringsliv 

og en bredere næringsstruktur enn i dag. 

1.4 Resultatmål for studien 

Målet for forstudien er å utarbeide en utviklingsanalyse for Dyrøy som grunnlag for utarbeidelse av 

omstillingsplan.   

Forstudien skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen og dokumentere de største 

næringsmessige utviklingspotensialene og konkurransefortrinnene i Dyrøy kommune.  

1.5 Rammer og avgrensning 

Oppdraget skal utføres i perioden mai-august 2017, med seneste leveringstidspunkt 15.08.2017.  

1.6 Sluttdokumentasjon  

Prosjektet skal resultere i en lett lesbar og konkret sluttrapport som danner grunnlag for 

omstillingsplan og handlingsplan for første driftsår i omstillingsperioden. 

2 Prosjektorganisering 

2.1 Prosjektledelse 

Prosjekteier oppnevner prosjektansvarlig for prosjektet.  

Prosjektansvarlig er den som har: 

- det totale økonomiske ansvar 

- ansvar for at prosjektplan og mål er i samsvar 

- overordnet kvalitetssikringsansvar 

- leder en evt. styringsgruppe 

- leder og gjennomfører Beslutningspunktmøtene og skriver protokoll 

- følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon 
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Prosjektleder vil være Knut Baglo fra Proneo AS. Det etableres et prosjektteam under ledelse av 

prosjektleder, bestående av Anders Linga og Tore Svartås.  

Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til 

prosjektansvarlig. 

2.2 Øvrige roller og bemanning 

Tabell 1. Rolle, eierskap, organisasjon og ansvarsområder 

3 Prosjektoppfølging 

3.1 Beslutningspunkt 

Tabell 2.  Oversikt over beslutningspunkt 

BP nr. Dato Tema Dokumentasjon 

1 08.05.2017  Oppstart forstudien Prosjektplan godkjent av 

prosjektansvarlig  

2 15.08.2017 Avslutning forprosjekt Sluttrapport godkjent av 

prosjektansvarlig/styringsgruppe 

3.2 Statusrapportering 

Statusrapportering avtales med prosjekteier ved oppstart. 

3.3 Milepæler 

For milepælsplan, se kapittel 6.2 

Rolle Eierskap Organisasjon/Person Hovedansvarsområde 

Prosjekteier  Dyrøy kommune/Nordavind 

Utvikling KF 

 

Oppdragsgiver  Dyrøy kommune/Nordavind 

Utvikling KF 

 

Prosjektdeltakere  Knut Baglo, Proneo Prosjektleder 

  Anders Linga, Proneo Prosjektmedarbeider 

intervjuer og analysearbeid 

  Tore Svartås, Proneo Prosjektmedarbeider 

intervjuer 

Prosjektansvarlig  Oppnevnes av prosjekteier  

Styringsgruppe  Oppnevnes eventuelt av 

prosjekteier 
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4 Interessenter/målgrupper 

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at 

interessenter kan påvirke gjennomføring av og måloppnåelse i prosjektet bør en interessentanalyse 

gjennomføres. 

Tabell 4: Interessentanalyse 

Aktør Aktørens interesse av 

prosjektet 

Grad av påvirkning 

på prosjektet 

Prosjekttiltak/ 

aktiviteter 

Lokalt næringsliv Stor Stor Inkluderes i 

spørreundersøkelse 

og dybdeintervju 

Kommunepolitikere Stor Stor Inkluderes i 

spørreundersøkelse 

og dybdeintervju 

Kommuneadministrasjon Stor Medium Inkluderes i 

spørreundersøkelse 

og dybdeintervju 

Kommunens øvrige 

innbyggere 

Medium Medium Folkemøte 

Troms fylkeskommune Medium Stor Dybdeintervju 

Innovasjon Norge Medium Medium Dybdeintervju 

    

