
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kunnskapsparken Finnsnes 
Dato: 26.02.2018 
Tidspunkt: 09:00-16:00 

 
Alle faste representanter oppfordres til å delta på dette viktige møtet. Forfall meldes så raskt som 
mulig servicetorget på tlf. 77 18 92 00.  
 
Felles kommunestyremøte for de åtte Midt-Tromskommunene 
Møtet er vedtatt i kommunal møteplan.  Det utbetales derfor godtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste 
og dekning av reisekostnader som normalt. 
 
Agenda: 
Dette er et arbeidsmøte der implementering av tiltak og forankring av regional næringsplan har 
fokus. Hvordan kan vi samarbeide i regionen for en sterk og attraktiv region? 
I Byregionprogrammet som alle åtte kommunene står bak, er det utpekt 3 viktige 
næringsområder som vi skal samarbeide om å utvikle i fellesskap. Disse er sjømat, forsvar og 
reiseliv, alle viktige næringer som er et fundament for sysselsetting, verdiskaping og bosetting i 
hele regionen.  
 
I felles kommunestyremøte 13.02.17 (Setermoen leir, Bardu) var startskuddet for utarbeidelse av 
regional næringsplan for disse tre områdene. Alle åtte kommuner har behandlet planen og vedtatt 
innstillingen, noen med innspill. Disse innspillene er behandlet og integrert i regional 
næringsplan som nå er ferdig og vil deles ut til kommunestyremedlemmene i møtet.  
Til møtet vil også fylkesråd Roar Sollied vil også være til stedet og snakke om ”kommunenes 
roller i vg. Opplæring”. I tillegg til representanter for UNN. Her vil temaet være ”framtidens 
helse- og omsorgsutfordringer – hvordan møte de demografiske endringene?”.   
 
Praktisk info: 
Felles kommunestyremøte er lagt til Kunnskapsparken, Finnsnes, med oppmøte og registrering 
kl 09.00.  Viser for øvrig til vedlagte dagsorden for møtet. Dere oppfordres til å samordne 
skyssen. 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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Saksliste 

 

  
 
 

Dagsorden 
Midt-  Troms kommunestyre 

 
09:00 –09:15 Kaffe / registrering 

Åpning / Kulturinnslag 
 
09:30 – 10:15 Presentasjon av Regional næringsplan for Midt- Troms 

 
10:15 – 11:30 Betraktninger fra næringslivet/ ungdom og fylkeskommunen 

 
11:30-12.15 Lunsj / mingling 

 
12:15-13.30 Gruppearbeid 

 
13:30-13:50 Oppsummering v / Byregionprogrammet 

 
13:50- 14:05 Veien videre v / fylkesrådsleder Willy Ørnebakk 

14:05-15:00 Fylkesråd Roar Sollied ”kommunenes roller i vg. opplæring” 

15:00-16:00 UNN ”framtidens helse- og omsorgsutfordringer – hvordan 

 møte de demografiske endringene?”. 
 

16:00 Avslutning 
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BESKRIVELSE AV PRAKTISK GJENNOMFØRING - 
GRUPPEARBEID 
 
De innspillene som kommer frem gjennom gruppearbeidet skal benyttes i arbeidet 
med å implementere ny regional næringsplan for Midt-Troms.   
 
Hver gruppe skal nå delta i en SWOT- analyse. 
 
SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller 
kartlegging av en organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt 
identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling. 
 
I dette gruppe arbeidet skal dere kun ta for dere SWOT-analysens to faktorer, 
muligheter og trusler. Gruppene skal komme frem til to muligheter (grønne 
lapper) og to trusler (gule lapper), innenfor de ulike tiltakene i Regional 
næringsplan. 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inndeling av gruppene:  
Tiltak forsvar gruppenr.: 1 - 4 
Tiltak næring gruppenr.: 5 – 8 
Tiltak sjømat gruppenr.: 9 – 12 
Tiltak kompetanse gruppenr.: 13 -  14 
Tiltak rekruttering gruppenr.: 15 - 16 
 
 
Rådmenn og ordførere er gruppeleder/fasilitator på hver gruppe. P.s.: som 
fasilitator er det viktig at du/dere ikke overstyrer og blir den aktive part.  
 
 
 
 
 

S – styrke
W – svakhet
O – muligheter 
T – trusler

Mulighet nr. 1                           Mulighet nr. 2

Trussel nr. 1                               Trussel nr. 2
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Fasilitator har ansvar for å: 
 Styre tiden 
 Lytte og lede gruppa 
 Å skape engasjement i gruppa og bidra til aktiv deltakelse 
 Fange opp viktige innspill  

 

 
Gruppearbeidet 
Det er 16 grupper totalt. 
Grupperom/gruppeinndeling: hver gruppe har fått tildelt et grupperom (se 
gruppeliste) 
 
Gruppens oppgave:  

1. Skrive opp alle innspill (stikkord) på det store arket som ligger på bordet 
2. Velge ut to muligheter og to trusler innenfor det tiltaket din gruppe er 

tildelt. Disse skrives ned på de ulike farge kortene. 
(grønn=muligheter/gul=trusler).  

3. Fasilitator tar ansvar for å henge opp alle fire kortene (to grønne- og to 
gule kort - med innhold av et innspill på hvert kort), på hvit plakat på 
veggen nede i foajeen. Plakaten er merket med deres gruppenummer og 
delt inn i de to ulike kategoriene. Husk å henge opp hvert kort innenfor 
riktig kategori, muligheter/trusler.  

 
Da håper vi på mange gode innspill som kan brukes i det videre 
implementeringsarbeidet for regional næringsplan.  
 
Lykke til med gruppearbeidet!  
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