
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: , Bardufoss Hotell 
Dato: 16.03.2018 
Tidspunkt: 12:45 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Det gjennomføres Introkurs jfr utsendte program 15.mars kl 13:00 -16.mars, kl 12:00 
Styremøtet avholdes fredag 16.3 etter avsluttet introkurs.
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune  

Dyrøytunet 1 

V/Marit Alvig Espenes 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/6992-15 Kristian Figenschau U01 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

11377/18 77 78 82 38   27.02.2018 

 

 

 

 

 

DYRØY KOMMUNE – OMSTILLINGSBEVILGNING ÅR 1 (2018) 
 

Det vises til innsendt søknad den 27.01.18 med vedlagt omstillingsplan og handlingsplan for 

2018. 

 

Fylkesrådet i Troms vedtok i møte den 14.02.2017 (fylkesrådssak 25/17) å bevilge totalt kr 

3 000 000 over Regionale utviklingsmidler, kap. 551 post 60, til omstillingsarbeid i Dyrøy 

kommune. 

 

Vedtaket, sammen med søknad og nevnte vedlegg, danner grunnlag for utbetaling. Beløpet 

utbetales til kontonummer 4796.07.00003 i løpet av 14 virkedager, etter at kommunen har 

bekreftet kontonummer. 

 

I fylkesrådet ble følgende vedtak fattet: 

 

1.  Troms fylkeskommune innvilger omstillingsstatus til Dyrøy kommune i inntil tre år, 

fra 2017 til og med 2019. 

2. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om 

omstillingsstatus skal forlenges i tre nye år. 

3. Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) med 

inntil kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75%. Midlene 

bevilges fra kap. 551.60, regionale utviklingsmidler og budsjettposten for omstilling.  

4.  Det forutsettes at Dyrøy kommune stiller med resterende 25% av finansieringen som 

egenandel (kr).  

5.  Kommunen bevilges ikke kommunalt næringsfond så lenge den har omstillingsstatus. 
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Prosjektmål:  

Hovedmål 

Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år. En arbeidsplass skal 

forstås som ett årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet.  

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 

arbeidsplasser, innenfor:  

 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot sjømatnæring 

      

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat      

 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 

 

Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte 

de tre andre innsatsområdene. 

 

Innenfor hvert enkelt innsatsområde i omstillingsplanen  er det beskrevet delmål.  

 

Delmål 

For 218 vil omstillingsarbeidet i Dyrøy arbeide for å oppnå følgende delmål: 

 

Sjømatnæring: 

- Arbeide med å indentifisere utviklingsprosjekter innen havbruksnæring ingangsatt, for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

- 1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt innen sjømatnæring 

- 1 prosjekt ingangsatt knyttet til rammbetingelser for kompetanse og sjømatnæring 

Opplevelsesnæring: 

- Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring igangsatt, for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 

- 1 prosjekt innen tilgjengelighet og kapasitet innenfor opplevelsesnæring igangsatt 

 

- 1 bedriftsutviklingsprosjekt innen opplevelsesproduksjopn ingangsatt 

 

- 1 prosjekt gjennomført knyttet til kompetansekartleggging innen opplevelsesnæring 

 

- 1 kompetansehevende tiltak innen opplevelsesnæring gjennomført 

 

- 1 ny bedrift innen opplevelsesproduksjon 

 

Eksisterende næringsliv 

- Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen eksisterende næringsliv igangsatt, 

for eks. oppstart av forstudie SMB utvikling 

- 1 bedriftsutviklingsprosjekt innen eksisterende næringsliv gangsatt 

- 1 utviklingsprosjekt innenfor strategi Nettverk og klynger igangsatt 

- 1 kompetansekartleggingsprosjekt inenfnor eksisterende næringsliv gjennomført 
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- 1 ny bedrift etablert 

Attraktivitet 

- Forstudie næringsvennlig kommune gjennomført og forprosjekt igangsatt 

- Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv 

næringsarena og møtested 

- Minimum 20 deltakere på kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle 

ferdigheter 
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Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene – i tillegg til vedtak 

1. Kommunen(e) er eier av omstillingsprogrammet og er ansvarlig for den tildelte 

omstillingsbevilgningen. Omstillingsorganisasjonen har ansvar for gjennomføringen 

av omstillingsarbeidet, og skal koordinere og følge opp de vedtatte planene og 

rapportere på måloppnåelse.   

2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 

lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven, og 

regelverk for offentlige anskaffelser. Retningslinjer og forskrift er vedlagt 

(elektronisk).  

3. Det forutsettes at omstillingsprosjektet følger Innovasjon Norge sitt opplegg for 

omstillingsarbeid, www.regionalomstilling.no. 

4. Midlene til omstillingsarbeid skal forvaltes og rapporteres gjennom 

regionalforvaltning.no. 

5. Kunngjøring: Det er obligatorisk å kunngjøre tilskuddsordninger gjennom 

regionalforvaltning.no (RF) og på en slik måte at målgruppen nås. Kunngjøringen skal 

inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, krav til søknaden og 

søknadsfrist. 

6. Søknader: Det er obligatorisk for alle som søker omstillingsmidler å søke via 

regionalforvaltning.no. 

7. Profilering: Ved omtale av omstillingsarbeidet skal det opplyses om at Troms 

fylkeskommune er med å finansiere arbeidet. Fylkeskommunens logo skal 

synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil med logo finnes 

på tromsfylke.no - logoer. 

8. Midler til administrasjon og prosjekter: Dersom det bevilges midler til 

administrasjon av omstillingsarbeidet eller delprosjektet i omstillingsarbeidet må det 

utstedes tilskudd fra rammene til omstillingsprosjektet og midlene må forvaltes som et 

hvert annet prosjekt som oppnår finansiering over midlene.  

9. Renter: Midlene skal plasseres på en rentebærende konto, rentene skal tilfalle 

ordningen og registreres i RF ved årsslutt.  

10. Omstillingsorganisasjonen skal ha en prosjektportefølje, ikke aksjeportefølje. Midlene 

skal brukes til å finansiere konkrete prosjekter og tiltak, ikke til å invester i aksjer i 

selskap.  

11. Riksrevisjonen, kommunal og moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen eller 

kommunen kan føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte 

forutsetninger.  

12. Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune skal ha observatørstatus i styret. 

13. Det må planlegges for hvordan omstillingsarbeidet skal videreføres og integreres i 

kommunen i rimelig til før programmets slutt.  

 

Rapportering 

14. Rapportering til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Det skal 

rapporteres i regionalforvaltning.no på bruken av midlene innen 1.2.2019. Det er ikke 

mulig å forlenge rapporteringsfristen ut over dette.  

15. Rapportering til Troms fylkeskommune: Det skal rapporteres skriftlig til Troms 

fylkeskommune innen 1.2.2019 – dette er i tillegg til rapportering på virkemiddelbruk 

til KMD. Rapportering gjøres ved å levere en sluttrapport i regionalforvaltning.no. 