For å forankre de lokale utfordringer og det påfølgende omstillingsarbeidet i lokalmiljøet, vil Proneo 

sterkt anbefale at utviklingsanalysen blir gjennomført som prosess der næringslivsledere, innbyggere 

og folk med prosjektideer identifiseres og gis mulighet til å delta aktivt. Det betyr at det under 

gjennomføringen vil vektlegges involvering gjennom spørreundersøkelse, intervju med 

nøkkelpersoner (anslagsvis ca. 15-20 intervju) og folkemøte. 
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5 Risikovurdering og kvalitetssikring 

5.1 Usikkerhetsfaktorer 

I denne fasen av prosjektet vil det være flere sentrale usikkerhetsfaktorer. Følgende faktorer er 

antatt å være de mest sentrale: 

Tabell 6: Kritiske faktorer 

Nr. Usikkerhetsfaktorer S K Risiko-

faktor 

Mulige tiltak/Ansvarlig 

1  At en finner og kommer i dialog 

med viktige nøkkelpersoner i private 

og offentlige virksomheter slik at 

disse gir gode innspill i prosessen og 

kan bli ressurspersoner i det videre 

utviklingsarbeidet 

2 4 8 For å lykkes er det viktig med 

lokal  forankring og 

engasjement. Her må 

kommunen spille en viktig rolle 

i mobiliseringsarbeidet.  

 

2 At en på bakgrunn av analysen 

klarer å velge/prioritere tiltak som vil 

føre til en positiv videre utvikling i 

Dyrøy 

3 3 9 Omstillingsarbeid er krevende 

og langt fra alle omstillings-

prosjekt kan defineres som 

vellykkede. Risikoen er således 

i utgangspunktet høy. Det vil 

være avgjørende at en 

skaper gode prosesser og 

kommer i gang med tiltak som 

skaper positive holdninger til 

omstillingsarbeidet  

 

3 Å gå fra strategi- og planarbeid til 

praktisk omstillingsarbeid på en 

effektiv måte 

3 4 12 Gjennomføre strategi- og 

forankringsarbeidet på en slik 

at man letter det praktiske 

arbeidet i etterkant. 

 

S – Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer Skala 1- 5 (5 er mest sannsynlig) 

K – Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) 

RF – Risikofaktor (S * K).  15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato. 

6 Gjennomføring 

En utviklingsanalyse skal gi en kort beskrivelse av omstillingsområdets strategiske konkurransefortrinn 

og utviklingsmuligheter, den skal identifisere sentrale betingelser for en vellykket omstilling, 

identifisere prosjektideer og potensielle ressurspersoner i omstillingsarbeidet.  Formålet med 

utviklingsanalysen er å gi kommunen, politikere, næringsliv og folk i lokalsamfunnet en bred oversikt 

over næringsmessige utviklingsmuligheter og konkurransefortrinn.  
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Analyserapporten skal dokumentere behovet for en ekstraordinær innsats i kommunen. Den skal 

utgjøre kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med å lage en omstillingsplan og 

handlingsplaner.  

For å forankre omstillingsarbeidet i lokalmiljøet vil den strategiske utviklingsanalysen bli gjennomført 

som prosess, der næringslivsledere, innbyggere og folk med prosjektideer skal gis mulighet til å delta 

aktivt.  

Det betyr at vi i gjennomføringen vil vektlegge involvering gjennom: 

 Folkemøte 

 Nettbasert spørreundersøkelse 

 Dybdeintervju med kommunens politiske og administrative ledelse og næringsliv 

6.1 Hovedaktiviteter 

6.1.0 HA 0: Prosjektledelse og forankring 

6.1.0.1 Hensikt 

Sikre forankring, engasjement, eierskap og gode prosesser. 

6.1.0.2 Oppgaver 

 Dialog med prosjekteier, prosjektansvarlig/styringsgruppe. 

 Presentasjon av resultater underveis og i forbindelse med prosjektavslutning 

6.1.0.3 Resultat 

Forankring, engasjement og god dokumentasjon av prosessarbeid.  

