
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: , Nordavindshagen 

Dato: 14.06.2017 

Tidspunkt: 15:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest til prosjektleder Ragnvald Storvoll på tlf. 905 31 848, eller 

epost: ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 

   

 

Møtet starter kl 15:00 med felles middag. Styremøtet starter 15:45 – 17:30.  

Folkemøtet starter kl 18:00 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Omstillingsstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Organisering av omstillingsarbeidet 2018 - 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 7/17 14.06.2017 

 

Saksopplysninger 

Fra 01 01 18 er det et mål at omstillingsstyret er valgt og programleder er tilsatt. Da må 

prosjektstyret / kommunestyret ha gjort avklaringer og vedtak på hvordan arbeidet skal 

organiseres, hvor programleder skal være tilsatt og hvilke ressurser en skal bruke i denne 

organiseringen.  

 

I prosjektstyremøtet 08 05 17 var SPIRE, Gratangens omstillingsprogram, invitert. De fortalte 

hvordan deres organisering var. Andre program har valgt annen organisering. En hver kommune 

må tilpasse modellen ut fra forutsetninger, økonomiske og faglige ressurser, og det som en 

vurderer som det mest hensiktsmessige. 

 

I det følgende skisseres tre modeller som kan være aktuelle for organiseringen av 

omstillingsprogrammet i Dyrøy fra 01 01 18. I dette styremøtet legges saka fram for drøfting og 

ikke endelig vedtak. Modellene skisseres på et overordna nivå der en forsøker å synliggjøre 

styrker/fordeler og svakheter/ulemper ved de forskjellige forslagene. Disse er selvsagt ikke 

uttømmende, men gis for å kunne ha ei prinsipiell tilnærming slik at prosjektstyret har et 

grunnlag for sine drøftinger.  

 

Det skisseres tre modeller.  

 I Modell 1 er programleder tilsatt i Dyrøy kommune, tjenestested sentraladministrasjonen 

 I Modell 2 etableres et eget Aksjeselskap der programleder tilsettes 

 I Modell 3 tilsettes programleder i Nordavind Utvikling KF, tjenestested 

Nordavindshagen 

 

Modell 1 

Programleder er ansatt i Dyrøy kommune, i rådmannens stab, men dog sjølstendig. Programleder 

har arbeidsplass på kommunehuset. 

 

Fordeler  

 Programleder er tett på øvrig administrasjon 

 Programleder er tett på beslutninger som tas i Dyrøy kommune 

 

Ulemper 

 Jobber alene  
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 Ressurser kan bli brukt på kommunal forvaltning 

 

 

 

Modell 2 

 

Dyrøy kommune etablerer et eget AS, der programleder vil være tilsatt. Dette vil kreve 

aksjekapital. Dette selskapet blir underlagt aksjeloven.  

 

 

Fordeler  

 Det vil være et klart skille fra ordinært kommunalt nærings- og utviklingsarbeid  

 Videreføring etter omstillingsperioden, kan bli enklere 

 

Ulemper 

 Tid og ressurser vil bli brukt på etablering av selskapet. 

 Organisasjonen vil ikke være operativ pr 01 01 18. 

 

 

Modell 3 

Programleder er ansatt i Nordavind Utvikling KF. Programleder har arbeidsplass i 

Nordavindshagen. 

 

Fordeler  

 Drar veksler på etablert utviklingsmiljø – økonomiske og faglige ressurser rundt 

programleder. 

- Økonomistyring / prosjektstyring (PLP) / synergier av andre utviklingsprosjekter 

 Tilgang på eksterne, faglig nettverk. 

 

Ulemper 

 Adskilt fra øvrig kommunalt næringsarbeid. 

 Ressurser kan bli brukt i andre prosjekter. 

Prosjektleders vurderinger 

Slik prosjektleder vurderer det er det styrker med alle modellene, men erfaring fra andre 

omstillingsprogram og større prosjekter / program tilsier at det er svært viktig at programleder 

blir en del av et team. Videre har det i flere program vært ei utfordring der skillelinjene mellom 

kommunal drift og utviklingsarbeid har blitt for tett koblet.  

 

Det stilles krav fra Innovasjon Norge at PLP (Prosjektlederprosessen) brukes. Denne 

utviklingsmetodikken skal benyttes i alt regionalt omstillingsarbeid der Innovasjon Norge deltar. 

I Nordavind Utvikling KF gjennomføres i dag alle prosjekter i henhold til PLP – metodikken. 

Innovasjon Norge har utviklet PLP-kurs som tilbys alle omstillingsorganisasjoner. Når kursene 

gjennomføres i Dyrøy, bør en rigge organisasjonen slik at flest mulig kan få del i denne 

kunnskapen. Videre vil det være viktig at PLP-metodikken blir brukt i praksis. 