Rapporten skal ha fokus på grad av måloppnåelse (hva slags konkrete målbare 

resultater eller effekter har omstillingsarbeidet ført til?).  
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Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering 
16. Ved feil forvaltning og/eller bruk av virkemidlene kan bevilgning påfølgende år 

bortfalle eller bli tilsvarende redusert. 

 

 
 

 

Henvendelser angående tilskuddet rettes til seniorrådgiver Kristian Figenschau i 

næringsetaten.  

Telefon: 77 78 82 38 

E-post: Kristian.Figenschau@tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristine Østrem Nordal    

Kst. Avdelingsleder Kristian Figenschau 

   seniorrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Kristin N. Figenschou 

 

 

 

 

./.    Vedlegg:   

1. «Bekreftelse på aksept av vilkår», som skal returneres underskrevet til 

næringsetaten innen 3 uker. 

2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler: Retningslinjer for 

distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Innledning 

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler:  

3. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-11-1574 
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Vedlegg 1 

 
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 

Tilsagn:    TFK2018-022 

Prosjekt:    Dyrøy Kommune – Omstillingskommune 2018-2020 

Prosjekteier:   Dyrøy kommune v/ordfører    

Organisasjonsnummer:   864994032 

Beløp:    Inntil 3 000 000,- 

Arkivsak:    18/1673 

 

Vedtak: 
1.  Troms fylkeskommune innvilger omstillingsstatus til Dyrøy kommune i inntil tre år, fra 2017 

til og med 2019. 

2. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsstatus 

skal forlenges i tre nye år. 

3. Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) med inntil kr 

3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75%. Midlene bevilges fra kap. 

551.60, regionale utviklingsmidler og budsjettposten for omstilling.  

4.  Det forutsettes at Dyrøy kommune stiller med resterende 25% av finansieringen som 

egenandel (kr).  

5.  Kommunen bevilges ikke kommunalt næringsfond så lenge den har omstillingsstatus. 

 
Kostnader 2018 SUM 

Administrasjon 2017/2018   205 500 205 500 

Innkjøp av tjenester strategi og 

forankringsfase 

  332 000 332 000 

Programområde Attraktivitet   662 500 662 500 

Programområde Eksisterende 

næringsliv 

  750 000 750 000 

Programområde 

Opplevelsesnæring 

  500 000 500 000 

Programområde Sjømatnæring   750 000 750 000 

Prosjektledelse   800 000 800 000 

Sum 4 000 000 4 000 000 

 

Fylkeskommunens støtteandel 75,0 % 

Jeg bekrefter på vegne av Dyrøy kommune v/ordfører at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre 

prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  

 

 

----------------------------------------------- 

Sted og dato 

Signatur 
Signert akseptskjema returneres til Troms fylkeskommune via epost til postmottak@tromsfylke.no eller 

per post til postboks 6600, 9296 Tromsø 

 

Finansieringskilde 2018 SUM 

Dyrøy kommune  1 000 000 1 000 000 

Troms fylkeskommune  3 000 000 3 000 000 

Sum 4 000 000 4 000 000 
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Dyrøy kommune  
Næring- og etablering 
 

 

  
 

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

13:10:59

SENJA NÆRINGSHAGE AS 
Postboks 117 
9305  FINNSNES 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/1256-3 Frank Moldvik 06.03.2018 

 

Samarbeidsavtale - Senja Næringshage 

I formannskapsmøte 5.12 17 sak 125/17 ble det fattet slikt vedtak:  
 

Dyrøy kommune forlenger samarbeidsavtale med Senja Næringshage for perioden 2018-19  
Totalt tilskudd i avtaleperioden 2018 – 2019 - kr. 160.250,- søkes dekt gjennom 
omstillingsprogrammet. 
 

Dette til orientering.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frank Moldvik 
rådgiver plan og næring 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Omstillingsstyret    
Marit Alvig Espenes    
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

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

09:52:19

Omstillingsstyret 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/164-2 Helene Sætherskar 09.03.2018 

 
 
 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Tom Rune Eliseussen velges som nytt styremedlem i omstillingstyret. 
Politisk varamedlem 2.vara: Varaordfører Trine Nygård.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helene Sætherskar 
sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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ST 8/18 Godkjenning av protokoll forrige møte



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/320 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 06.03.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 9/18 16.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Navneforslag 
2 Navneforslag til omstillingsprogrammet 
3 Navneforslag omstillingsprogrammet 
4 navneforslag 
5 Navneforslag Omstillingsprogrammet 
6 Bidag til navnekonkurranse 
7 Navneforslag 
8 Navneforslag. 
9 Navnekonkurranse 
10 Prosjektnavnforslag 
11 Navnekonkuranse 
12 NAVNEFORSLAG 
13 VI SKAL VÆRE BEST I VÅRT NÆROMRÅDE 
15 Melding 
16 Melding 
17 Melding 
 

Saksopplysninger 
Omstillingsstyret og prosjektledelsen (PL) har iverksatt en navnekonkurranse for 
omstillingsprogrammet i Dyrøy. Det kom inn forslag fra mange; ungdom, næringsliv, 
innbyggere og andre med tilknytning til Dyrøy. 
 
Ved fristens utløp er det kommet forslag til navn som ligger som vedlegg. 
Omstillingsprogrammet knytter til seg en designer for ferdigstillelse av navn og logo. 
 
Forslagstilleren bak vinnernavnet, eller det navneforslaget som leder fram til et endelig resultat, 
vil få mulighet til å donere 5.000 kroner til det formålet han/ho ønsker.  
  

Administrasjonens vurdering 
Det er kommet inn en del forslag som omstillingsstyret bes drøfte. Muligens er det 
hensiktsmessig å jobbe videre med to – tre forslag som kan lede fram til endelig resultat.  
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret velger å jobbe videre med forslag…….. 
 
Det settes av en ramme på inntil kr 80 000,- eks. moms for utarbeidelse av logo og enkel 
nettside.  

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Fra: Siv Irene Larsen (sivirenelarsen@gmail.com)
Sendt: 06.03.2018 10:04:20
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navneforslag
Vedlegg: 
1. Look to Dyrøy- shoot for the moon.
2. Dyrøy - med Livslyst som verktøy/i bagasjen.
3. Dyrøy kan, vil og tør, favne stor - tør du?
4. Dyrøy - fred og ro - liv og lyst.
5. Dyrøy- med hjertet i halsen og føttern på jorda- vi velger drømmen.
6. DYRØY med hjertet på rett plass/ med hjerte for deg og meg (valgfritt).

Artig de her

Med ønske om godt valg.

