
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom, Kommunehuset i Dyrøy 
Dato: 06.02.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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ST 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/38 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 09.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Arbeidskontrakt Omstillingsleder 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 2/18 06.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 ***** 
 

Saksopplysninger 
Stig Stokkland har fått tilbud om jobben som om stillingsleder og har takket ja. Styreleder har 
forhandlet frem en arbeidsavtale som ligger vedlagt. 
 

Administrasjonens vurdering 
Arbeidskontrakten legges fram for orientering. 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Arbeidskontrakten godkjennes. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht.Ofl. § 13 
 Stig Vidar Stokkland 

Heimveien 119 
9311  Brøstadbotn 
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1362 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
01056226997 
 
20.12.2017 

 
 

Tidsbegrenset arbeidsavtale 

 
I Dyrøy kommune med arbeidssted: Nordavindshagen. 
Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. 
 
Arbeidstaker navn: Stig Stokkland. 
Adresse: Heimveien 119, 9311 Brøstadbotn. 
Fødselsnummer: 01.05.62. 
 
Vedtak om ansettelse: Omstillingsstyret 01.12.2017. 
Stilling: Leder for omstillingsprogrammet.  
Tidsrom: Prosjektstilling fra 01.04.18-31.12.20 med mulighet for forlengelse. Vedtatt 
omstillingsplan og handlingsplan, samt instruks for omstillingsleder gjelder som 
oppdragsdokumenter. Det gjennomføres årlig medarbeidersamtale og evaluering av 
måloppnåelse. 
Stillingsstørrelse: 100 %.  
Tiltredelse: 01.04.2018.                 
Arbeidstid: Dagtid.  
 
Dette arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene 31.12.2020. Så 
lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra 
oppsigelsestidspunktet. 
 
Du vil bli lønnet som leder av omstillingsprogrammet i SKO 9451 med årslønn tilsvarende kr 
640.000 i 100% stilling. Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger 
i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto 
lønn. 
 
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og 
tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av 
lønn. 
 
Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 1 uke. Arbeidsavtalen sendes elektronisk 
og du må selv skrive den ut i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet 
stand. 
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 Side 2 av 2

 
 
Underskrift arbeidsgiver: 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann 
 
 
Underskrift arbeidstaker: 
 
Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, og kan tiltre 01.04.2018. 
 
 
 
 
-----------------         --------------------------------------------------------- 
Dato                                     Underskrift 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/164 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 30.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 3/18 06.02.2018 
Kommunestyret   
   

 

Vedlegg 
1 Svar på brev fra Demas AS 
2 Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - Demas as 10 januar 2018 
 

Saksopplysninger 
Styremedlem Ann-Brith Jensen har i e-post av 10 01 18 trukket seg fra styrevervet. Viser til 
vedlegg. 
 
Det må da oppnevnes et nytt fast medlem til Omstillingsstyret.  

Administrasjonens vurdering 
Det er nødvendig å få på plass ei permanent løsning med et nytt styremedlem som er villig til å 
prioritere styrearbeidet i Omstillingsprogrammet.  

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et nytt fast medlem til 
Omstillingsstyret.  

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 DEMAS AS 

Tverrveien 27 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1007 
Marit Alvig Espenes 
91335574 
 
 
15.01.2018 

 
 

Svar på brev fra Demas AS 

 
Vi har registrert deres brev. Styreleder synes det er beklagelig at representanten fra Demas AS 
melder seg ut av omstillingsstyret. Dyrøy kommune tar det til etterretning og forbereder en ny 
valgsak til neste kommunestyremøte.  
 
Vi håper på et videre godt samarbeid med bedriften. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Alvig Espenes 
Ordfører og styreleder, 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Ann Brith Jensen (abjensen@demas.no)
Sendt: 10.01.2018 15:15:11
Til: Dyrøy kommune postmottak; Marit Alvig Espenes; Tore Uthaug; Kenneth Karlsen
(kenneth.karlsen@brkarlsen.no); Kjell-Sverre Myrvoll; tone.mellemgaard (tone.mellemgaard@gmail.com)
Kopi: tore.ostgard (tore.ostgard@tromsfylke.no); Trond.Erik.Dekko.Andersen
(Trond.Erik.Dekko.Andersen@innovasjonnorge.no); Tommy Andreassen (tommy@mohamn.no); Knut Arne
Johansen (kaj@123.no); Per Jensen; Rakel Jensen; Levi Jensen; Ragnvald Storvoll

Emne: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - brev fra Demas as
Vedlegg: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - Demas as 10 januar 2018.pdf
Til Dyrøy kommunestyret
     Ordfører i Dyrøy, Marit Espenes
     Rådmannen i Dyrøy, Tore Uthaug
     
Jeg oversender herved brev i forbindelse med Demas sin styredeltakelse i omstillingsprogrammet i Dyrøy.
 
