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ST 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte

ST 2/18 Referatsak



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/35 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 15.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering I/2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 3/18 15.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling KF for 2018 
2 Utbetalingsanmodning 2017 
3 soknad-2018-0021 
4 Kontrakt USH 010118 300618 

 

Saksopplysninger 
Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  
senteret pr 15 02 2017. Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. 
 
Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2018 
Tjenestekjøpsavtalen for 2018 er fremforhandla og signert, viser til vedlegg. 
 
Det er fire innsatsområder i 2018;  

 Kommunikasjon 
 Prosjektsøknad / Initiering / Bistand av tjenesteutvikling 
 Forskningsdagene 2018 
 Dyrøyseminaret 2018 

 
Ledelsen i Dyrøy kommune ønsker et sterkere fokus på kommunikasjon for å nå ut med 
informasjon og budskap, både internt, i forhold til tjenestene som leveres og også eksternt. Det er 
etablert ei arbeidsgruppe kalt «Avdeling for digital kommpetanse». Arbeidgruppa møtes jevnlig 
for å koordinere informasjonsflyten da også sett i sammenheng med politiske møter og vedtak 
som skjer i Dyrøy kommune. 
 
Når det gjelder pkt. 2, prosjektsøknader, er flere på agendaen, bla. en søknad  til 
Helsedirektoratet, vedr kommunalt rusarbeid. 
 
Fårikålfestivalen 2018 
Foreløpig er ikke avklaringer gjort ift Fårikålfestivalen 2018.  
 
 
Aktivitet for alle 
Hovedmålet for søknaden er økt aktivitet for eldre og seniorer, samt på tvers av kulturer og 
generasjoner. 
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Prosjektet har gjennomført mange tiltak med relativt små midler.  

 I 2018 er det gjennomført et solid arrangement ifm boklansering «Jeg glemmer aldri».   

 Oppkjørsel klasse D1 frivillig  

 Sluttrapportering. 

 

 
Byregionprogrammet Midt-Troms 
Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme 
økonomisk vekst i hele regionen. 
 
 Nordavind Utvikling KF driver frem prosessen med regional næringsplan i Midt-Troms 

o Det er gjennomført en stor prosess i 2017 for involvering av mange aktører. 
o Kommunikasjon har vært en sentral strategi; mange pressemeldinger og minst 15 

avisoppslag er kommet på trykk fra juni 2017, i tillegg til radioinnslag.   
o Høringsuttalelser er gitt av alle åtte kommunestyrer 
o Nå er det intens jobbing med layout og grafisk profil slik at planen kan trykkes medio 

februar. 
o Det er søkt til fylkeskommunen om 2 år videreføring av byregionprogrammet fra 01 

08 18 – 31 07 20. Nordavind Utvikling kan få videre prosjektledelse. 
o Felles kommunestyremøte gjennomføres 26 02 18 og Nordavind Utvikling har det 

praktiske ansvaret, inkludert møteledelse. 
 

 I høst gjennomførte vi to arrangement kalt «HUT DÆ UT». Det var quizkvelder med stort 
oppmøte av unge (målgruppe 22 -35 år). Konseptet er avlevert og videreføres i regi av 
Finnsnes Forum 

 Det har vært et tett samarbeid med Ungt entrepenørskap der bl.a. 7 representanter var i juryen 
i den første Gründercampen elever fra Dyrøy deltok i. 

 Det gjennomføres et møte i Dyrøy for å etablere flere satsinger på internasjonalt samarbeid. 
 
Helsesatsinger 
 
Karl Johan Olsen har jobbet systematisk over 3 år med oppdrag av dokumentasjon av Helse ved 
Undervisningssykehjemmet i Troms. Deler av dette arbeidet tar han med seg inn i sin nye rolle, 
der Nordavind Utvikling er bindeleddet med USHT. 
 
Kontorhotellet 
 
Viser til informasjon i tidligere avtale, budsjettvedtak om drift av kontorhotellet. 
 
Foretaket har ansvar for drift og videreutvikling av kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy 
kommune. Nye studenter og leietakere følges opp. 
 