Vennlig hilsen
Siv Irene Larsen
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Fra: Rune Anfinsen (rune.anfinsen@icloud.com)
Sendt: 05.03.2018 11:54:26
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Re: Navneforslag til omstillingsprogrammet
Vedlegg: 
Da ønsker jeg at pengene skal gå til aldersbestemt idrett i Brøstabotn IL:-)

Med vennlig hilsen
Rune Anfinsen
004790806610
rune.anfinsen@icloud.com

Sendt fra min MacBook Pro 

5. mar. 2018 kl. 11:40 skrev Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>:

Det er registrert! Hvis du vinner, hvilket formål skal pengene gå til?

Marit Espenes

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Rune Anfinsen <rune.anfinsen@icloud.com>
Dato: 05.03.2018 11:19 (GMT+01:00)
Til: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Emne: Navneforslag til omstillingsprogrammet

Hei

Jeg har lyst til å komme med noen forslag til navn til det nye omstillingsprogrammet i Dyrøy.

Home of the Aurora Borealis
Home of the Northern Lights
From tradisjon to innovation
Fra tradisjon til innovasjon 
Innovasjon med tradisjon
Suksess gjennom innovasjon 
Gjestfritt samfunn med trivsel og arbeid
Modighet lønner seg 
Utvikling gjennom moderne tradisjon
Trivsel gjennom verdiskapning
Laks, nordlys, tradisjon og folk i forening
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Dette er et resultat av rask «brainstorming». Om noe kan brukes er det bra, hvis ikke var det verdt
forsøket:-)

Med vennlig hilsen
Rune Anfinsen
Dukvegen 5
9105 Kvaløya
004790806610
rune.anfinsen@icloud.com

Sendt fra min MacBook Pro 
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Fra: Marit Vandeskog Eliassen (gotomarit@gmail.com)
Sendt: 05.03.2018 11:50:32
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navneforslag omstillingsprogrammet
Vedlegg: 
Forslag til navn på omstillingsprogrammet:

- Domisil Dyrøy (betydning: hjemsted Dyrøy)

- Snunad Dyrøy (betydning: omstilling Dyrøy)

- Effekt

Mvh

Marit V E
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Fra: Jenny Hoff (jenny.s.hoff@gmail.com)
Sendt: 05.03.2018 10:37:31
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: navneforslag
Vedlegg: 
Hei Marit,

Håper dere har fått en drøss med gode navneforslag. Ikke i mitt mest inspirerte hjørne, men slenger inn noen forslag. 

DYREBART -eller et navn som spiller på navnet dyrebar. Man kan ha en morsom vri med ordspill i alle mulige
retninger som kan være med på å vekke interesse. I tilegg har navnet rom for spenstige og morsomme logoer. Litt
folkelig og trivelig med både dyr og bart eller dyr med bart, men aller viktigst er Dyrøy et rimelig dyrebart sted for
mange og det er et krevende arbeid som skal bak for å snu trenden og skape arbeidsplasser og trivsel. Det vil være
enormt verdiskapende- og dyrebart :) 

En DOSE Attraktivitet - (Dyrøy Opplevelsesnæring og Sjømatnæring med Eksisterende næringsliv)
STAND (Sjømatnæring, Turisme, Attraktivitet og Næringsliv i Dyrøy)
SONA (sjømatnæring, opplevelsesesnæring, næringsliv og attraktivitet) 

Om en av de skulle være aktuelle er Lions mitt valg- og da gjerne til tiltak som tilrettelegger naturen for folk om man
kan være så spesifik  :) 

Ha ei riktig god uke!

Jenny
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Fra: John Bruvoll (john.bruvoll@hotmail.com)
Sendt: 04.03.2018 22:47:29
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navneforslag Omstillingsprogrammet
Vedlegg: 
Hei. Et «gammelt uttrykk» burde kunne passe godt her.
 
Sjø og land, hand i hand.
 
Om mitt forslag blir brukt så ønsker jeg at «premien» går til Bjørkebakk & Omegn Grendelag.
 
Mvh.

John Bruvoll
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Fra: Sindre Storvoll (sindre.storvoll@gmail.com)
Sendt: 04.03.2018 21:43:05
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Re: Bidag til navnekonkurranse
Vedlegg: 
Åh… Vi trodde ikke vi formelt kunne delta med utenomregistrert adresse. 

Om Anne Mari vinner: Dyrøy korforening 
Om jeg vinner: den/de som jobber med mest integrering/flyktningarbeid i kommunen (eventuelt korforeningen, om der
ikke er noen opplagt kandidater) 

4. mar. 2018 kl. 21:38 skrev Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>:

Takk for forslag, de er registrert. Hvis dere vinner, hvor skal premien gå? 

Mvh Marit E

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Sindre Storvoll <sindre.storvoll@gmail.com>
Dato: 04.03.2018 21:36 (GMT+01:00)
Til: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Emne: Bidag til navnekonkurranse

Heisann, Marit! 

Jeg er ikke formelt sett lenger bosatt i kommunen, men vi drodlet litt på navn torsdag da mine foreldre nevnte
konkurransen mens de var innom Oslo denne uka. 

Mine to forslag (hadde egentlig et til torsdag, som jeg likte godt, men kommer ikke på det nå) 
* Vare 
* Varig 

Anne Maris forslag 
* Dyrøy-løft 

God konkurranse! 

Adresse 
Storvoll 
Ogmunds vei 14d 
0488 Oslo 
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Fra: Åshild Chruickshank (ashildc@live.no)
Sendt: 04.03.2018 20:56:25
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Re: Navneforslag
Vedlegg: 
Hvis dere tenkte noe mer lokalt, velger jeg Brøstadbotn Sanitetsforening:-)
Åshild.

Sendt fra min iPad

Den 4. mar. 2018 kl. 20.49 skrev Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>:

Takk for forslag, de er registrert. Hvis du vinner, hvor skal premien gå?

Marit E

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Åshild Chruickshank <ashildc@live.no>
Dato: 04.03.2018 20:40 (GMT+01:00)
Til: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Emne: Navneforslag

Hei! Her kommer navneforslag til Omstillingsprogrammet i Dyrøy:
1. "OASN i Dyrøy"(O for omstilling, A for attraktivitet, S for sjømat og N for NæringslivUttales "oasen". Evt kan
man putte en E før N, og si Eksisterende/Ekstra Næringsliv).
Oase er jo et positivt lada ord, med ny tilførsel av næring, både inni og utanpå oss mennesker:-).