Kopi: Innovasjon Norge og Troms fylke sine representanter i programmet
           Varamedlemmene i omstillingsprogrammet i Dyrøy
           Ledelsen i Demas as
           Nordavind utvikling
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards

Ann-Brith Jensen
Adm. leder

e-post: abjensen@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 02
mob.: +47 970 72 805

web: www.demas.no | e-post: demas@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 00 | faks: +47 77 18 91 30
adr.: Demas AS Tverrveien 27, 9311 Brøstadbotn

 
 

11



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/160 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 30.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Navn og profil på Omstillingsprogrammet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 4/18 06.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Mange omstillingsprogram utvikler et eget navn og gjerne logo / profil. Dette skjer ofte i starten 
av gjennomføringsfasen. Der er Dyrøy nå. I dialog med styret og også ny omstillingsleder er vi 
enige om drøfte hvordan Dyrøy vil velge å gjøre det. 

Prosjektleder har bedt om innspill fra andre omstillingsprogram. Flere omstillingsprogram har 
gitt tilbakemelding. Eksempler på logo og også profilhåndbok fra andre omstillingskommuner 
legges fram (vises digialt) i møte 06 02 18. 

Følgende svar er kommet inn: 

Måsøy: 

Navn: Måsøy i Vekst (MiV) 

Kommunestyre valgte Måsøy i Vekst (MiV), Måsøy for Måsøy kommune og vekst for formålet 
for organisasjonen.  

Logoen er blå og har en «ripple effect»(ringvirkninger) i seg pga. vi er en kystkommune. Vi har 
laget logoen selv 

Gratangen 

Navn: Spire 

Det skal spire fram nye initiativ, gründere og bedrifter.  

Andøy 

Navn: Samskap 

Vi er veldig fornøyde med navnet SAMSKAP, som ungdomsrådet i kommunen har utarbeidet. 
Ut av den kom visjonen; «Sammen skaper vi framtid i Andøy».  
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Andøy har kjørt en profesjonell prosess der logo og profilhåndbok er utviklet: 
https://issuu.com/godstrek/docs/profilh__ndbok_samskap 

Andøy er i ferd med å avslutte en forstudie der vi undersøker kjennskap og kunnskap om 
omstillingsprogrammet Samskap hos ulike målgrupper lokalt. Når den er klar, har vi et godt 
grunnlag for å jobbe videre med kommunikasjonsstrategien. 

Bindal 

Navn: Nei, ikke eget navn. 

Skulle kanskje ønsket det ☺ Forankring og synliggjøring av at dette er noe spesielt! 

Nordkapp 

Navn: Om Kapp KF 

 

Administrasjonens vurdering 
En oppfordrer styret til å drøfte hvordan de ønsker å gå i gang med dette arbeidet. En modell, 

som flere omstillingsprogram har gjennomført, er å utlyse en konkurranse der alle kan bidra med 

navneforslag. En god effekt av en slik aksjon er at det kan være ei god involvering der 

omstillingsprogrammet blir bedre kjent og at en øker forankring og eierskap. F.eks. i Andøy har 

oppdraget blitt gitt til ungdomsrådet. Leder for omstillingsprogrammet sier følgende : «Vi er 

veldig fornøyde med navnet SAMSKAP, som ungdomsrådet i kommunen har utarbeidet. Ut av 

den kom visjonen; «Sammen skaper vi framtid i Andøy».  

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saka legges fram til drøfting i styret uten forslag til vedtak. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/37 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 09.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Kurs - skolering Omstillingsstyre 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 5/18 06.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
INTRO-kurset ble som kjent avlyst.  
 
Som en del av å være omstillingskommune, oppfordrer Innovasjon Norge også Dyrøy til å 
gjennomføre kurs – skolering. Det er særlig igangsetting av Næringsvennlig kommune og kurs 
i PLP (Prosjektlederprosessen) som Omstillingsarbeidet i Dyrøy bør igangsette relativt snart. 
 
Næringsvennlig kommune 
Næringsvennlig kommune er et analyse- og utviklingstilbud som hjelper kommunen å kartlegge 
hvor godt egne tjenester og service overfor næringslivet fungerer, hva som er de viktigste 
forbedringspunktene og hvilke tiltak som best kan gjøre kommunen til en bedre 
samarbeidspartner for næringslivet. Tilbudet omfatter både kartlegging, planlegging og 
iverksetting av forbedringsarbeid, inklusive effektmåling. Målgrupper er lokalt næringsliv, 
relevante medarbeidere i kommunen og politisk ledelse. 
 
Prosessen starter med en forstudie med kartlegging av kommunens eksisterende tjenester og 
service. 
 
Målgrupper for verktøyet Næringsvennlig kommune er lokalt næringsliv i kommunen, relevante 
medarbeidere i kommuneadministrasjonen og politisk ledelse. 
 