Utbygging Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Foretaket fikk før jul oppdrag fra Dyrøy Utleiebygg AS om å bistå selskapet med 
kostnadsanalyser og finansieringsmuligheter for Atrium og renovering av Dyrøy Utleiebygg i 
Tverrveien 14. 
Oppdraget har i hovedtrekk ut på utarbeide: 
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 Analyse av kostnader knyttet til Dyrøy Utleiebygg. 
 Finansieringsplan for renovering/ombygging i samråd med Plan EvoAS. 
 Bistå Dyrøy Utleiebygg AS i samordning mellom leietakere og Plan EvoAS 

for å komme frem til best mulig prosjektering av utleiebygget. 
 Budsjett for de tre første driftsår. 

 
 
Foretaket har gjennomført analyser av kostnadene i byggeprosjektet og av driften i Dyrøy 
utleiebygg er i all hovedsak gjennomført. Det er utarbeidet byggekostnadskalkyler og 
finansieringsbehovet er kartlagt. Det er videre inngått dialog med kommunalbanken og Danske 
Bank om finansiering av underetasjen. Det er utarbeidet et driftsbudsjett for drifta i Dyrøy 
Utleiebygg etter utbyggingen. 
 
Det er i arbeidet med analysen vært avdekket en del forhold om drifta i selskapet, som f.eks 
uavklarte roller mellom Dyrøy kommune som eier og selskapet. Disse forholdene er nå tatt opp 
til drøftinger i styret og mot eier Dyrøy kommune. 
 
Viser for øvrig til vedlagte presentasjon i saken. 
 
Dyrøyseminaret 2018 
Planleggingen av årets Dyrøyseminar er godt i rute. Det har vært avholdt flere treffpunkt med 
fylkesråd(er) om rigging av årets tema i Dyrøyseminaret. Det vises for øvrig til vedlagte sak om 
Dyrøyseminaret 2018, og søknad om regionalpolitiske utviklingsmidler fra Troms 
fylkeskommune. 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 
Nordavind Utvikling KF har hatt sekretariatsfunksjonen for omstillingsprogrammet i 
Dyrøy kommune i strategi og forankringsfasen. Daglig leder er prosjektleder. 
 
Det er nå tilsatt leder for omstillingsprogrammet som vil starte 01 04 18. Nordavind Utvikling 
har pr dato fortsatt prosjektledelsen inntil videre. I styremøte 06 02 18 har Omstillingsstyret 
vedtatt at Nordavind Utvikling skal bidra inn i Omstillingsprogrammet med tjenester fra 01 04 
18. Oppgaver skal avklares med styret og Omstillingsleder.  
 
Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæring 
Prosjektet samarbeid villaksenæring – havbruksnæring er et treårig prosjekt i 
perioden fra april 2016 til mai 2019. Prosjektet går nå over hele fylket og det er igansatt jobb 
med å rekruttere elver fra Nord-Troms inn i prosjektet. Prosjektplanen går som planlagt, der det 
nå jobbes systematisk med å presentere fangst og registrerte fisketall fra elvene som allerede er 
inne i prosjektet. Det jobber mot to fagsamlinger i 2018. En nå i vår som vil bli i Nord-Troms og 
en større samling under Dyrøyseminaret. 
 
Oppdatert info om prosjektet finnes på www.elvetiltak.no 
 
Økonomi/Årsavslutning 2017 
Årsavslutningen av regnskapet for 2017 er i avslutningsfasen, der det i hovedsak gjenstår 
internføringer mellom prosjekter. Pr i dag ser det ut til å gå mot en driftsmessig balanse i 
regnskapet uten bruk av fond. 
 
Regnskap og årsmelding kommer til behandling i neste styremøte. 
 
Ansatte 
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Pr medio februar 2018 er det 5 ansatte på 4 stillinger knyttet til senteret. Nå er det tre fast 
ansatte.  
 
Ansatte og oppgaver pr 15.02.2018 
 
Ragnvald Storvoll, Daglig leder, 100 % stilling 
- Personell og økonomiansvar 
- Overordnet prosjektansvar 
- Sekretær og saksbehandler for styret 
- Ansvar for oppfølging av nye/eksisterende samarbeidspartnere. 
- Salg av tjenester, kundebehandling. 
- Ansvarlig for oppfølging av tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune 
- Foredragsholder og bidragsyter 
- Foredrag og ansvarlig for eksterne nettverk 
- Nestleder i Fagrådet / aktør i referansegrupper 
- Prosjektleder Byregionprogrammet 
- Prosjektleder for Omstillingsprogrammet ( - pr dato) 
 
Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder 50 % stilling 
- Prosjektleder – vertsfunksjon i kontorhotellet i Dyrøy 20 % 
- Ansvarlig for søknadsskriving og flere prosjektutviklinger. Ansvar for koordinering av 
prosjektutvikling jfr. pk 2 i tjenestekjøpsavtalen 
- Prosjektleder for Fårikålfestivalen 
- Prosjektleder «Aktivitet for alle» 
- Prosjektmedarbeider i tiltak 9 «rekruttering» i Byregionprogrammet 
 
Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder/Adm.rådgiver 100 stilling 
- Økonomi/regnskapsadministrasjon i foretaket. 
- Prosjektansvarlig/Prosjektadministrator i samarbeidsprosjekt Sjømatnæring/Villfisknæringen 
- Prosjektleder Dyrøyseminaret 2018 
- Del av prosjektledelsen i Byregionprogrammet Midt-Troms og øvrige satsinger i regionen, 
- Prosjektutvikling innenfor primærnæringer. 
 
Kari Johanna Tveit, prosjektleder i 100% 
- Prosjektleder Oppdrettsnæring/Villfisknæring. 
 
Innleide ressurser: 
 
Karl Johan Olsen, Prosjektleder i en 35 % - stilling 
- Hoveddelen av stilling er knyttet til Dokumentasjon av Helse ved Undervisningssykehjemmet i 
Troms. 
- Samarbeidspart i interne prosjekter 
 
Oddny Asbøl, prosjektleder i 20 % stilling 

- Del av prosjektledelsen i Dyrøyseminaret  
- Prosjektleder fagdelen av fårikålfestivalen, 

 
 
I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling. 
 
Foretakets vurdering 
 
Troms fylkeskommune ga også i 2017 kr 500 000 i driftstilskudd til Nordavind 
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Utvikling KF. Dette er 7 året vi får innovasjonstilskuddet, og vi søker også i 2018 på 
driftstilskudd til den ingåtte samarbeidsavtalen som løper fra 2014 - 2019.  Det er et tydelig 
signal der fylkeskommunen anerkjenner arbeidet som gjøres og ønsket om å være en del av 
Dyrøyseminaret 2018. 
Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 
både i ovennevnte prosjekter, men erfarer at vi er inne i nye prosjekter, i tillegg til at det skapes 
potensielle framtidige satsinger, - både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy kommunes 
behov. 
 
I 2018 vil det være en tydeligere profil der kommunikasjon vil stå mer sentralt. Å formidle 
budskap og bidra til informasjonsflyt er en viktig strategi både internt og eksternt. Nordavind 
Utvikling ønsker å bidra til et godt omdømme for Dyrøy kommune. Vi står overfor store 
utfordringer i tida som kommer og da er det vesentlig at mange kjenner til vedtak som skjer, 
prosjekter som gjennomføres og tiltak som skal igangsettes. Skal vi evne å være attraktive både 
for bosetting, besøk og bedriftsetableringer, er det avgjørende å ha et godt omdømme. Dette er 
også viktig for å rekruttere arbeidstakere for framtida.  
 
Som driftsorienteringen viser er det stor aktivitet i Nordavind Utvikling både eksternt og internt i 
inngangen av 2018, der de løpende satsingene i Byregionprogrammet, og andre satsinger i 
regionen viser at foretaket legger ned en betydelig innsats. Videre viser saksopplysningene at  
også foretaket gjør en del interne jobber som f,eks. utredninger til Dyrøy Utleiebygg og i 
tjenestekjøpsavtalen med Dyrøy kommune. 
 
Det er videre et markedspotensial for nye oppgaver ute i regionen. Foretaket har nå konkrete 
forespørsler på flere oppgaver. Derfor bør det vurderes å styrke arbeidstokken ytterligere i 
foretaket for å møte dette eksterne markedet. 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 
Utvikling KF. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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SØKNAD OM INKLUDERENDE OG VEKSTKRAFTIGE 

LOKALSAMFUNN TIL PROSJEKTET SAMARBEIDSAVTALE 

DYRØYSEMINARSENTERET 2016

Prosjektnavn Samarbeidsavtale Dyrøyseminarsenteret 2016

Prosjekteier Ordfører Marit Alvig Espenes

Støtteordning Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
Omsøkt beløp 500 000 Prosjektperiode 01.01.2016 - 31.12.2016
Totalbudsjett 1 450 000 Søknadsnummer 2016-0091
Org. nummer - Innsendt dato 01.04.2016
SMS aktivert Av E-post aktivert På