 

Måten en organiserer omstillingsarbeidet må ivareta en utadrettet og ekstern funksjon. 

Programleder jobber i stor grad mot prosjekter i næringslivet, mot bedriftsutvikling, 

nettverksbygging og kompetansetiltak. Da bør en sørge for at en tilrettelegger for at dette 

arbeidet kan utføres hensiktsmessig.  
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Det er ei god mulighet for Dyrøy kommune å bruke Omstillingsprogrammet til å gjøre 

langsiktige og strategiske valg. Ett av disse er å se helhet. Det kan være et godt valg å se både 

økonomiske, faglige og menneskelige ressurser fra f.eks. Dyrøy kommune, Nordavind Utvikling 

KF og Omstillingsprogrammet i en sammenheng. Da kan en utvikle et sterkere miljø på f.eks. 

informasjon / kommunikasjon, et breiere kommunikasjonsteam. I dag er det, sett fra 

prosjektleders ståsted, et stort potensiale i Dyrøy kommune for å løfte kommunikasjonsarbeidet.  

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Saka legges fram til drøfting uten forslag til vedtak. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder Prosjektleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Utlysning av programleder - omstillingsprogrammet Dyrøy Kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 8/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Utlysning av programleder - Gratangen kommune 1 

2 Utlysning av programleder - Gratangen 2 

3 Utlysning av programleder - Kragerø kommune 

4 Utlysning av programleder - Proneo AS 1 

5 Utlysning av programleder - Proneo AS 2 

6 Utlysning av programleder - Proneo AS 3 

7 Utlysning av programleder - Proneo AS 4 

 

Saksopplysninger 

Det skal tilsettes en egen programleder / prosjektleder for Omstillingsprogrammet. 

Vedkommende vil da overta rollen som prosjektleder fra nåværende prosjektleder, og målet er at 

programleder skal være på plass 01 01 18. Da er det nødvendig å utlyse stillingen før sommeren.  

 

Selv om ikke alle avklaringer i forhold innhold mv i stillingen er på plass, er det likevel mulig å 

utarbeide utlysningstekst. Denne bør komme ut i juni måned, med en oppfølging rett etter 

sommerferien, dvs. i starten av august. Intervju med aktuelle søkere vil da kunne gjennomføres i 

september og tilbud om jobben kan foreligge før oktober. Da kan programleder være på plass 01 

01 18. 

 

Programleder for Omstillingsprogrammet i Dyrøy må betraktes som ei attraktiv stilling. I denne 

saka bes prosjektstyret drøfte hvilke kvaliteter en ønsker at programleder skal ha, hvordan en 

best finner disse og kvalitetssikre at gode søkere får lyst til å søke.  

Prosjektleders vurdering 

Større mobiliseringsprosesser er krevende og har flere faser. I Dyrøy er det på kort tid mobilisert 

mange aktører; prosjektstyret er på plass, mange har bidratt med svar i elektronisk intervju og en 

god del har vært på dybdeintervju. Når en også har nådd ut med informasjon gjennom mange 

kanaler; radio, avis, kommunens nettside, sosiale medier og folkemøte, bidrar mange av oss med 

å skape forventninger. Det er en god strategi, men det forplikter også at en klarer å ivareta 

engasjement og forventinger om at «noe skal skje». Drøyer tilsetting av programleder ut i tid, 

kan en lett miste «trykket», tillit og tro på denne satsingen. Det vil være mer krevende for en 

programleder å komme inn på et senere tidspunkt for så å restarte en ny mobiliseringsprosess. 

Det må vi unngå.  
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Selv om ikke avklaringer er sluttført i forhold til hvordan Dyrøy velger å organisere 

omstillingsarbeidet, mener prosjektleder at det er nok puslespillbrikker på plass for å kunne 

starte prosessen med utlysning og tilsetting av programleder.   

 

For best mulig å kunne utarbeide en god utlysningstekst for stillinga, er det innhentet noen 

forslag fra andre lignende utlysninger. Disse ligger vedlagt til saka. Prosjektleder har flere 

forespørsler ut til andre omstillingsprogram som muligens vil komme, og da legges disse 

utlysningstekstene fram i møtet 14 06 17. Disse kan være et utgangspunkt for prinsipielle 

drøftinger med prosjektstyret.  

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

1. Prosjektleder og styreleder får mandat til å utarbeide forslag til utlysningstekst. Denne 

sendes medlemmer i prosjektstyret før utlysningstekst går ut. 

2. Stillingen som programleder lyses ut 1. gang i slutten av juni måned og en ny utlysning i 

starten av august. 

