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Innovasjon Norge v/ Trond Erik Dekko Andersen vil orientere om kommunens rolle, muligheter 

og oppgave som omstillingskommune. 

 

Knut Baglo og Anders Linga (Proneo AS) vil delta på styremøtet, jfr vedtak i forrige styremøte  

 

Proneo skal  legge frem; Strategisk Utviklingsanalyse , omstillingsplan og Handlingsplan første  

driftsår 

 

 

Marit A. Espenes 

Styreleder 

 

 

ST 13/17 Orientering fra Innovasjon Norge - Omstillingsarbeid 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

 



ST 14/17 Strategisk utviklingsanalyse - Dyrøy kommune 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Omstillingsstyret tar fremlagte utviklingsanalyse for Dyrøy kommune til etterretning. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Styret hadde flere viktige innspill som tas inn videre i diskusjonen under sak 15/17 og 16/17.  

 

Utviklingsanalysen for Dyrøy kommune ligger som vedlegg til protokoll. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Omstillingsstyret tar fremlagte utviklingsanalyse for Dyrøy kommune til etterretning. 

 

 

 

ST 15/17 Behandling av omstillingsplan 2018-2020 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Det kom innspill på at planen «ikke er spikret i stein», men er fleksibel for tilpasninger / 

endringer av Omstillingsstyret. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Prosjektstyret vedtar forslag til omstillingsplan med de innspill som er kommet fram i 

prosjektstyremøte. Justeringer innarbeides inn i ny, revidert omstillingsplan som sendes 

prosjektstyret. Prosjektstyret godkjenner denne, før den legges fram for kommunestyremøtet 12. 

oktober 2017. 

 

 



 

 

ST 16/17 Handlingsplan 2018 - omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 

Prosjektstyret vedtar forslag til handlingsplan for 2018 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Styret kom frem til at handlingsplanen har rom for små justeringer. Det nye styret, 

omstillingsstyret, gis myndighet til tilpasninger i handlingsplan. 

   

Oppdatert Handlingsplan 2018 – omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune ligger som vedlegg til 

protokoll. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Handlingsplanen 2018 vedtas med de endringer som er kommet fram i sak 15/17 og 16/17. 

Revidert handlingsplan sendes prosjektstyret. Prosjektstyret godkjenner denne, før den legges 

fram for kommunestyremøtet 12. oktober 2017. 

 

 

 

 

ST 17/17 Status og videre fremdrift ansettelse omstillingsleder, Dyrøy 

kommune 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Saken legges frem som drøftingssak uten innstilling  

 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Styret gikk gjennom innkomne søknader. 

 

Omforent forslag til vedtak: 



 

En søker innkalles til intervju. Dette skjer primært 15. september, sekundært 20. september. 

Styreleder ringer aktuell kandidat for å avtale intervju. Prosjektstyret utgjør intervjugruppen. 

Intervjuet ledes av styreleder Marit Alvig Espenes. Intervjuguide sendes alle i prosjektstyret som 

vedlegg til protokoll. Tillitsvalgte involveres videre i prosess (intervju) med tilsetting av 

omstillingsleder.  

 

I etterkant av intervjuet tar prosjektstyret beslutning om videre framdrift av evt. tilbud om jobb / 

ny utlysning mv.  

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

En søker innkalles til intervju. Dette skjer primært 15. september, sekundært 20. september. 

Styreleder ringer aktuell kandidat for å avtale intervju. Prosjektstyret utgjør intervjugruppen. 

Intervjuet ledes av styreleder Marit Alvig Espenes. Intervjuguide sendes alle i prosjektstyret som 

vedlegg til protokoll. Tillitsvalgte involveres videre i prosess (intervju) med tilsetting av 

omstillingsleder.  

 

I etterkant av intervjuet tar prosjektstyret beslutning om videre framdrift av evt. tilbud om jobb / 

ny utlysning mv.  

 

 

 

 