6.1.1 HA 1: Omstillingsområdet i et regionalt perspektiv 

6.1.1.1 Hensikt 

 Gi en oversikt over kommunen og regionens nærings- og befolkningsutvikling 

 Gi en beskrivelse av årsak til og størrelse på omstillingsbehovet 

 Vise Dyrøy kommunes plass i et regionalt perspektiv 

o Geografi og kommunikasjonslinjer 

o Bolig og arbeidsmarked 

o Muligheter for å dra nytte av vekst nærliggende vekstområder 

o Muligheter for å opprettholde bosetting gjennom satsing på bostedskvaliteter 
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6.1.1.2 Viktige oppgaver 

 Innsamling og bearbeiding av offisiell statistikk 

 Gjennomgang av hvordan Dyrøy kommune jobber med samfunnsfaktorer som attraktivitet 

og bostedskvaliteter  

 Nærings- og befolkningsutviklingsanalyse for å finne utviklingskraften i dagens næringsliv og 

bosetting, samt predikere videre befolkningsutvikling for nærmere spesifiserte nivå på inn- og 

utpendling og utvikling i lokale arbeidsplasser. 

6.1.1.3 Resultat 

Godt dokumenterte analyser og konklusjoner. 

  

 6.1.2 HA 2: Komparative fortrinn for næringsutvikling 

6.1.2.1 Hensikt 

Oversikt over og beskrivelse av komparative fortrinn for næringsutvikling i Dyrøy 

6.1.2.2  Oppgaver 

 Gjennomgang og analyse av Dyrøys lokale produksjonsfaktorer: 

o utnyttbart råstoff og naturressurser 

o menneskelige ressurser (arbeidskrafttilgang og kompetanse) 

o teknologi og næringskompetanse 

o kapitaltilgang 

o nærhet til markeder  

 Nettbasert spørreundersøkelse til næringsliv, kommunepolitikere og kommuneadministrasjon. 

 Folkemøte, inkludert gruppearbeid med SWOT-analyse for Dyrøy 

 Intervju av et utvalg nøkkelpersoner/-bedrifter fra lokalt næringsliv (ca 10 stk) 

 Intervju av et utvalg representanter fra politisk og administrativ ledelse (ca 5 stk) 

 Intervju av øvrige ressurspersoner (ca 5 stk) 

 Avdekke og beskrive hvilke utviklingsmuligheter som best kan utnytte disse lokale 

produksjonsfaktorene 

6.1.2.3 Resultat 

Godt dokumentert beskrivelse av hva som finnes av lokale utviklingsmuligheter med utgangspunkt 

i lokale produksjonsfaktorer. 
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6.1.3 HA 3: Utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv 

6.1.3.1 Hensikt 

Oversikt over og beskrivelse av utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv. Hovedaktiviteten 

må ses i nær sammenheng med analyse av komparative fortrinn i hovedaktivitet 2. 

6.1.3.2 Oppgaver 

 Gjennomgang og analyse av utviklingsmuligheter som kan finnes med utgangspunkt i Dyrøy: 

o Lokale næringsmiljøer, næringskultur og næringstradisjoner 

o Lokalt næringssamarbeid, næringsklynger og nettverk 

 Mulighetsanalyse for eksisterende næringsliv og nye næringer 

 Eget tema på dybdeintervju nevnt i HA2  

 Eget tema i nettbasert spørreundersøkelse 

 Kartlegging av spesielle prosjektideer i eksisterende næringsliv og hos gründere 

6.1.3.3 Resultat 

Godt dokumentert beskrivelse av utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv og spesielle 

prosjektideer og ressurspersoner kartlagt og beskrevet.  

  

-�18�-



 

 

Prosjektplanmal      11 

6.1.4 HA 4: Kommunens rolle som offensiv tilrettelegger for næringsutvikling og bosetting 

6.1.4.1 Hensikt 

Tydeliggjøre kommunens rolle i framtidig utviklingsarbeid. 

6.1.4.2 Oppgaver 

 Kort gjennomgang av status og utviklingsbehov i det kommunale servicetilbudet som skoler, 

barnehager, fritidstilbud og kulturtilbud 

 Gjennomgang og vurderinger knyttet til forhold rundt senterstruktur og kommunikasjoner  

 Gjennomgang og vurderinger knyttet til kommunal næringsservice.   