2. "Omstilling og Opplevelse i Dyrøy"( Mange satser på opplevelser i Dyrøy(fiskecamper, adventure, hundeslede
osv), også vi som bare bor her og jobber med noe tradisjonelt. Vi har jo daglig opplevelser i naturen her, eller på
jobben vår:-). Alle har nytte av å se på de opplevelsene vi har her, som noe mer enn bare fjell, hav og skog. Vi har en
fantastisk natur, og mulighet i både den og i folkene som bor her. Vi må bare tørre se de store opplevelsene i de
små(jeg pleier si til folk som ikke skjønner at jeg gidder bo på Kastnes; når jeg kommer hjem fra jobb en vårdag, og kan
sette meg på verandaen med ettermiddagskaffen i ro og fred..Da er jeg veeldig glad jeg bor der jeg bor. Fugleliv, nisa
på fjorden, ei ku som rauter, stillhet og ro...). Kanskje må vi som ikke er berørt av
sjømat/næringsliv/opplevelsesnæring/omstillingsprogrammet direkte, også gå i oss selv og sjekke; kanskje jeg også
burde omstille meg litt? Stille om kursen litt ? Se ut, se inn i meg selv, se opp og fram, eller se attover, og lære noe av
tidligere tider? Kanskje vi kan si "omstilling av opplevelser":-)? 

Værsågod, bytt om på ord, eller ikke.
Lykke til videre med arbeidet i omstillingsprogrammet! 

Åshild Chruickshank

Sendt fra min iPad
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Fra: Berit Jakobsen (berit@bustus.no)
Sendt: 04.03.2018 20:42:28
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navneforslag.
Vedlegg: 

HEi. Eg har prøvd å finne navneforslag for å være med i konkurransen. Eg
sleit litt, men mitt forslag er "Dyrk Dyrøy"

(Dersom eg vinner, så vil eg at premien går til den aktive Ponnitrav
gjengen fra Dyrøy)

  Berit Jakobsen
Heimveien 149
9311 Brøstadbotn
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Fra: Marthe Johnsen Wilhelmsen (marthe.wilhelmsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 04.03.2018 20:11:17
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navnekonkurranse
Vedlegg: 
Hei! 

Dyrøy Ungdomsråd ønsker å delta i konkurransen om navnet til omstillingsprogrammet.
 
Våre forslag er:
 

·         Driver puls (Drives framover i livet).

         Voxende næring (Seig med større næring)

 

         Pulsvoxende næring (Næring i overskudd)

Om vi vinner ønsker vi å donere pengene til Dyrøy Ungdomsråd slik at vi kan skape aktivitet til barn og ungdom.
Hvis det ikke er tillatt å donere pengene til Dyrøy Ungdomsråd så finner vi en annen organisasjon vi ønsker å
donere pengene til.
 
Ha en fin søndag.
 
 
Mvh
 
Marthe Johnsen Wilhelmsen
Barne‐ og Ungdomsarbeider
Dyrøy Kommune
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Fra: Idar Ramberg (idar@ramberg.as)
Sendt: 01.03.2018 17:42:18
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Prosjektnavnforslag
Vedlegg: 

Hei hei!

Her får dere er navneforslag fra hovedstaden. Regner med at mine røtter er kvalifiserer til å delta i konkurransen ; )

Sendte forøvrig forslaget i melding til Stig, men det er ikke sikkert det ble oppfattet som bidrag.

Anyway. Artig å følge med hva som skjer der hjemme. Oppfatter det slik at det er mye positivt på gang. 

Mitt forslag begrunner jeg i følgende:
* Navnet bør være kjent, internt og eksternt, og lett knyttes til kommunen
* Kommunens innbyggere må kunne identifisere seg med navnet
* Navnet kan relateres til noe positivt fra kommunen, ikke nødvendigvis bare utviklingsprosjektet
* Det bør ikke være akademisk
* Det skal signalisere positivitet
* Det skal signalisere viljestyrke
* Det skal signalisere stolthet
* Det bør ha god markedsføringseffekt og kunne utnyttes bredt
* Navnet må kunne stå sammen med andre prosjektnavn uten at det forvirrer, men bidrar til lokalisering
* At det også viser til historikk fra kommunen skaper også samtale og formidling av historier fra kommunen
……med mer

Derfor er mitt forslag:  «Platinaprosjektet» 

Lykke til!

Hilsen

Idar Ramberg
Alvheimveien 9
0198 OSLO

Mobile: +47 905 36 325
E-mail: idar@ramberg.as
Skype: idarramberg
Instag: idarram

28



Fra: Dyrøy kommune postmottak (postmottak@dyroy.kommune.no)
Sendt: 27.02.2018 11:14:29
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: VS: Navnekonkuranse
Vedlegg: 
 
 
Fra: Hartvig Hartvigsen [mailto:hartvigjo@gmail.com] 
Sendt: 25. februar 2018 11:20
Til: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>
Emne: Navnekonkuranse
 
Hei!
Mitt forslag til navn for omstillingsprogrammet er:
         NUSOL - programmet
 
som står for: Nærings/ Utvikling/ Sjø/ Og/ Land - programmet
 
Dersom forslaget vinner, foreslår jeg at kr 5000 brukes på opprusting av sløydsalen på Elvetun skole.
 
Mev
 
Hartvig Hartvigsen 
 

Virusfri. www.avast.com
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Fra: knut Østrem (knutostrem@icloud.com)
Sendt: 16.02.2018 13:34:44
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: NAVNEFORSLAG
Vedlegg: 

NYTT & BEDRE DYRØY. (Kan forkortes til NB!DYRØY)

Sendt fra min iPad
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Fra: Jim Sedolfsen (jimsed@online.no)
Sendt: 16.02.2018 11:48:56
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Re: VI SKAL VÆRE BEST I VÅRT NÆROMRÅDE
Vedlegg: 
 

 

 
Den 16.02.2018 17:48, skrev Jim Sedolfsen:

 
 
 
Den 16.02.2018 17:34, skrev Jim Sedolfsen:

Sender et forslag som dere ser "Vi skal være best i vårt nærområde"
Mvh Jim-Roger Sedolfsen 
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Fra: Eli Sandberg (elisandberg@gmail.com)
Sendt: 14.02.2018 16:25:07
Til: Marit Alvig Espenes
Kopi: 

Emne: Navnekonkurranse
Vedlegg: 
Hei,

Mitt forslag til navnekonkurransen for omstillingsprosjektet i Dyrøy kommune er:

Medvind

Vennlig hilsen
Eli Sandberg
Østagløttveien 10a
1415 Oppegård
Tlf: 95 16 28 72
E-post: elisandberg@gmail.com
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/321 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 06.03.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Retningslinjer bruk av omstillingsmidler 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 10/18 16.03.2018 

 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med at fylkeskommunene overtok ansvaret for å bevilge omstillingsmidler, har det 
vært ulik tolkning av hva som skal legges til grunn for bruken av midlene. Innovasjon Norge har 
gitt veiledende retningslinjer for bruk av omstillingsmidler. (Disse er vedlagt). 
 
Det er innhentet eksempler på retningslinjer som andre omstillingsprogram bruker. Vedlagt er 
det retningslinjer fra omstillingsprogrammet i Bindal, Gratangen, Meløy og Nordkapp. Selv om 
det er visse likhetstrekk, ser en at hvert omstillingsprogram har utviklet sine retningslinjer. Det er 
flere faktorer som er med å styre; størrelsen på tildelingen, hvilke mål som programmet har satt 
mv.  
 