3. Det velges ei gruppe for gjennomføring av intervju.  

4. Prosjektstyret får orientering om tilsettingsprosessen og tilsetting på styremøte 05 09 17. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder Prosjektleder 
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Harstad Tidende  16. mai 2013
Fremover   16. mai 2013
Jobbnorge/nav x 1

2 x 71 - modul 12 - 2 moduler
16.05.Gratangen_prosjekt

Best.: Linda Flaaten-Stokkan
Prod.: Jørn
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- et sted å bli glad i
www.gratangen.kommune.no  

PROSJEKTKOORDINATOR
100 % stilling til Gratangen kommunes omstillingsprosjekt. 

Stillingen lyses ut i første omgang for ett år, med mulighet 
for forlengelse.

Ta kontakt med prosjektleder Linda Flaaten-Stokkan  
for en nærmere prat på telefon: 90 93 96 96.

Søknadsfrist 1. juni 2013

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no –  
her finner du også fullstendig utlysningstekst.   
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Omstillingsprosjekt Gratangen kommune – prosjektorganisasjon år 1 - 10.05.2013 Side 1 
 

Logo og standard tekst om Gratangen kommune øverst (denne har jobbnorge?) 
 
Intro til omstillingsprosjektet: 
 
Gratangen kommune ble av Troms fylkeskommune i mars 2013 tildelt omstillingsstatus og 
midler til gjennomføring av år 1 av et seksårig prosjekt. Midlene ble gitt på bakgrunn av et 
forprosjekt og en strategisk utviklingsanalyse som viste at kommunen har store utfordringer, 
men også flere muligheter. Det pågår gode prosesser gjennom flere ulike utviklings- og 
næringsprosjekter i kommunen. Men det er behov for en mer målrettet og koordinert innsats 
over tid for å klare å snu den negative utviklingen. Gjennom omstillingsprosjektet skal vi 
overbygge og samle aktiviteter for å nå målet om en mer robust næringsstruktur i 
Gratangen. Dette inkluderer både ivaretakelse og utvikling av eksisterende næringsliv, samt 
fokus på hvordan vi skal skape nye muligheter. Styringsgruppen er nå etablert, og 
prosjektleder er på plass pr. mai 2013. 
 
 
Vi søker etter en PROSJEKTKOORDINATOR i 100 % stilling som synes dette høres spennende 
ut og har lyst på nye utfordringer.  
 
Ut over faglig og formell kompetanse har vi i tillegg følgende krav til prosjektkoordinatoren: 
 

 Bred prosjekterfaring 

 Evner å ha mange baller i lufta 

 Evner å jobbe selvstendig, men samtidig være en god lagspiller 

 Gode sosiale egenskaper som bidrar til å skape tillit ovenfor samarbeidspartnere og 
bygger nettverk 

 Kreativ og med evner til å se nye muligheter 

 Helst erfaring fra blå sektor og/eller kystkultur 
 
Stillingen lyses ut i første omgang for ett år, med mulighet for forlengelse. 
 
Lønn etter avtale. Tilsetting ihh. til gjeldende avtaleverk og reglement. Gunstig 
pensjonsordning i KLP. Vi har barnehageplasser ved behov. 
 
Søknadsfrist 1. juni 2013  
 
Ta kontakt med prosjektleder Linda Flaaten-Stokkan for en nærmere prat på  
telefon: 90 93 96 96. 
 
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 
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Kragerø, Perlen blant kystbyene, er Telemarks sørligste kommune med snaue 11 000 
innbyggere. Kommunen har en rik skjærgård med levende øysamfunn, en bykjerne med gammel 
trehusbebyggelse og et omland med variert bosetting og natur. Kommunen har mange 
fritidsboliger og besøkende, og turisme er en viktig del av kommunens næringsgrunnlag. 
 
Kragerø er i omstilling. Betydelige endringer i nærings- og arbeidsliv de siste årene gir både 
behov for – og anledning til – å tenke nytt. Kragerø er definert som en Omstillingskommune, 
noe som innebærer statlige tilskudd til utviklingsarbeid i inntil seks år. 
For å lede dette arbeidet søker kommunen en programleder foreløpig for tre år, med mulighet 
for ytterligere tre år.  

Leder for Omstillingsprogram 

Kragerø kommune søker etter leder for omstillingsprogrammet i 100 % stilling. Stillingen vil 
være plassert i rådmannens stab.  
Stillingen er definert som en prosjektstilling for tre år med mulighet for ytterligere tre år.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver:  

• Initiere og være en pådriver for innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunen. 
• lede og koordinere dette arbeidet  i samsvar med omstillingsplanen, og rapportere til 

omstillingsstyret  
• sette i gang og følge opp prioriterte prosjekt og satsingsområder 
• være et bindeledd mellom ulike offentlige og private aktører i utviklingsarbeidet 

Kvalifikasjoner:  

• Høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant erfaring vil kunne 
kompensere for manglande utdanning 

• kunnskap om nærings- og samfunnsutvikling 
• erfaring fra prosjektledelse 
• erfaring med økonomistyring og rapportering 

Vi ser etter en leder som:  

• er resultat- og utviklingsorientert 
• kan bygge relasjoner og gode kommunikasjonsferdigheter 
• er åpen, involverende og samarbeidsorientert 
• arbeider strategisk og målrettet, og 
• har god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.  
 