Kort beskrivelse

Viser til tidligere inngåtte samarbeidsavtale 2015 -2019 mellom Troms fylkeskommune og 

Dyrøyseminarsenteret, Dyrøy kommune.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon

Søker /
Prosjekteier

Ordfører Marit Alvig Espenes
Org.nr:-

Dyrøy kommune
9311 BRØSTADBOTN

91335574
77189200

marit.espenes@dyroy.kommune.no

Kontakt-
person 

Daglig leder Ragnvald Storvoll Dyrøy kommune
9311  BRØSTADBOTN

90531848
77189200

ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Prosjekt-
leder

Daglig leder Ragnvald Storvoll Dyrøy kommune
9311  BRØSTADBOTN

90531848
77189200

ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Prosjektbeskrivelse

Dyrøyseminarsenteret skal bidra til at Troms fylkeskommune når sine mål som regional 

utviklingsaktør. Målet med avtalen er utvikling av Dyrøyseminaret som nasjonal arena, samhandling 

og inspirasjon for kommuner og regioner i Troms, samt videreutvikling av Kompetansesenter for 

stedsuavhengig arbeid.

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Har hatt driftstøtte fra Troms Fylkeskommune 2011 - 2015, Bolystmidler fra KMD og Troms 

Fylkeskommune fra 2011 - 2014, samt prosjektmidler fra KMD 2012-2015, og RUP midler 

samarbeidsprosjekt 2015 (200 000 kr)

Spesifikasjon

Bakgrunn

Dyrøyseminarsenteret har siden 1997 vært en regional utviklingsaktør, Dyrøyseminarsenteret ble 

opprettet som foretak i 2003. 
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Senteret har helt siden Dyrøy ble valgt ut som pilotkommune av Kommunal- og regionaldepartementet

i daværende nasjonal distriktssatsing i 1997, bidratt i regionalt innovasjonsarbeid for Troms 

fylkeskommune. Dette ble etter hvert formalisert i en samarbeidsavtale.

Gjennom nærmere 20 år har vi synliggjort resultater gjennom utviklingsprogrammer og prosjekter som

har gjort oss til en foretrukket aktør som bidragsyter, inspirator og faginstans for utvikling av nye 

programmer og strategier for lokalsamfunnsutvikling. 

Eksempler på dette er: 

Nasjonalt: Medlem av referansegrupper på reiseliv som lokalsamfunnsutvikling (2012), 

Stortingsmeldinger (2002, 2006), og fagrådet i kompetansesenter for distriktsutvikling. Det har også 

vært deltaker på workshops i KMD, for å evaluere programmer og satsinger som f.eks kap. 13.50 i 

statsbudsjettet. 

Regionalt:

Dyrøyseminarsenteret KF var også med i utarbeidelsen av fylkesplan for landbruk gjennom 

forprosjekt sammen med Troms landbruksfaglige Senter.

Medvirkning på flere konferanser i landsdelen, f.eks Tromskonferansen, Nordlandskonferansen der vi 

har gitt bidrag på vegne av satsinger i Troms fylkeskommune.

Dyrøyseminarsenteret har sammen med fylkeskommunen bidratt til oppstart og deltakelse i 

utviklingsprosjekter. (F.eks: Bolyst, oppstart småkommuneprogram, regionalt ungdomsråd)

Dyrøyseminarsenteret ledet i 2015 forstudien med helhetlig samfunnsanalyse for byregionen Finnsnes,

og har siden august 2015 ledet byregionprogrammets fase 2 for Midt-Troms. Programmet går fra 2015 

- 2018.

Senteret har siden 2010 hatt en fylkeskommunal status på linje med næringshagene, med særlig ansvar

for læring, inspirasjon og erfaringsdeling.  

Vi har siden 2011 vært nasjonalt kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid der vi blant annet har 

bidratt til å bygge opp 8 kontorhoteller i nordre Nordland og Troms, samt at senteret forsker på 

kunnskapsbasert næring i nordområdene.