 Beskrivelse av tilgang på næringsbygg og næringsarealer  

 Gjennomgang og vurderinger knyttet kommunens omdømme som etableringssted, bosted 

og fritidskommune  

Arbeidet vil ta utgangspunkt i intervju og gjennomgang med nøkkelpersoner i Dyrøy kommune og 

nøkkelaktører i næringslivet, samt en vurdering av relevante kommunale planer. 

 6.1.4.3 Resultat 

Godt dokumentert beskrivelse av status og utviklingsbehov knyttet til kommunens rolle som 

tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling.   

6.1.5 HA 5: Strategiske valg og satsingsområder 

6.1.5.1 Hensikt 

Med utgangspunkt i den kunnskap og informasjon forstudien gir skal det gis anbefalinger og forslag 

til prioriteringer til oppdragsgiver.  

6.1.5.2 Oppgaver 

Vurdere og beskrive anbefalinger og forslag til prioriteringer. 

6.1.5.3 Resultat 

Godt dokumentert anbefaling med forslag til prioriteringer til oppdragsgiver.  
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6.1.6 HA 6: Utarbeidelse av sluttrapport 

6.1.6.1 Hensikt 

Dokumentasjon på gjennomført utviklingsanalyse i henhold til Innovasjon Norges mal – og, ikke minst 

– bedre kunnskap og innsikt om næringsmessige utfordringer og muligheter i kommunen.  

6.1.6.2 Oppgaver 

 Utarbeide og skrive rapport. Beskrivelse av eventuelle konkrete prosjektideer skal gis som 

vedlegg til sluttrapporten og underlegges konfidensiell behandling. 

 Presentasjon av arbeidet og sluttrapporten til oppdragsgiver og intervjuobjekter og andre 

interesserte. 

 6.1.6.3 Resultat 

Forstudiens arbeid, funn og konklusjoner dokumentert i en lett lesbar sluttrapport – og utfordringene 

er godt forankret i lokalmiljøet. 
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6.2 Tids og ressursplaner 

Hovedaktivitet Tidsplan (uke) Ress.

bruk 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29-31 32/33  

HA 0 Prosjektledelse og 

forankring 

            15 

timer 

HA1 Omstillingsområdet i 

et regionalt perspektiv 

            30 

timer 

HA2 Komparative fortrinn 

for næringsutvikling 

            50 

timer 

HA3 Utviklingsmuligheter 

rundt eksisterende 

næringsliv 

            35 

timer 

HA4 Kommunens rolle 

som tilrettelegger  

            25 

timer 

HA5 Strategiske valg og 

satsingsområder 

            25 

timer 

HA6 Utarbeidelse av 

sluttrapport 

            20 

timer 

             200 

timer 

Reisetid 32 

timer 

Timer totalt: 232 

timer 

Statusmøter Avtales med oppdragsgiver ved oppstart  

St. gruppe møter  

  

Beslutningspunkt 08.05           15.08  

              

Milepælsplan: 

Nr. Dato Tilstand/Hendelse 

01 08.05 Prosjektoppstart, oppstartsmøte med prosjektansvarlig 

02 26.05 Spørreundersøkelse gjennomført (sendes ut uke 20) 

03 01.06 Dybdeintervjuer gjennomført 

04 01.07 Folkemøte gjennomført (tentativt uke 25) 

05 14.07 Førsteutkast sluttrapport ferdig 

06 15.08 Endelig sluttrapport levert  
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7 Økonomi 

Kostnader 

Kostnadsart Beløp 

Prosjektarbeid Proneo, 200 timer a 1000,- 200 000,- 

Reisetid, 32 timer a 650,- 20 800,- 

Reisekostnader 48 000,- 

Sum 268 800,- 

Alle beløp eks. mva. 

Reisekostnader/reisetid er beregnet ut fra at tilbyder foretar tre reiser, hvorav en med to 

medarbeidere (gjennomføring av intervjuer). Reisetid/-kostnader blir fakturert ut fra medgått 

tid/faktisk forbruk, med en øvre ramme som angitt. Reisetid/-kostnader kan dokumenteres ved 

behov. 
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