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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Vi tilbyr den rette en viktig rolle i utviklingen av Kragerøs framtid. Et samfunn i stadig raskere 
endring krever nye måter og tenke og handle på. Gjennom programperioden skal 
Kragerøsamfunnet vise evne til dette og møte utfordringene med offensive tiltak og handlekraft. 

Gode pensjons- og forsikringsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn   
Lønn og tiltredelse etter avtale  
 
Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune. 
 
Er du interessert i stillingen, ta kontakt med rådmann Inger Lysa på tlf.  91377571 eller epost 
inger.lysa@kragero.kommune.no  
 
Velkommen som søker! 

 
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider www.kragero.kommune.no  - ledige 
stillinger.  

 
Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om 
unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir 
offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler. 
 
Søknadsfrist: 29.05.17  
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Rådgiver/prosjektleder
I en situasjon med stadig økende oppdragsmengde søker vi 
1-2 rådgivere/prosjektledere som skal utvikle og lede  industrielle utviklingsprosjekter. 
Kompetanse og erfaring innen fornybar energi og/eller olje & gass vil bli vektlagt. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
  Prosjektutvikling, prosjektledelse og prosjektgjennomføring i tett samarbeid med 

leverandørindustrien, energiaktører og offentlige myndigheter 
 Forretningsutvikling
 Markedsutvikling og salg

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et bredt faglig og utviklings orientert miljø.

For ytterligere opplysninger: ta kontakt med daglig leder Svein I. Larsen på
telefon 902 05 473 eller e-post svein.larsen@proneo.no.
Søknad og CV: sendes på e-post innen 10. mars 2013. 

www.proneo.no
Proneo AS | Neptunveien 6, 7650 Verdal | Kjøpmannsgt. 12, 7500 Stjørdal

Proneo AS har som formål å bidra til 
økt verdiskaping og vekst i regionen, 
og er et av Trøndelags største 
næringsutviklings selskap. Selskapets 
virksomhet er forretningsutvikling 
og rådgiving overfor etablerere, 
eksisterende næringsliv og offentlige 
kunder. Selskapet omsatte i 2012 for 
20 MNOK, og har i dag 17 ansatte.

Har du høyere utdanning, godt nettverk og solid erfaring innen industri- og 
 forretningsutvikling? Er du  sosialt og faglig engasjert og har lyst til å skape  vekst 
og utvikling i nærings livet? Da kan du være nettopp den personen vi søker! 

SOLUTION

HOUSTON
we have a
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S
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OSLO    |     BERGEN    |     TRONDHEIM    |     BODØ

Daglig leDer
Vi har en nyopprettet stilling som daglig leder og søker en person som trives med til dels hektiske arbeidsdager og som utfordres av spennende arbeidsoppgaver. 
arbeidsoppgavene vil være kvalitetssikring, strategi, HMS, økonomistyring, styreadministrasjon og kommunikasjonsoppgaver. Du har høyere utdanning innen 
økonomi og ledelse i tillegg til relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet. i utvelgelsen av den rette kandidat for stillingen vil vi vektlegge faglig bakgrunn, 
relevant jobberfaring, språkferdigheter samt personlige egenskaper.

Proneo AS er et regionalt næringsutviklingsselskap med hovedkontor i Verdal industripark og avdelingskontor i Stjørdal sentrum. Selskapet har som formål å bidra til økt verdiskaping og vekst i regionen. 
Selskapet har ambisjoner om fortsatt vekst gjennom målrettet satsing i markedet både nasjonalt og internasjonalt. Selskapets virksomhet er forretningsutvikling og rådgivning ovenfor gründere og bedrifter i 
etableringsfasen, etablert næringsliv og offentlige kunder. Selskapet har 17 ansatte og omsatte i 2012 for 20,7 MNOK. For mer info se www.proneo.no.