Vi har arbeidet systematisk med publisering og dokumentasjon av vårt arbeid og forskning. Vi deltar 

som samarbeidspartner i FOU og utviklingsarbeid med nasjonale og internasjonale partnere som f.eks:

Senter for kunnskap og likestilling, Norges arktiske universitet (UIT), Utviklingssenter for sykehjem i 

Troms (USH/InnoMed/Nasjonalt senter for telemedisin), University of Southampton, Luleå tekniske 

universitet og utviklingsmiljø(er) i Nord-Sverige.

Prosjektmål

1: Bidra til å gjennomføre og videreutvikle Dyrøyseminaret som Troms fylkeskommunes nasjonale 

arena for lokalsamfunnssatsinger, der kommuners og regioners utfordringer settes på dagsorden og 

framtidige løsninger og modeller utformes. 

2: Dyrøyseminarsenteret skal bistå med inspirasjon, mobilisering og læring i møte med utfordringer 

som lokalsamfunn og regioner har i ei ny tid. Samfunnsendringene tilsier at lokalsamfunnene må 

styrkes. 
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Dyrøyseminarsenteret vil være en aktør på vegne av Troms fylkeskommune på satsinger som kan være

med på å skape regional vekstkraft.

Representanter fra Dyrøyseminarsenteret KF vil delta med foredrag og kunnskap på regionale 

konferanser / møteplasser som er initiert av Troms fylkeskommune. 

3: Dyrøyseminarsenteret KF skal kunne utføre oppdrag for fylkeskommunen med utgangspunkt i det 

etablerte Kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid og læring, som tilrettelegger for nye måter å 

lære og arbeide på i Troms.

Dyrøyseminarsenteret skal bistå Troms fylkeskommune, med å utnytte bredbandsinfrastrukturen som 

er etablert i fylket over år. Herunder videreføring av Dyrøyseminarsenteret KF som kompetansesenter 

for stedsuavhengig arbeid og læring.

Forankring

Dyrøyseminarsenteret er organisert som et kommunalt foretak (KF) og er politisk forankret i Dyrøy 

kommune. Styreleder er ordfører Marit Alvig Espenes, og styret for det kommunale foretaket er Dyrøy

formannskap.

Samarbeidsavtale mellom partene, Troms Fylkeskommune og Dyrøyseminarsenteret KF 2015 - 2019 

(se vedlegg)

Viser videre til avklaringsmøte mellom Dyrøyseminarsenteret og Fylkesråd for helse, kultur og næring

ang gjennomføringen av Dyrøyseminaret 2016.

Prosjektorganisering

Dyrøyseminarsenteret:

Foretaket har 1 1/2 fast ansatt og prosjektledere på kontraktsbasis.

Dyrøyseminaret 2016 er organisert på følgende måte:

Prosjekteier

Dyrøy kommune/Dyrøyseminarsenteret KF

Styringsgruppe

Styreleder/Ordfører        Marit Alvig Espenes

Nestleder/varaordfører    Stig Stokkland

Styremedlemmer:        

Knut Arne Johansen

Kine-Mari Hanssen

Haavard Danielsen

Arbeidsutvalg:        

Marit A Espenes
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Stig Stokkland

Knut Arne Johansen

Prosjekt ansvarlig:

Styreleder            Marit A. Espenes

Prosjektleder     Kjell-Sverre Myrvoll

Overordnet programkomite

Styreleder:         

Marit Alvig Espenes

Prosjektleder:         

Kjell-Sverre Myrvoll

                Fylkesråd

                UIT

                NHO

                Senja Næringshage

                Destinasjon Senja

Daglig leder:         Ragnvald Storvoll

Samarbeidspartnere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Troms fylkeskommune.

Troms landbruksfaglige senter

Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU)

Utviklingssenter for sykehjem i Troms

Norges arktiske universitet(UIT)

Kunnskapsparken Finnsnes

Studiesenteret Finnsnes

Studiesenteret.no

Midt-Troms regionråd

Senja Næringhage

Næringshage Nord
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Halti Næringshage

Luleå Tekniske universitet

Utviklingsmiljøer i Nord-Sverige

Destinasjon Senja

Visit Harstad

Visit Tromsøregionen

Visit Narvik

Visit Lyngenfjord

Destinasjon Snowman

Nord-Norsk reiseliv

Løkta-Interkommunalt kvalitetsutviklingsenhet for helse-og sosialtjenesten i Midt-Troms

m.fl

Aktiviteter

1. Dyrøyseminaret 2016:

Dyrøyseminaret arrangeres i år 26-28.september 2016, dette er tiende gang Dyrøyseminaret arrangeres

og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk i 

kommune-Norge. 

Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og omstilling, 

og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten. 

Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på kommunikasjon og 

informasjon. Seminaret streames digitalt. Troms fylkeskommune er medarrangør. 

Hovedtemaet for årets seminar vil være Samhandling mellom by og land som er et av hovedtrekkene i 

byregionprogrammet til regjeringen. Seminaret vil ta for seg hvordan denne satsingen bidrar til å 

styrke regional vekstkraft. Vi vil naturligvis ha oppfølging av hovedtemaet fra forrige seminar; 

Kommunereformen: «Hvordan ruste kommunene til å møte morgendagens utfordringer.» 

Dyrøyseminaret vil gå over tre dager der dag 1 ha ungdomsfokus "Ungdom sprenger grenser, 

Dag 2 vil ha hovedtema: «Samhandling mellom by og land» og 

Dag 3 deles inn i to spor: Sjømat(leverandørindustri) og Reiseliv(Destinasjonsutvikling)

2. Videreutvikle kompetansesenter for Stedsuavhengig arbeid

Dyrøyseminarsenteret KF vil etablere et nettverk i nordområdene av coworking-spaces. (Søknad 

forprosjekt Interreg, følger vedlagt)
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Målet er en felles nettverksarena der næringsliv, studenter, kultur, offentlig virksomhet og investorer 

bygger en plattform for innovasjon, stedsutvikling og entreprenørskap som skal gi økt verdiskapning 

og livskraftige småsamfunn i nordområdene.

Dette er systematisk arbeid som vil gå over hele året. 

3.  Innovasjonsprosjekter med regionalt nedslagsfelt - pågående og under utvikling:

- "Stedsuavhengige arbeidsplasser" - Fortsatt nasjonalt kompetansesenter, med ansvar for oppfølging 

av de etablerte kontorhotellene i Troms.

- Utviklingsprogram i Dyrøy kommune, for ledere, ansatte, politikere og tillitsvalgte.

- Prosjektledelse i By og regionprogrammet i Midt-Troms

- Utarbeidelse av kommuneplan i Dyrøy

- Aktør i prosjektet "Dokumentasjon av helsehjelp"- et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram 

for kommunene i Troms.

- Prosjektutvikling på velferdsteknologi i regionen.

- Samarbeidsprosjekt sjømat-villfisk.

Utover disse satsingene bidrar foretaket med:

- Foredrag / prosessledelse / nasjonale referansegrupper/ kompetansenettverk, både i Troms og i resten

av landet

- Deltakelse i "Lærende nettverk" med norske og svenske kommuner

- Bidrag i forskning innenfor lokalsamfunnsutvikling med artikler

Målgrupper

Kommuner i Troms, kommuner i Norge, prosjektledere/politikere/administrasjon, ungdommer, 

forskere, grundere, tredje sektor, næringsliv

Resultat

Dyrøyseminaret:

- Dyrøyseminaret setter dagsorden og er en intern utviklingsstrategi i egen kommune.

- Dyrøyseminaret er en nasjonal møteplass for lokalsamfunnsutvikling.

- Dyrøyseminaret gjør koblinger mellom aktører regionalt og nasjonalt, som munner ut i konkrete 

prosjekter. 

Dyrøyseminarsenteret og prosjektene skal:

- Styrke kommuner i Troms sin evne til utvikling og omstilling.

- Påvirke og bidra i nasjonale debatter om lokalsamfunnsproblematikk.
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- Bygge omdømme for kommuner i fylket.

- Skape grobunn for næringsutvikling i regionen.

Effekter

Dyrøy har gjennom et langsiktig og systematisk arbeid gjennom nesten 20 år, synliggjort effekter.

Det er utviklet modeller for erfaringsdeling og verktøy for informasjonsflyt som kommer mange til 

gode. Dette gjenspeiles i antall besøk og ekstern interesse for arbeidet, i tillegg til forespørsler om 

foredrag.

 

Effektene kan være en økt samhandling og samordning av prosjekter og tiltak i fylket, regionen og 

nasjonalt.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tiltak 1: Dyrøyseminaret 2016

5.1.    Januar:    

Uke 1:    

-    Brev til Statsråd(er) om deltakelse og tilbakemelding om deltakelse

Uke 2 – 4:

-    Inngå samtaler med Senja Næringshage som medarrangør

-    Drøftinger om retninger og samarbeidsaktører.