Retningslinjene for forvaltningen baseres på regelverket til ordinære kommunale 
næringsfondsmidler, med en spissing mot omstillingsprogrammets satsningsområder. Fondet 
skal bidra til at omstillingsprogrammet når sine programfestede mål. Målet med offentlige 
omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal 
etableres lønnsomme arbeidsplasser; og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at 
næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en 
ekstraordinær innsats i området for en avgrenset periode og skal være et supplement til ordinære 
virkemidler. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase.  
 
Omstillingsmidlene kan brukes i utviklingsprosjekter initiert av enkeltpersoner, bedrifter eller 
organisasjoner. Flere omstillingsprogram har fokus på at midlene skal brukes til forstudier og 
forprosjekt, kun unntaksvis i hovedprosjekt. 
 

Administrasjonens vurdering 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy bør lage sine egne retningslinjer for bruk av omstillingsmidler. 
Det er et godt utgangspunkt å se på modeller fra program som har likhetstrekk med 
omstillingsprogrammet i Dyrøy, både med hensyn til størrelse (tildeling i kroner) og også 
målområder.  
 
Det er viktig at retningslinjene legger til rette for at omstillingsprogrammet kan realisere mål 
som er satt i omstillingsplan / handlingsplan. 
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saka legges fram uten forslag til vedtak.  

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler i Bindal 

 Midlene skal brukes til forstudier og forprosjekt, unntaksvis 

hovedprosjekt 

 Maksimale støttesatser forstudie 70 %, forprosjekt 50%                             

og hovedprosjekt 15% 

 Støtte skal gis som tilskudd (ikke lån eller aksjekapital) 

 Prosjekter skal primært bidra til å nå målsetting om syssesettingsvekst og 

økt verdiskaping 

 PLP-skal brukes til å beskrive prosjektene (PLP-plan som vedlegg til 

søknad på www.regionalforvaltning) 

 Prosjektene skal være innenfor programmets prioriterte områder 

 

Ikke støtteberettiget 

 

 Fysiske investeringer i form av tekniske anlegg, bygninger, maskiner, 

infrastruktur m.fl. 

 Kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver, herunder drift av skoler, 

plan- og reguleringsoppgaver m. fl. 

 Driftsregulerte oppgaver 

 Investeringer i aksjer eller eierskap i kommersielle selskap 

 

Begrensninger som følge av regler om bagatellmessig støtte…. 

 

Vær – varsom – plakat 

 Fokus på reelle nyskapings- og utviklingsprosjekter i Bindal 

 Unngå uheldig konkurransevridning i forhold til eksisterende 

virksomheter, spesielt i lokalmarkedet 

 Bindal Utvikling AS skal ikke være ”kriseinstans” 

 Unngå ”konsulentmat” og konsulentdrevne prosjekter 
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Retningslinjer omstillingsmidler, revidert 15.04.04 

Ansvarlig: Anne Helgesen 

 
 

          
 
 

Veiledende retningslinjer for bruk av omstillingsmidler 
 
1. Innledning 
I forbindelse med at fylkeskommunene overtok ansvaret for å bevilge omstillingsmidler 
har det vært ulik tolkning av hva som skal legges til grunn for bruken av midlene. 
Nedenfor er det gitt veiledende retningslinjer for bruk av omstillingsmidler. 
 
2. Retningslinjer for kap. 551, post 60, Tilskudd til fylkeskommunene 
Disse retningslinjene gjelder fra 01.01.2003 og erstatter tidligere rundskriv for de ulike 
virkemiddelpostene, herunder H-5/99, Statsbudsjettet kap. 552 post 56 Omstilling og 
nyskaping. I retningslinjene avgrenses virkemiddelbruken slik i pkt. 3.2: 
 
Generelle avgrensninger i virkemiddelbruken: 
Midlene kan ikke nyttes til finansiering av investeringer i og ordinær drift av 

fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter. 
Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks- og fylkesveier), generell 
energiutbygging og offentlige bygg skal ikke finansieres over denne posten. Slike 
prosjekter forutsettes finansiert gjennom ordinære sektorvise investeringsprogrammer.  
 
3. Rundskriv H-5/99: Statsbudsjettet kap. 552 post 56 Omstilling og nyskaping 

De fleste fylkeskommunene har valgt å benytte seg av de tidligere retningslinjene til 
Kommunal- og regionaldepartementet i Rundskriv H-5/99. Nedenfor følger utdrag av 
rundskrivets pkt. 2  Mål og kpt. 5.2 Krav til bruken av midlane: 
 

Mål 
”Målet med omstillingsløyvinga er å styrkja næringsgrunnlaget. Det skal 
etablerast lønsame arbeidsplassar, og verdiskapinga skal aukast ved at området 
får ein meir robust og breiare næringsstruktur, slik at området kan gi interessant 
sysselsetting for både kvinner og menn.  
 
Samstundes skal omstillingsløyvinga medverka til å styrkja utviklingsevna i 
området i løpet av omstillingsperioden gjennom 
 
- auka profesjonalisering og effektivisering av næringsutviklingsarbeidet  

- betre samhandling mellom sentrale aktørar i området  
- større evne til strategisk arbeid, prioritert innsats og gjennomføringsevne  
- styrkt kompetanse når det gjeld prosjektutvikling og -styring  
- auka leiingskapasitet i området   
- klårgjering av roller og ansvar (politikk og administrasjon) 
 

Som eit ledd i dette bør dei sidene ved den kommunale verksemda som er viktig 
for næringsutvikling og rammevilkåra for næringslivet gjennomgåast med sikte på 
forbetringar. Det er viktig at kommunane i dette arbeidet etablerar ein god dialog 
med næringslivet. Brukerundersøkingar om dei kommunale tenestene kan vere eit 
utgangspunkt for det vidare arbeidet. 
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Retningslinjer omstillingsmidler, revidert 15.04.04 

Ansvarlig: Anne Helgesen 

Styrka utviklingsevne innebærer både å utvikle og utnytte kompetansen i området 
og samstundes byggje nettverk og relasjonar ut av området. Dette krev at 
området sjølv tek ansvar for omstillingsarbeidet, og at omstillingsarbeidet får den 
lokale forankringa som trengst, basert på lokale føresetnader og utfordringar.” 

 
Tilsegna om omstillingsmidlar går til den formelle politiske aktør som har fremma 
søknaden. Dersom det ikkje er sagt noko anna, gjeld tilsegna for det året ho er 
gjeven pluss to år. Etter grunngjeven søknad kan tilsegnstida utvidast med eitt år. 
I tilsegnsbrevet blir det sett krav om bruken av midlane. Det er omstillingsstyret 
som skal forvalta midlane. 
 