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no. Du kan kontakte Proneo aS ved styreleder lene ertsaas,  
tlf. 905 70 014 eller selskapets rådgiver lars Jakob arnøy i Headvisor aS, tlf. 907 69 045. alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt. 
Søknadsfrist: 15.09.13.
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PROSJEKTLEDER
I en situasjon med økende oppdragsmengde søker vi en 
prosjektleder som kan utvikle og lede nyskapingsaktiviteter, 
industrielle utviklingsprosjekter og omstillings prosesser.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:
• Utvikling og rådgiving av bedrifter i etablerings- og utviklingsfase
• Kompetanseutvikling og innovasjoner i etablert næringsliv
• Utvikling av næringsklynger
• Prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring i tett samarbeid med oppdragsgiver 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et bredt faglig og utviklingsorientert miljø, 
som bevisst arbeider teamorientert for å hente ut det beste i hver enkelt  
medarbeider.  
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Søknad og CV sendes elektronisk til  
per-anders.folladal@proneo.no innen 25.januar 2016.  

For ytterligere opplysninger  
ta kontakt med

 
:

Proneo AS er et av landets største inno-
vasjons- og utviklingsselskap. Vi har lang 
erfaring med å utvikle og lede prosesser for 
økt verdiskaping i næringslivet. Vi bidrar til 
etablering av nye vekstbedrifter og knopp-
skytinger fra eksisterende næringsliv. Vi bistår 
bedrifter og næringsklynger i innovasjons-
prosesser og skaper koblinger mellom FoU- 
og næringsaktører. Våre medarbeidere har 
kjernekompetanse på forretningsutvikling, 

kommersialisering, prosjektledelse, pro sess-
ledelse, klyngeutvikling og omstilling. Vi er 
lagspillere og benytter mulighetene som 
ligger i dette, internt og eksternt.

Proneo har for tiden kontorer i Verdal 
 Industripark og i Stjørdal. Selskapet har en 
omsetning på omlag 24 MNOK i 2015, og har 
i dag 19 ansatte.

www.proneo.no

Per Anders Folladal, daglig leder 
 97 07 43 01     per-anders.folladal@proneo.no
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www.proneo.no

VI SØKER ENGASJERT LAGSPILLER 
HAVBRUKSPARKEN MIDT-NORGE
Vi skal ansette ny medarbeider med arbeidssted Havbruks parken 
Midt-Norge AS i Flatanger. Havbruksparken Midt-Norge AS   er en 
felles satsing for verdiskaping og vekst. Proneos  samlede  ressurser 
inkludert inkubator for oppstartsbedrifter skal gjøres tilgjengelig 
for Flatanger og regionen for øvrig.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:
• Utvikling av bedrifter i  

etablerings- og utviklingsfase

• Kompetanseutvikling og  
innovasjon i etablert næringsliv

• Utvikling av næringsklynger

• Prosjektutvikling, -ledelse og 
-gjennomføring i tett samarbeid 
med oppdragsgiver

Søknad og CV sendes elektronisk til  
per-anders.folladal@proneo.no  
innen 12.01.2017

MER INFO:
FINN.NO-KODE 

86869551
PRONEO.NO

Proneo AS er et av landets største innovasjons- og utviklings selskap. 
Vi bidrar til etablering av nye vekst bedrifter og knopp skytinger 
fra eksisterende næringsliv, bistår bedrifter og nærings klynger 
i innovasjons prosesser og skaper koblinger mellom FoU-  
og næringsaktører.
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tilbud om mer tjenester 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 9/17 14.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Prosjektstyret må ta stilling til hvem som skal gjøre jobben med omstillingsplan og 

handlingsplan første driftsår. Det er ikke arbeidet inn i kontrakten med Nordavind Utvikling KF 

eller Proneo AS. Dette arbeidet bør startes før endelig utviklingsanalyse er på plass (medio 

september), og selvsagt må plan og tiltak synkroniseres med analysen.  

 

Det gjennomføres nå en strategisk utviklingsanalyse av Proneo AS. Når styremøte 05 09 17 

avholdes, vil arbeidet nesten være sluttført. Styret vil i dette møtet komme med de siste 

innspillene på arbeidet som er utført, og strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy vil være levert 

medio september av Proneo AS. 

 

Med bakgrunn i strategisk utviklingsanalyse skal prosjektorganisasjonen utarbeide forslag til 

omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår. Dette vil danne grunnlag for 

søknad om omstillingsmidler til Troms fylkeskommune. I strategi- og forankringsfasen har ikke 

Dyrøy kommune tatt stilling til hverken hvem eller hvordan en skal utarbeide omstillingsplan og 

handlingsplan. I tilbudsgrunnlaget der Proneo AS fikk tilslaget, er det gitt åpning for mulige 

videre leveranser her. 

 

Når fylkeskommunen har gitt tilsagn om midler og fastsatt vilkårene som skal gjelde, starter 

gjennomføringsfasen. I Dyrøy er starten på gjennomføringsfasen satt til 01 01 18, der en både 

har etablert omstillingsorganisasjonen og tilsatt programleder / prosjektleder.  

