
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Bardufoss Hotell 
Dato: 16.03.2018 
Tid: 12:45-15:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMS 
Kenneth Karlsen Medlem OMS 
Tone Pettersen Medlem OMS 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMS 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Rune Eliseussen MEDL OMS 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tommy Andreassen Tom Rune Eliseussen OMS 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ragnvald Storvoll  
Stig Stokkland  
Kristian Figenschau  
Tore Uthaug  

 
 
 
 

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

RS Dyrøy kommune - Omstillingsbevilgning år 1 (2018)  2018/302 
RS Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - år 1, 

2018 
 2018/302 

RS Samarbeidsavtale - Senja Næringshage  2017/1256 
RS Signert avtale mellom Senja Næringshage og Dyrøy 

kommune 
 2017/1256 

RS Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret  2018/164 
ST 8/18 Godkjenning av protokoll forrige møte   
ST 9/18 Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy  2018/320 
ST 10/18 Retningslinjer bruk av omstillingsmidler  2018/321 
ST 11/18 Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet  2018/322 

 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder  



RS Dyrøy kommune - Omstillingsbevilgning år 1 (2018) 

RS Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - år 1, 2018 

RS Samarbeidsavtale - Senja Næringshage 

RS Signert avtale mellom Senja Næringshage og Dyrøy kommune 

RS Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 

ST 8/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
  



Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Styret godkjenner møteprotokollen fra forrige styremøte 
 
 

ST 9/18 Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 
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: 

 
 
 
Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
 Omstillingsstyret velger å jobbe videre med følgende forslag 

 PLATINA 
 VOX Dyrøy 
 DRIV(E) Dyrøy 
 LØFT 

  
Det avsettes en ramme på inntil kr. 80.000 eks mva for utarbeidelse av logo og enkel nettside. 
  
Forslag legges fram på neste styremøte 
 
 

ST 10/18 Retningslinjer bruk av omstillingsmidler

 
Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saka legges fram uten forslag til vedtak.  

Styreleders innstilling: 
 
 
 
 
Retningslinjer bruk av omstillingsmidler 
 



 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Programleder utarbeider forslag til retningslinjer for bruk av omstillingsmidler, søknadsskjema og 
kriterier for tildeling av midler, med bakgrunn i de innspill som ble gitt i møtet. 
  
Forslag legges fram på neste styremøte. 
  
 
 

ST 11/18 Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet 

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

Styreleders innstilling: 
 
 
Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 16.03.2018:  
 
 
Påtroppende omstillingsleder orienterte om innspill og forslag som er kommet inn. 
  
Styremedlem Kjell-Sverre Myrvoll fremmet forslag til vedtak: 
 
Omstillingstyret ber omstillingslederen til å følge opp de iniativer som allerede er fremkommet, og 
oppsøke bedrifter.  
Omstillingstyret ber omstillingslederen kommer tilbake med forslag til aktiviteter, etter oppfølging av 
iniativ og bedrifter. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Saken tas til orientering 
 
Omstillingstyret ber omstillingslederen til å følge opp de iniativer som allerede er fremkommet, og 
oppsøke bedrifter. 
Omstillingstyret ber omstillingslederen kommer tilbake med forslag til aktiviteter, etter iniativ fra styret 
og bedrifter. 
 
Møteplanen oppdateres med følgende datoer: 
11.april                       Styremøte/ PLP-kurs 
7. mai                          Styremøte 
20.juni                         Styremøte kl 13 
6. sep                           Styremøte 
23. okt (31.okt)          Styremøte /Programstatusvurdering 
13- 14. nov                 Styreseminar   (ettermiddag – lunsj). 