Krav til bruk av midlane 
Tilsegna om omstillingsmidlar går til den formelle politiske aktør som har fremma 
søknaden. Dersom det ikkje er sagt noko anna, gjeld tilsegna for det året ho er 
gjeven pluss to år. Etter grunngjeven søknad kan tilsegnstida utvidast med eitt år. 
I tilsegnsbrevet blir det sett krav om bruken av midlane. Det er omstillingsstryet 
som skal forvalta midlane.  

 
Desse overordna krava gjeld for bruken av midlane: 

 Det skal leggjast vekt på å styra innsatsen mot tiltak/prosjekt som er i tråd med 
dei strategiane ein har valt, og der konkurranseføremoner gjev betre 
forretningsvilkår for næringslivet. 

 ProsjektLeiarProsess (PLP) skal nyttast så langt som råd i alle prosjekt. 
 

Når det skal gjevast bedriftsretta stønad, må det leggjast vekt på at tiltaka ikkje 
fører til anna konkurransevriding mellom bedrifter i lokale eller andre marknader 
enn den tilsikta effekten av verkemiddelbruken. 
 
For løyvingar over kr 800.000 skal styret innhente fråsegn frå Innovasjon Norge 
lokalt og fylkeskommunen før endeleg vedtak. Fråsegnene skal innarbeidast i 
saksframlegget.  

 
Døme på tiltak/prosjekt som kan få stønad av løyvinga: 
 
bedriftsretta prosjekt  
kompetanseheving  
lokal mobilisering  

informasjonsarbeid  
grunnlagsinvesteringar/infrastruktur  
etablering og drift av utviklingsselskap/lokal organisasjon (Ein kommune kan gå 
inn med aksjekapital i utviklingsselskap og kommunale utleigebygg.) 
 
Løyvinga kan nyttast til ulike finansieringsløysingar: 
 
tilskot til bedriftsretta prosjekt  
tilskot til tilretteleggjande prosjekt  
bedriftsutviklingstilskot til einskildbedrifter, medrekna hjørnesteinsbedrifter  
investeringstilskot  
vilkårsbundne og ansvarlege lån  
aksjekapital (Den kommunale organisasjonen (berre sjølvstendig selskap) kan gå 
inn med aksjekapital i einskildbedrifter. Selskapet kan gå inn med ein eigardel slik 

at den totale offentlege eigardelen kan vera inntil 49 prosent. Selskapet kan 
normalt gå inn med ein eigarkapital på inntil kr 100 000 pr bedrift.) 
 
Innanfor det distriktspolitiske verkeområdet (sone 2, 3 og 4) kan løyvinga nyttast 
til fysiske investeringar og produktutvikling i høve til gjeldande forskrift for dei 
bedriftsretta verkemidla forvalta av Innovasjon Norge og fylkeskommunane. 
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Retningslinjer omstillingsmidler, revidert 15.04.04 

Ansvarlig: Anne Helgesen 

 
Både innanfor og utanfor det distriktspolitiske verkeområdet kan det gjevast 
støtte til 
Konsulenthjelp, opplæring og kunnskapsformidling (mjuk stønad): Små og 

mellomstore bedrifter samt hjørnesteinsbedrifter med inntil 50 prosent av 
kostnadene. Det kan òg gjevast tilskot til 
 
a) kjøp av konsulenttenester/kompetanse av hjørnesteinsbedrifta til utvikling av 
bedrifter/ prosjekt utanfor hjørnesteinsbedrifta 
b) opplæring og kompetanseutvikling for tilsette i hjørnesteinsbedrifta som skal 
over i ny verksemd. 
 
Bagatellmessig stønad: Til bedrifter, små som store, kan det gjevast stønad i 
samsvar med bagatellreglane. Det vil seia at ei bedrift kan få inntil 200 000 EURO 
i stønad over ein treårsperiode, mellom anna til andre føremål enn dei som er 
nemnde over. Når det skal gjevast bagatellmessig stønad, må det difor takast 
omsyn til all stønad bedrifta har fått dei siste tre åra i form av bagatellmessig 

stønad. 
 
Bagatellmessig stønad kan likevel ikkje ytast til eksport. Når det gjeld 
bagatellmessig stønad til sensitive sektorar visast til dei til einkvar tid gjeldande 
sektorregelverk.  
 

 

4. Ordinære virkemidler for fysisk infrastruktur og grunnlagsinvesteringer 
Når det gjelder fysiske investeringer, finnes det en rekke finansieringsordninger og 
øremerkede ordinære virkemidler, både i privat og offentlig regi, som kan bidra med 
tilskudd, lån og egenkapital. Til fysiske investeringer er det mulig å få inn finansiering fra 
aktører som kan ta pant i anleggene og dermed sikre sine investeringer. 
Fylkeskommunene og staten har egne virkemidler for grunnlagsinvesteringer og 
kommunal infrastruktur. 

 
5. Øvrige føringer 
Nedenforstående føringer er generelle og vil kunne variere ut fra prioriteringer den 
enkelte fylkeskommune setter i forhold til det enkelte omstillingsområdene. Føringene 
anses allikevel som sentrale ut i fra de erfaringer man har med omstillingsarbeidet over 
flere år.  

 
5.1  Samsvar med omstillingsprogrammets strategier og innsatsområder 
Når fylkeskommunen bevilger omstillingsmidler, gjøres det med grunnlag i en 
handlingsplan, der midlene er fordelt på ulike strategier og innsatsområder. 
Omstillingsmidlene skal disponeres i samsvar med omstillingsprogrammets strategier og 
innsatsområder, som er vedtatt i kommunestyrene og godkjent av fylkeskommunen.  
 
5.2  Enighet om disponering av omstillingsmidlene 
Kommunene i et omstillingsområde må være enige om hvordan omstillingsmidlene skal 
disponeres. Det er kommunene som legger rammene for omstillingsarbeidet og 
virkemiddelbruken gjennom samarbeid om utarbeidelse og godkjennelse av 
omstillingsprogrammets strategi- og handlingsplan. Det er omstillingsstyret som skal 
forvalte omstillingsmidlene og foreta bevilgninger til prosjekter i henhold til godkjente 
planer. Dette gjelder også den lokale/regionale andelen.  

 
5.3  Hovedprinsipp for bruk av omstillingsmidlene 
Som ekstraordinær innsats i en tidsavgrenset periode skal omstillingsmidlene nyttes som 
et supplement til ordinære virkemidler. Bare når de ordinære virkemidlene blir nyttet fullt 
ut, kan omstillingsmidlene gi maksimal effekt. Omstillingsmidlene skal primært nyttes til 
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Retningslinjer omstillingsmidler, revidert 15.04.04 

Ansvarlig: Anne Helgesen 

utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Omstillingsmidlene kan finansiere både 
bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter.  
 