 

Prosjektleders vurdering 

Det synes hensiktsmessig allerede nå, i styremøtet 14 06 17, å ta stilling til rammer og innhold 

for omstillingsplan og handlingsplan for 2018. Dermed kan en kjøre parallelle prosesser i høst, 

der en ser sammenheng med arbeidet ift strategisk utviklingsanalyse og omstillingsplan. Dermed 

vil det være mulig å komme i mål innenfor gitte tidsrammer, dvs. 01 01 18. 

 

Oppdraget, prosjektledelse og sekretariat, gitt Nordavind Utvikling KF er i 6 måneder fra 01 04 

17 – 01 10 17, med opsjon på forlengelse. Da kontrakt ble signert, hadde en lite fokus på 

avslutningen av arbeidet i strategi- og forankringsfasen. I tillegg til at det vil være sårbart og lite 

formålstjenlig at det blir flere måneder opphold i drift av omstillingsprogrammet (fra 01 10 17- 

01 01 18) er det flere viktige arbeidsoppgaver som må løses. 
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 Det skal skrives ny søknad på omstillingsmidler til Troms fylkeskommune etter at Dyrøy 

kommune har vedtatt omstillingsplanen og handlingsplanen.  

 Det skal rigges en ny organisasjon og velges et omstillingsstyre som krever oppfølging. 

 Videre er det viktige å etablere gode overgangsordninger og kunnskapsdeling med den 

nye prosjektlederen. Tilrettelegging for den nye omstillingsorganisasjonen krever tid og 

fokus. 

 Om styret velger å leie inn en ekstern tilbyder til å utarbeide omstillingsplan og 

handlingsplan, vil det være nødvendig med tilrettelegging og samarbeid med ekstern 

tilbyder. 

 

For at styret skal kunne ta stilling til arbeidet med omstillingsplan og handlingsplan for første 

gjennomføringsår, har prosjektleder bedt om tilbud hos Proneo AS for denne jobben, der de også 

synliggjør arbeidet med innhold, tidsfaktor og økonomi. I møtet bes styret drøfte hva Dyrøy er 

best tjent med slik at hele strategi- og forankringsfasen blir gjennomført på en god måte. 

 

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

1. Nordavind Utvikling KF får videre ansvar for prosjektledelsen i perioden 01 10 17 – 01 

01 18. Kontrakt forlenges. 

2. Proneo AS leies inn til å utarbeide omstillingsplan og handlingsplan for første driftsår. 

(2018).  

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder Prosjektleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunikasjonsplan - Omstillingsprogrammet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 10/17 14.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Når en starter med et større arbeid, er det viktig å ha en plan, også for informasjon og 

kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet i omstillingsområder/ -kommuner skal ifølge 

Innovasjon Norge ha som mål å «skape trygghet, forankring og engasjement». God 

kommunikasjon skal bidra til å visualisere målet for de som skal realisere det, og den skal hjelpe 

dem å se hvordan enkelttiltak og beslutninger er steg på vegen mot målet.  

 

I denne saken legges det fram en enkel kommunikasjonsplan som skal gjelde i første fase, dvs. i 

strategi- og forankringsfasen. Da Nordavind Utvikling KF gjorde avtale om prosjektledelsen og 

sekretariatfunksjonen i denne fasen av Omstillingsprogrammet, iverksatte vi raskt noen 

informasjonstiltak. Det vil være naturlig å bygge videre på disse når programleder er tilsatt, 

omstillingsplan er vedtatt og omstillingsstyret er på plass 01 01 18.  

 

Strategi- og forankringsfasen vil vare fra 6-8 måneder. Nå gjennomføres en strategisk 

utviklingsanalyse av Proneo AS. Analysen skal omfatte forslag til konkrete utviklingstiltak. I 

forlengelse av dette arbeidet skal prosjektorganisasjonen utarbeide forslag til omstillingsplan og 

handlingsplan for første gjennomføringsår.  

 

En større, langsiktig og mer helhet kommunikasjonsplan bør lages med bakgrunn i strategisk 

utviklingsanalyse, omstillingsplan og handlingsplan. 

 

En kommunikasjonsplan er en langsiktig plan som forteller: 

1. hvilke kommunikasjonsoppgaver en virksomhet skal løse i årene fremover 

2. hvordan disse kommunikasjonsoppgavene skal løses 

3. hvilken effekt dette skal gi 

 

Prosjektleders vurdering 

God kommunikasjon i omstillingsområder handler om å bygge identitet og etablere fellesskap og 

eierskap, skape engasjement og fremtidstro. De praktiske tiltakene i planen må ikke være for 

ressurskrevende, jfr Innovasjon Norge, ettersom også vår organisasjonen som skal gjennomføre 

dem, er svært liten.  
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Det er viktig å styre informasjonen og fortellingene. På den måten kan en også styre 

forventningene i større grad.  

