
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 08.05.2017 

Tidspunkt: 09:30-15:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes LEDER  

Per Jensen 

Ann-Brith Jensen 

Kenneth Karlsen 

Tone Pettersen 

Trine Vårlund 

Knut Arne Johansen 

MEDL 

VARA 

MEDL 

MEDL 

VARA 

MEDL 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Stig Stokkland VARA  

Fredrik Fredriksen VARA  

Kine-Mari Hanssen VARA  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Storvoll 

 

Prosjektleder 

  

 

Underskrift: 

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

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 5/17 Erfaringer fra omstillingsprogrammet i Gratangen  2016/216 

ST 6/17 Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for 

Dyrøy kommune 

 2016/216 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

Styreleder 

 

  



ST 5/17 Erfaringer fra omstillingsprogrammet i Gratangen 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 08.05.2017  

Næringspropell/programleder Linda Flaaten-Stokkan og Cato Haakseth orienterte om 

omstillingsprogrammet i Gratangen som er inne i avslutningsfasen.  

 

Det ble underveis i presentasjonen en dialog om fallgruver og muligheter i omstillingsprogrammet. 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy har videre dialog og samarbeid med SPIRE i Gratangen. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 08.05.2017 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

 

ST 6/17 Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy 

kommune 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Prosjektstyret godkjenner fremlagte kontrakt mellom prosjektstyret og Proneo AS 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 08.05.2017  

 

Prosjektstyret gjennomførte oppstartsmøte med Proneo AS, v/Knut Baglo. 

 

Her orienterte Baglo om bedriften og det ble drøftet innhold og framdrift av strategisk 

utviklingsanalyse for Dyrøy kommune  

 

Kontrakten ble gjennomgått og signert i møtet. 

 

 

Følgende avklaringer følges opp etter møtet mellom lokal prosjektleder og Proneo AS: 

 Analyser / Rapporter som omhandler Dyrøy som bakgrunn for jobben med strategisk 

utviklingsanalyse: 

1: Samfunnsplan for Dyrøy (utarbeidet av Dyrøy kommune) 

 

Overordna for Troms 

2: Regional næringsutvikling (utarbeidet av Troms fylke) 

3: Omstillingsbehov i kommune (utarbeidet av Troms fylke) 

 



Dyrøy som omstillingskommune 

4: Konsekvensutredning for Dyrøy (utarbeidet av Troms fylke) 

5: Presentasjon fra Dyrøy (Utarbeidet av Dyrøy kommune) 

 

Byregionprogrammet Midt-Troms (8 kommuner) 

6: Samfunnsanalyse 

7: Delrapport Sjømat 

8: Delrapport Reiseliv 

9: Oppsummering SWOT-analyse gjennomført i felles kommunestyremøte for 8 

kommuner 

 

 Maillister oversendes til bruk for intervjuundersøkelse 

o Oversikt over ledere i lag og foreninger i Dyrøy  

o Oversikt over politikere med vara i Dyrøy  

o Oversikt over aktører i reiselivsnæringen i Dyrøy 

o Oversikt over aktører i øvrig næringsliv i Dyrøy 

 

 Dybdeintervju gjennomføres 22.-23. mai. 

15 – 20 personer intervjues av næringsliv, politikere og administrasjon i Dyrøy 

kommune. Lokal prosjektleder organiserer og tilrettelegger for disse intervjuene. 

 

 Folkemøte gjennomføres 14.juni kl 18:00-20:00. 

Proneo AS har det faglige ansvaret knyttet til folkemøtet, mens lokal prosjektledelse har 

ansvaret knyttet til øvrig organisering og gjennomføring. I forkant av folkemøtet settes 

det av tid til styremøte i prosjektstyret. (Møtet starter med felles middag kl 15:00) 

 

Det protokollføres videre presiseringer og videre fremdrift: 

 

1. Taushetserklæring 

Styreleder orienterte om taushetserklæring. Styremedlemmene signerte dokumentet i 

møtet. Medlemmer og varamedlemmer som ikke var tilstede i dagens møte, følges opp og 

signerer taushetserklæring.  

 

2. Deltakelse på nettverkssamling, Nordkapp 21. - 22. juni  

Samlingen er rettet mot prosjektledere og programledere, derfor deltar lokal prosjektleder 

fra Dyrøy på konferansen. 

 

3. Fastsetting av datoer for styremøter 

 De neste styremøtene settes til følgende datoer; 14.6, og 5.9, og 7.11. 

 Oppdatert møteplan for prosjektstyret vedlegges protokollen. 

 



4. Presisering av prosjektorganisering i strategi og forankringsfasen: 

 

PE: 

Prosjekteier:  Dyrøy kommune v/ kommunestyret 

 

PA: 

Prosjektansvarlig: Marit A. Espenes 

Leder i styret:  Marit A. Espenes 

 

PL: 

Prosjektleder:  Ragnvald Storvoll 

Nordavind Utvikling 

 

Prosjektstyret:  

Per Jensen.    Varamedlem: Ann Brith Jensen 

Kenneth Karlsen.   Varamedlem: Fredrik Fredriksen 

Tone Pettersen.   Varamedlem: Trine Vårlund 

Knut Arne Johansen.   Varamedlem: Kine Mari Hansen 

Erla Sverdrup. 

 

 

 

5. Ansettelse av omstillingsleder 

Prosjektstyret diskuterte ansettelse av omstillingsleder og det ble besluttet at det 

legges frem en sak i neste styremøte med sikte på utlysning av stillingen så snart 

som mulig. 

 

6. Organisering og modell for omstillingsprogrammet i Dyrøy 

Det ble diskutert mulige modeller for tilsetting av omstillingsleder og 

organisering av omstillingsprogrammet. Det legges frem egen sak i neste 

styremøte. 

 

 

 

Etter diskusjonene i prosjektstyret kom det følgende forslag til vedtak: 



1. Prosjektstyret godkjenner fremlagte fremdriftsplan og kontrakt mellom prosjektstyret og 

Proneo AS. 

2. Videre presiseringer og fremdrift oppsummert i punkt 1-6 vedtas. 

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak i Omstillingsstyre - 08.05.2017 

 

1. Prosjektstyret godkjenner fremlagte fremdriftsplan og kontrakt mellom 

prosjektstyret og Proneo AS. 

2. Videre presiseringer og fremdrift oppsummert i punkt 1-6 vedtas. 

 

 

 

 

 