5.4  Infrastrukturelle og andre samfunnsrelaterte prosjekter 

Dersom det ikke finnes ordinære virkemiddelordninger for det aktuelle formålet, eller 
andre finansieringsordninger som kan benyttes, kan omstillingsmidler brukes som 
medfinansiering av infrastrukturelle og andre samfunnsrelaterte prosjekter som er av 
svært stor betydning i næringspolitisk sammenheng. I et omstillingsområde som består 
av flere kommuner må kommunene være enige om iverksetting og finansiering av slike 
prosjekter. Medfinansiering av slike prosjekter anbefales å ikke utgjøre mer enn 
maksimalt 20% av den totale omstillingsrammen hvert år.  
 
5.5  Ekstraordinære tiltak, ikke ordinær drift 
Omstillingsmidlene skal ikke brukes til ordinær drift, verken i kommuner eller i bedrifter. 
Midlene skal brukes til ekstraordinære utviklingstiltak for å få til omstilling og nyskaping 
som kan gi uttelling i forhold til målsetningen med omstillingsarbeidet. 
 

5.6  Bevilgninger over kr 800.000,- 
Ved bevilgninger over kr 800.000,- skal det innhentes uttalelse fra Innovasjon Norge og 
fylkeskommunen.  
 
5.7  Bedriftsrettet støtte og regelverket i EØS-avtalen 
Bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen innebærer at all offentlig støtte til 
næringslivet som kan virke konkurransevridende, er uforenlig med EØS-avtalen i den 

grad handelen mellom EØS-landene påvirkes. Regelverket inneholder imidlertid flere 
unntaksbestemmelser.  
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Retningslinjer for søknader til SPIRE's omstillingsfond  

SPIRE disponerer årlig et søkbart fond for næringsaktører i Gratangen. Retningslinjene for forvaltningen 

baseres på regelverket til ordinære kommunale næringsfondsmidler, med en spissing  mot  

omstillingsprogrammets satsningsområder. Fondet skal bidra til at omstillingsprogrammet når sine 

programfestede mål. 

 

 1. Hvem kan søke: 

Bedrifter og personer med ideer som vil kunne bidra til at SPIRE når sine programfestede mål.   

 

2. Hva kan man søke på: 

 Fondet støtter forstudier med inntil 50 % av totale godkjente prosjektkostnader, oppad 

begrenset til maksimalt kr. 50.000,- pr. prosjekt. 

 Fondet støtter forprosjekter med inntil 50 % av totale godkjente prosjektkostnader, oppad 

begrenset til maksimalt kr. 200.000,- pr. prosjekt. 

 Fondet støtter etableringsstøtte med inntil 30 % av totale godkjente kostnader, oppad 

begrenset til kr. 100.000,-. 

 Fondet støtter kompetanseheving med inntil 75 % av totale godkjente kostnader. 

 

3. Hvordan søke: 

Søknaden skal leveres i www.regionalforvaltning.no.  

 Egne timer/egeninnsats kan benyttes som egenandel. 
 Det skal budsjetteres med tall eks. mva.  
 Skatteattester skal legges ved søknaden. 
 Utbetaling av tilskudd skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og 

skriftlig på forhånd. Det kan etter avtale utbetales inntil 60 % av tilskuddsbeløpet mot 
dokumentasjon. Det anmodes om utbetaling i www.regionalforvaltning.no. 

 Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og godkjent prosjektregnskap er sendt inn i 
www.regionalforvaltning. Prosjektregnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller 
revisor. 

 Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene 
forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig 
støtte.  

 Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til 
å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år. 

 Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 

 Alle tilskuddsmottakere må på oppfordring fylle ut prosjektlederrapport fra SPIRE etter endt 
prosjektperiode. 
 

4. Saksbehandlingstid: 

Saker skal forberedes av programleder for omstillingsprosjektet, og avgjøres uten ugrunnet opphold. 

Avgjørelsen gjøres i et vedtaksfør  samlet styre, i møte, telefon eller per e-post. 

I enkeltvedtak skal det gis foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned. 
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5. Forvaltningsloven, habilitet: 

Programleder avgjør selv om vedkommende er inhabil i saksforberedelse og beslutning av en søknad 

(jmf. Forvaltningsloven). 

Omstillingsstyret avgjør selv om et styremedlem er inhabil i behandlingen av en sak. Er et styremedlem 

inhabil, fratrer vedkommende under behandlingen av saken og det protokolleres at vedkommende 

fratrådte under behandlingen av denne saken. 

6.Taushetsplikt: 

Ansatte i omstillingsorganisasjonen og medlemmer av omstillingsstyret har taushetsplikt om 

opplysninger i søknader som gjelder 

-personlige forhold 

-forretningsmessige hemmeligheter 

7. Klage på enkeltvedtak: 

Enkeltvedtak skal begrunnes. 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organ som har fattet vedtaket. 

Klagefrist 3 uker fra det tidspunkt underretning av vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 

 

Retningslinjene er revidert av omstillingsstyret i styremøte 1/17 sak 9/17 20.02.2017. 
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Omstillingsmidler Meløy 

Søke midler 

Meløy kommune fikk i 2012 til disposisjon 100 millioner kroner til omstilling og næringsutvikling fram 

mot 2018. Både tilskudd, lån og risikokapital kan innvilges av disse midlene.  

Selskaper som planlegger prosjekt i Meløy med målsetting om å skape arbeidsplasser kan søke om 

planleggingsmidler (forstudie eller forprosjektmidler) 

Hva midlene kan brukes til 

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller 

regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser; og midlene skal bidra til økt verdiskaping 

ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en 

ekstraordinær innsats i området for en avgrenset periode og skal være et supplement til ordinære 

virkemidler. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. 

Eksempler på hva midlene kan brukes til:  

- Kompetanseutvikling, industriell forskning, utvikling, innovasjon og mulighetsstudier 

- Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende 

virksomheter                                      

- Nettverksbygging mellom bedrifter 

- Administrasjon av omstillingsorganisasjonen 

- Konkretisering av krav til infrastruktur for næringslivet 

- Mobilisering og tiltaksarbeid 

 Behandling 

Alle søknader behandles av omstillingsstyret. Styret har møte ca. hver sjette uke. Prosjekter som er 

med å oppfylle årets handlingsplan prioriteres. 

Utfyllende informasjon 

Om omstillingsprogrammet i Meløy  og prioritering av søknader finner du på hjemmesiden til Meløy 

kommune.  

Hvordan søke? 

Du må registrere deg som søker før du kan søke.  

Registrerte søkere kan gå direkte til Logg inn i menyen til venstre. 

Nye brukere må registrere seg under Registrering i menyen til venstre: 

1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som 

foretak, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el.l.  

2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privatperson.  