 

I denne fasen opprettes det ikke en egen nettside, men en tar i bruk Dyrøy kommunes nettside 

www.dyroy.kommune.no for informasjon og kommunikasjon. Denne når ut og er kjent i 

befolkningen. Videre er det et større arbeid, som vil kreve tid og økonomi, for å etablere en 

større helhetlig kommunikasjonsplan, noe som det ikke er budsjettert med i denne fasen. Det er 

også viktig at den som blir tilsatt som programleder får bidra i dette arbeidet. Programleder vil 

stå ansvarlig for de vedtak som er gjort i prosjektstyret (etter hvert omstillingsstyret) da med 

bakgrunn i strategisk utviklingsanalyse. Dyrøy kommunestyre vil behandle og vedta, 

omstillingsplan og handlingsplan for programmet, og det vil da sendes søknad om 

omstillingsmidler til Troms fylkeskommune. Vedtak og styringsdokumentene vil etter 

milepælsplanen være på plass 01 01 18. 

 

I strategi- og forankringsfasen skisseres fem strategier i kommunikasjonsplanen;  

 

 Egen informasjonskanal på www.dyroy.kommune.no  

 

På kommunens nettside er det etablert en egen bar på venstre side, kalt 

OMSTILLINGSKOMMUNE. Her legges nyheter knyttet til omstillingsarbeidet generelt, 

men også mer spesifikk næringsinformasjon og aktuelle nyheter som kan bidra til å skape 

bolyst og attraktivitet. Kommunikasjonen her vil skje i nært samarbeid med Dyrøy 

kommune. 

 

 Egen facebook-side 

 

Det er etablert ei facebook-side. Her kan en nå ut til mange og målet er å få 200 – 300 

likere relativt fort. I dette arbeidet er det viktige at flere, både i prosjektstyret og 

organisasjonen for øvrig, bidrar til. Å sende ut korte budskap i sosiale medier, kan ha stor 

rekkevidde og ikke minst bidrar det til åpenhet og god informasjonsflyt. Det er også 

etablert et eget arrangement på siden for folkemøtet 14.06.17. 

 

 Politisk møteplan 

 

Styremøtene i prosjektstyret har fått en egen rubrikk under Politisk møteplan på lik linje 

med alle andre møter (f.eks. formannskap, kommunestyre mv) på www.dyroy.kommune.  

Her legges elektronisk sakspapirer, innkallinger og protokoller fra styremøtene. 

Prosjektleder ser det som avgjørende å gi befolkningen innsyn i arbeidet som skjer i regi 

av Dyrøy som omstillingskommune. Å ha transparente prosesser, der den som ønsker det 

får kunnskap via saksutredning og vedtak, er sentralt for å skape forankring og 

engasjement. Det er da viktig å bruke tid på skriftliggjøring, dokumentasjon og god 

saksutredning. Flyttes for mye relevant informasjon til muntlige orienteringer, fratas 

kunnskapen til de som ikke er til stede. 

 

 Tradisjonelle medier 

 

Avis og radio er viktige kanaler å bruke. Det har allerede vært innslag (Nrk radio 24 05 

17) og reportasjer i Folkebladet. Prosjektleder vil forsøke å legge til rette med 

pressemeldinger i nært samarbeid med styreleder og prosjektstyret.  

 

 Lokal medvirkning - dialog 
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I empiriinnsamling til strategisk utviklingsanalyse søker en å nå mange borgere i Dyrøy. 

Det er viktig med innspill, synspunkter og også få tak i de gode ideene for framtida. Ikke 

bare er det viktig, men ei forutsetning for å lykkes med omstillingsarbeidet.  

 

Vel 100 personer har fått mulighet til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse, 29 

personer er invitert til dybdeintervju (24 intervju er gjennomført) og folkemøtet 14 06 vil 

gjennomføre en informasjonsdel og en kafedialogdel. Gjennom disse tre forskjellige 

metodene for innhenting av informasjon, er en også med å skape tillit, forankring og 

medvirkning. Også i fortsettelsen ser en det som riktig å ha en åpen prosess der f.eks. nye 

folkemøter kan være en viktig arena for kunnskapsdeling, medvirkning og dialog.  

 

 

Omdømme og helhetlig plan 

 

Kommunikasjon krever tid og kompetanse. Dyrøy kommune v/ kommunestyret er eier av 

Omstillingsprogrammet, og det må være et mål at en i fellesskap kan løfte kommunikasjon og 

informasjon i en større og mer helhetlig kommunikasjonsplan. Med Omstillingsprogrammet gis 

nye muligheter der f.eks. Dyrøy kommune, Nordavind Utvikling KF og Omstillingsprogrammet 

i fellesskap kan gå sammen for å gi et samlet større trykk på dette arbeidet.  

