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Marit A. Espenes 

Styreleder 

 

ST 7/17 Organisering av omstillingsarbeidet 2018 - 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Saka legges fram til drøfting uten forslag til vedtak. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

Prosjektstyret drøftet fremtidig organisering av programmet. 

 

Ann Brith Jensen fremmet forslag om å utrede en modell  nr 4, utover det som var beskrevet i 

saksfremlegget  

 

Modell 4: 

- Prosjekteier er Dyrøy kommune med kommunestyret som øverst organ, med 

ordfører i spissen. De er Prosjekteier (PE). 

- Det forutsettes at det framtidige prosjektstyret har samme 

kompetansesammensetning som nåværende prosjektstyre - med representanter fra 

næringslivet. 

- Prosjektansvarlig er det framtidige valgte prosjektstyret i felleskap. De har 

styreleder som leder prosjektstyret. Styreleder er fra næringslivet. Prosjektstyret 

er prosjektansvarlig (PA)  

- Prosjektstyret har prosjektledelsen. 

- Prosjektleder (PL): Utlyses og ansettes av 

prosjektstyret.  

- Prosjektleder rapporterer til Prosjektstyret. 



- Prosjektleder er registrert som ansatt i Dyrøy kommune, som er mottaker 

av prosjektmidlene. 

- Prosjektstyret kjøper sekretærtjenesten hos Nordavind Utvikling KF. 
- Prosjektet leier kontor i Nordavindshagen i næringsdelen i kontorfellesskap med 

sekretariatet. 

 

Fordel: 
 

- Prosektstyret har ansvaret for økonomien, og styrer og godkjenner 

kostnadene de er ansvarlig for. 

- Det er mer kostnadseffektiv. Prosjektmidlene vil gå minimalt til organisering, men 

til de mål som er satt. 

a) Dersom en prosjektorganisasjon ansetter prosjektleder, engasjeres en større 

organisasjon med leder og sekretær der leder står i særstilling og kan gi 

ordre til prosjektleder. 

b) Prosjektstyret mister styringen over prosjektet de er ansvarlig for. 

- Prosjektstyret med næringslivserfaring vil ha mer fokus på næringsrettede mål.  

- Næringslivet og det framtidige styret vil involveres aktiv med prosjektleder og 

utviklingen  

- Alle parter drar veksler på utviklingsmiljø, både faglig og økonomisk, fra de 

involverte, men mest av alt drar alle parter veksler på utviklingsmiljø i næringslivet 

og dens erfaring. 

- Ved næringslivets aktive involvering vil partene bli kjent med de utfordringer og 

muligheter som disse har. Det gir kommunens muligheter til bedre utvikling og 

forståelse av næringslivet behov framover. Det gir ny kompetanse til sekretariatet. 

Synergier fra næringslivet. 

- Økonomien styres utenfra, og ikke av kommunen. 
 

 

Ulempen: Kommunen og prosjektorganisasjonen i Nordavindshagen får ikke den samme 

styringsmuligheten som i de andre forslagene. Næringslivet må gi tid til deltakelse og 

være mer aktive. 

 

Det ble fremmet omforent forslag til vedtak: 

Prosjektstyret ber om at alle fire modeller for organisering av omstillingsarbeidet utredes 

nærmere, og legges frem til beslutning i prosjektstyremøtet 5.9.2017 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

 

Prosjektstyret ber om at alle fire modeller for organisering av omstillingsarbeidet utredes 

nærmere, og legges frem til beslutning i prosjektstyremøtet 5.9.2017 

 

 

 



ST 8/17 Utlysning av programleder - omstillingsprogrammet Dyrøy 

Kommune 

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: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

Prosjektstyret drøftet utlysning av programleder og kom med følgende endringer og tilføyelser til 

prosjektleders forslag til vedtak: 

 

Pkt 1. Tilføyelse: …sendes medlemmer i prosjektstyret på høring før utlysningstekst går ut, med 

innspill som kom i møtet. 

Pkt 3. Endres: Prosjektstyret gjennomfører intervjuene. 

Pkt 4: Endring: Prosjektstyret orienteres om prosessen i styremøte 5.9.2017 

Nytt pkt 5: Det forutsettes delegasjon fra Kommunestyret i juni 2017 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

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

sendes medlemmer i prosjektstyret til høring før utlysningstekst går ut, med innspill som 

kom i møtet. 

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

starten av august. 

7. Prosjektstyret gjennomfører intervjuene.  

8. Prosjektstyret orienteres om prosessen på styremøte 05 09 17. 

9. Det forutsettes delegasjon fra Kommunestyret i juni 2017 

 

 

ST 9/17 Tilbud om mer tjenester 

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: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

 

Ble fremmet et omforent forslag om nytt pkt 3:  



 

Det delegeres til Nordavind Utvikling KF å inngå tilleggskontrakt med Proneo AS 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

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

01 18. Kontrakt forlenges. 

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

(2018).  

5. Det delegeres til Nordavind Utvikling KF å inngå tilleggskontrakt med Proneo AS 

 

 

ST 10/17 Kommunikasjonsplan - Omstillingsprogrammet 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Kommunikasjonsplanen i strategi- og forankringsfasen tas til etterretning.  

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

 

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

 

Kommunikasjonsplanen i strategi- og forankringsfasen tas til etterretning.  

 

 

ST 11/17 Økonomirapportering omstillingprogrammet fase 1 

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: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtak 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

3. Prosjektstyret tar økonomirapporteringen til etterretning. 

 



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

dekket i gjennomføringsfasen. 

 

 

ST 12/17 Presiseringer og videre fremdrift - Prosjektstyret 

omstillingprogrammet 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 14.06.2017  

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 14.06.2017 

 

 

 