Når du er innlogget: 

1. Trykk «Ny søknad».  
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2. Velg fylke (18 – Nordland). 

3. Velg støtteordning (Omstillingsmidler Meløy). 

4. Fyll ut søknad og send inn. 

For søknadsbistand, kontakt Meløy Utvikling KF:  

 E-post: post@mu.meloy.kommune.no  

 Besøksadresse: Meløy Utvikling KF, Ørnesveien 3 (Glomfjord Industripark), 8160 Glomfjord  

 Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes  

 Tel: 75 71 99 00   

Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene.  
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Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler fra 
Om Kapp KF 

 
 
Retningslinjene bygger på den til enhver tid gjeldende avtale om påfyll av omstillingsmidler mellom 

Nordkapp Kommune og Finnmark Fylkeskommune, regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark, 

og styrevedtak i Om Kapp KF. I henhold til tildeling stilles det krav om at midlene skal brukes i 

samsvar med planer/strategier for næringsutvikling vedtatt av kommunen. 

Fra 1.januar 2014 trådte forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel og reviderte 

retningslinjer for kap. 551 postene 60 og 61 i kraft. Av forskriften fremgår det at det fra og med 2014 

vil være obligatorisk å benytte søknadsmodulen i www.regionalforvaltning.no . Alle søknader til 

omstillingsselskapet må således rettes igjennom denne portalen. 

1. Målsetting 

Omstillingsprogrammet skal i henhold til vedtatt Strategi- og handlingsplan i Kommunestyret 

27.oktober 2014, bidra til at folketallet stabiliseres, og over tid øker. Da må antall 

arbeidsplasser øke, og programmets hovedmål er:  

60 nye/sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2018. 

2. Vedtekter 
Omstillingsselskapets vedtekter for drift, og styre sammensetning, er vedtatt av 
kommunestyret 24.10.2013. 

 
3. Hovedsatsningsområder for omstillingsprogrammet 

 Nordkapp som maritimt og marint senter 
 Nordkapp som merkevare 
 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründer kultur 

 

Innunder hvert av satsningsområdene kan man eksempelvis søke midler til: 

 Kompetansehevende tiltak 

 Samarbeidsprosjekter/nettverksbygging 

 Produktutvikling og markedsutvikling 

 Etablering av ny virksomhet 

 Videreutvikling av eksisterende virksomhet 
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4. Bruk av omstillingsmidler 

Omstillingsmidlene skal brukes i utviklingsprosjekter initiert av enkeltpersoner, bedrifter, 

organisasjoner.  Prosjektene skal primært bidra til å nå målsetningen om nye arbeidsplasser. 

De som søker til omstillingsselskapet skal beskrive prosjektet i.h.h.t PLP-metodikken, som 

følger disse fasene: 

 

Forstudie (FS) skal avklare: 

 Muligheter 

 Alternativer 

 Drøfting 

 Prioritering 

 Beskrive veien videre 

 

Forprosjekt (FP) skal avklare: 

 Omfang 

 Kritiske suksessfaktorer 

 Økonomi 

 Finansieringsplan 

 Forretningsplan 

 Beskrive veien videre 

 

Gjennomføringsfasen (investeringsfase) er hovedprosjektfase og støttes normalt ikke av 

omstillingsmidlene. 

 

PLP-malen kan fåes ved å gå inn på Om Kapp KF sine nettsider; www.omkapp.no 

 

Finansieringsmuligheter: 

 FS støttesats – 50-100% , maks støttebeløp kr. 100.000.- 

 FP støttesats – inntil 50%, maks støttebeløp kr. 200.000.- 

Tildelinger fra omstillingsselskapet har en gyldighet på inntil et år fra tildelingsdato . Det 

betyr at prosjektene må gjennomføres innen denne perioden, og krav om utløsning av 

midlene må være Om Kapp KF i hende innen angitt tilsagnsbrev . 

Beløpsstørrelsen er retningsgivende. 

Mottar søker annen offentlig støtte må dette oppgis i søknaden. 

5. Tildeling av midler fra Om Kapp KF 

Tildeling skjer for søknader i størrelsesorden opptil kr 50.000,- behandles administrativt av 

Om Kapp KF i henhold til kommunestyrets vedtak av Strategiplan 27.oktober 2014. Søknader 

i størrelsesorden over kr 50.000,- behandles av omstillingsstyret. Omstillingsstyret har møter 

4-6 ganger årlig. 

 

6. Oppfølging av tildelte midler 

46

http://www.omkapp.no/


 
 

3 

Om Kapp KF har rett og plikt til å følge opp bruk av midler, samt rettlede mottaker i 

prosjektfasene. 

 

7. Omstillingsmidler kan ikke benyttes til: 

 Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale oppgaver og 

drift, offentlig forvaltning eller forretningsvirksomhet. 

 Garantier for lån 

 Det er ikke anledning til å bruke midlene til å tegne aksjer eller andeler i virksomhet 

 Midlene kan ikke brukes til ordinært vedlikehold, oppussing eller lignende. 

 Fysiske investeringer i form av tekniske anlegg, bygninger, maskiner, 

infrastrukturanlegg m.fl. 

 

8. Krav til søker 

 Søknaden skal gjelde virksomhet/prosjekt lokalisert i Nordkapp Kommune 

 Søker skal dokumentere en egenkapital på minimum 10 % av prosjektkostnad i FS/FP 

 Eget arbeid kan være en del av finansieringa. Timekost kan settes til maksimalt kr. 

350.- pr. time. 

 

9. Utbetaling 

Utbetaling kan skje når FS/FR er fullført/avsluttet. Delutbetaling kan skje i.h.h.t faktisk 

framdrift i prosjektet, dokumenter ved statusrapport med prosjektregnskap. 

 

Ved anmodning om sluttutbetaling av tilsagt støtte skal følgende dokumentasjon fremlegges: 

 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor. Dersom 

prosjektkostnaden er mindre enn kr 50.000,- vedlegges kopi av kvitteringer 

for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger i 

tråd med finansieringsplanen. 

 Rapport fra FS/FP med vurdering av resultater og videre fremdrift. 

 

10. Endring av retningslinjer 

Endringer av retningslinjene vedtas av omstillingsstyret i henhold til de retningslinjer som 

ligger til grunn i selskapets vedtekter. 

  

11. Vær-varsom-plakat 

 Unngå uheldige konkurransevridning i forhold til eksisterende virksomheter, 

spesielt i lokalmarkedet. 

 Om Kapp KF skal ikke være «kriseinstans» 

 Unngå konsulentdrevende prosjekter 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/322 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 06.03.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 11/18 16.03.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Påtroppende leder i omstillingsprogrammet ønsker å drøfte initiativer fra næringsaktører med 
styret og samtidig drøfte arbeidsformen i styret når det gjelder slike initiativ, jfr instrukser etc. 

Leder i omstillingsprogrammet vil også orientere fra programledersamling 13.2.2018  

Administrasjonens vurdering 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling til drøfting. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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