 

Gjennom omstillingsarbeidet vil det være avgjørende at det er samsvar mellom det virksomheten 

ER, GJØR og SIER. Det skapes en mulighet for å utvikle et sterkere strategisk og operativt 

styringsverktøy gjennom en helhetlig kommunikasjonsplan som er viktig for omdømme og 

attraktivitet.  

 

Omstillingsprogrammet utfordrer og aktualiserer også brukermedvirkning i vår kommune. Det er 

et krav i Omstillingsprogrammet til medvirkning. På flere andre områder stilles det i dag sterkere 

krav til medvirkning. Metodikken, prosesser og verktøy som tas i bruk i Omstillingsprogrammet 

gjennom PLP, kan muligens med fordel benyttes i andre deler av kommuneorganisasjonen. I en 

lærende kommune bør dette perspektivet løftes tydelig fram. Å ha bevissthet om synergier og 

kunnskapsbygging i hele organisasjonen, vil være med å forsterke arbeidet underveis og ikke 

minst bidra til implementeringen i varige resultater.  

 

Prosjektstyret bør være med å drøfte tyngden og prioriteringen av informasjonsarbeidet, både 

hvordan mulig måte å organisere dette kan være og implisitt hvor stor økonomisk ressurs en 

ønsker å avsette til det.  

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Kommunikasjonsplanen i strategi- og forankringsfasen tas til etterretning.  

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder Prosjektleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Økonomirapportering omstillingprogrammet fase 1 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 11/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Økonomirapportering omstillingprogrammet fase 1 - Tabell 

 

Saksopplysninger 

Nordavind Utvikling KF signerte kontrakt i slutten av mars for prosjektledelse og 

sekretariatfunksjon av fase 1 av omstillingsprogrammet, dvs strategi- og forankringsfasen. 

Oppdraget er satt til 6 måneder fra 01 04 17 – 01 01 17, med opsjon for forlengelse. 

 

Oppdrag i henhold til avtale er: 

 

- Sekretariat for styringsgruppa (Drift av styringsgruppa) 

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

forankringfasen 

- Utarbeide tilbudsdokumenter for innleie av ekstern prosjektleder 

- Deltakelse på nettverksamlinger 

- Støttefunksjon for innleid prosjektleder strategisk utviklingsanalyse 

 

Prosjektledelsen har utarbeidet tilbudsdokumenter og etter vedtak i prosjektstyret / Dyrøy 

kommune er oppdraget tildelt Proneo AS.  

 

Rapport synliggjør økonomi som er brukt pr dato ( 01 04 17 – 01 06 17) og vedtak som er gjort 

ift økonomi ( hovedsakelig ekstern prosjektledelse av utviklingsanalyse) 

 

Prosjektleders vurdering 

Utgifter er slik forventet. Prosjektleder underretter styret om at i søknad skrevet 04 04 17 er det 

ikke tatt nok høyde for utgifter knyttet til omstillingsplan og handlingsplan første driftsår. På gitt 

tidspunkt hadde hverken prosjektledelsen eller prosjektansvarlig nok kunnskap om hele løpet i 

denne fasen. Konsekvensen er at rammen for gjennomføring av denne fasen må økes.  

 

Slik prosjektleder ser det, er dette av mer praktisk karakter da Troms fylkeskommune har satt av 

en gitt sum støtte til Dyrøy som da fordeles gjennom de forskjellige fasene. I praksis vil det si at 

noe mer økonomi må flyttes fra driftsfasen fram til strategi- og forankringsfasen.  
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Prosjektleders forslag til vedtak: 

1. Prosjektstyret tar økonomirapporteringen til etterretning. 

 

2. Forventet overforbruk på rammene for strategi og forankringsfasen på 210 000 kr søkes 

dekket i gjennomføringsfasen. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Budsjettplan 2017 Forbruk pr 1.juni 2017 Forventet kostnad
Ekstern konsulent 300 000 0 450 000 * inkl omstillingsplan jfr tilbud
Innleie lokal prosjektledelse/sekretariat 120 000 40 000 180 000 *forlengelse av kontrakten
Kurs/opplæring 40 000 3 103 40 000
Møtegodtgjørelse 60 000 60 000
Publikasjon/informasjon 50 000 50 000
Reise‐ og opphold 30 000 30 000
Sum kostnad 600 000 43 103 810 000
Finansieringsplan
Egenfinansiering 112 500
Innovasjon Norge ‐ utviklingsanalyse 150 000
Omstillingstøtte Troms 337 500
Sum finansiering 600 000
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