Næringsvennlig kommune organiseres som et prosjekt. Prosjektansvarlig (jf. PLP-terminologi) 
er rådmannen i kommunen, som må ha sterkt eierskap til satsingen.  
 
En ekstern rådgiver/konsulent engasjeres til å være prosjektleder for forstudiet, og det skal 
utpekes en intern prosjektmedarbeider(e) for å bistå rådgiveren/konsulenten. Forprosjektet og 
hovedprosjektet ledes av intern prosjektleder, med ekstern rådgiver som prosessveileder. 
Det skal oppnevnes en styringsgruppe som består av rådmann, sentrale mellomledere i 
kommuneadministrasjonen, representanter for de ansattes organisasjoner og næringslivet i 
kommunen. Politisk ledelse holdes løpende orientert. Det er naturlig at styringsgruppen fra 
forstudien fortsetter gjennom hele prosjektet. I tillegg kan ansatte, politikere og næringslivsfolk 
involveres i arbeidsgrupper eller referansegrupper. 
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Forstudien og forprosjektfasen inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune, mens 
gjennomføring av tiltak i hovedprosjektet er kommunens ansvar. 
 
 
 
PLP (Prosjektlederprosessen) 
Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring 
i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet. 
PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til 
omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder. Innovasjon Norge 
har også laget en PLP-brosjyre som gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene 
i PLP. 
 
Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den 
organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. PLP vil være nyttig både i 
enkeltprosjektene og på "programnivå" i omstillingsarbeidet. 
 

Administrasjonens vurdering 
INTRO-kurs gjennomføres så snart som mulig. 
 
PLP-kursene som Innovasjon Norge tilbyr, består av to separate moduler: et halvdagsseminar i 
utviklingsledelse og et todagers kurs i utviklingsevne. Innovasjon Norge anbefaler sterkt at hele 
omstillingsledelsen gjennomfører halvdagsseminaret og at alle prosjektansvarlige og prosjektledere 
fullfører todagerskurset. 
 
Innovasjon Norge finansierer 50 % av PLP-kursene. Omstillingsorganisasjonen er oppdragsgiver. 
Omstillingsorganisasjonen søker Innovasjon Norge om medfinansiering. 
 
Forstudien til Næringsvennlig kommune har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. 
og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for 
ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke om finansiell støtte til gjennomføringen av 
Næringsvennlig kommune hos Innovasjon Norge basert på en prosjektplan. Støtten fra 
Innovasjon Norge dekker 50 % av kostnadene.  

Prosjektleders forslag til vedtak: 
INTRO-kurs gjennomføres så snart som mulig. Nye datoer berammes. 
 
Omstillingsstyret tar stilling til kurs i PLP, og berammer dag. I første omgang gjennomføres 
modul 1 som er et halvdagsseminar i utviklingsledelsen 
 
Omstillingsstyret avventer oppstart av næringsvennlige kommuner til Omstillingsleder er på 
plass.  

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
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styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/39 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 09.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Prosjektledelse 01 01 18 - 31 03 18 og innleie av ekstern kompetanse fra 01 04 
2018. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 6/18 06.02.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Omstillingsleder vil ikke være på plass før 01 04 18. I praksis betyr det at programmet må ha 
prosjektledelse i tre måneder. Avtalen med Nordavind Utvikling KF gikk ut 31 12 17. Det må 
være prosjektledelse av Omstillingsprogrammet før ny Omstillingsleder er på plass. 
 
I følge vedtatte Omstillingsplan og Handlingsplan 2018 er det satt av 0,2 årsverk for ekstern 
kompetanse. Prosjektstyret har tidligere vedtatt at Nordavind Utvikling KF skal bidra med denne 
kompetansen.  

Administrasjonens vurdering 
Det vil være formålstjenlig at avtalen med Nordavind Utvikling KF prolongeres i tre måneder 
der de har prosjektledelse i Omstillingsprogrammet. Det er nødvendig å ivareta kontakten med 
omstillingsnettverket, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune. 
 
I saksopplysningene til denne sak vises det til permanent innleie av ekstern kompetanse. 
Oppgavene avklares i nært samarbeid med Omstillingsstyret og Omstillingsleder.   

 
Styreleders forslag til vedtak: 
Avtalen med Nordavind Utvikling KF prolongeres i tre måneder som prosjektledelse i 
Omstillingsprogrammet.  
 
Fra 01 04 2018 bistår Nordavind Utvikling KF Omstillingsleder med ekstern kompetanse 
pådlydende kr 20 000,- pr. måned. Oppgavene avklares i nært samarbeid med Omstillingsstyret 
og Omstillingsleder.   
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/36 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 09.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Møteplan 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 7/18 06.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Omstillingsstyret oppfordres til å legge møteplan for 2018.  

Administrasjonens vurdering 
Styret drøfter datoer og frekvens. Møteplan sendes ut til Innovasjon Norge og Troms 
fylkeskommune i tillegg til rådmann der alle har møterett. 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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