5.2    Februar: 

-    Ferdigstille prosjektplan og budsjett

-    Styringsgruppemøte 18.2

-    Sende RUP søknad på bakgrunn av prosjektplan og budsjett

-    Finne andre økonomiske samarbeidspartnere

-    Utarbeide layout.

-    Starte promotering, opprette layout hjemmeside, Fb, Twitter etc

-    Møte fylkesrådet i Troms

-    Arbeidsgrupper arbeider med sine spesifikke fagfelt.

-    Rekruttere deltakere og foredragsholdere

-    Sette opp logistikkavtaler etc. med tanke på mat, transport etc.

5.3    Mars: 

-    Kvalitetsikre jobben i arbeidsgruppene

-    Rekruttering av deltakere

-    Oppdatering av dyroyseminaret.no 

-    Utarbeidelse av program

-    Sende invitasjon til fylkespolitikere, stortingsrepresentanter og andre.

5.4.    April:

-    Sette opp og spørre ordstyrere etc.
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-    Åpne påmeldingsmodul

-    Kvalitetsikring av program, 

-    Rekruttering av deltakere.

-    Promotering, dagsaktuelle saker

5.5.    Mai 

-    Fortsette kvalitetsikring

-    Tromskonferansen

-    Mediautspill etc…

5.6.    Juni

-    Følge opp foredragsholdere etc

-    Sende ut og følge opp invitasjoner

-    Styringsgruppemøte

5.7.    Juli

-    Kontakt med aktører som har spørsmål etc

5.8.    August:

-    Følge opp og kvalitetsikre deltakere og foredragsholdere.

5.9.    September:

-    Siste kvalitetsikring

-    Gjennomføring

5.10.    Oktober

-    Etterarbeid, evaluering

-    Sluttrapportering

5.11.    November - 2018

-    Oppfølging av nettverk

-    Planlegging av Dyrøyseminaret 2018

Tiltak 2 og tiltak 3 vil være kontinuerlige prosesser som går over hele året, jfr. aktiviteter
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Budsjettplan 2016 2017 2018 2019 2020 SUM

Dyrøyseminaret  1 200 000  1 200 000

Prosjektutvikling   250 000   250 000

Sum kostnad 1 450 000 1 450 000

Finansieringsplan 2016 2017 2018 2019 2020 SUM

Andre medfinansiører   300 000   300 000

Deltakeravgift   150 000   150 000

Dyrøy kommune   500 000   500 000

Troms fylkeskommune   500 000   500 000

Sum finansiering 1 450 000 1 450 000

Geografi

Troms

Vedlegg Filstørrelse Dato

RAPPORT - evaluering - Dyrøyseminaret 2016.pdf  2 099 931 14.02.2017

Rapport naturbruk..docx   162 035 14.02.2017

Rapport samarbeidsprosjekt 2016.docx   45 102 14.02.2017

Regnskapsbok 2016.xls   169 472 14.02.2017

soknad-2015-0100.pdf   128 703 29.02.2016

utbetalingsanmodning-502313.doc   61 440 14.02.2017
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SØKNAD OM REGIONALE TILTAK FOR UTVIKLING AV 

NÆRMILJØ OG TILGANG TIL KOMPETANSE TIL PROSJEKTET 

SAMARBEIDSAVTALE NORDAVIND UTVIKLING 2018 - 

DYRØYSEMINARET 2018

Prosjektnavn Samarbeidsavtale Nordavind Utvikling 2018 - Dyrøyseminaret 2018

Prosjekteier Dyrøy kommune v/ordfører

Støtteordning Regionale tiltak for utvikling av nærmiljø og tilgang til kompetanse

Omsøkt beløp 500 000 Prosjektperiode 01.01.2018 - 31.12.2018
Totalbudsjett 1 560 000 Søknadsnummer 2018-0021
Org. nummer 985953570 Innsendt dato 08.02.2018
SMS aktivert Av E-post aktivert På

Kort beskrivelse

Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak med kompetanse innenfor 

lokalsamfunnsutvikling, næringsutvikling og prosjektstyring/ledelse. Senteret er Dyrøy kommunes 

utviklingsavdeling og har regionale og nasjonale roller, bla. Nestleder i fagrådet i Distriktssenteret. 

Dyrøyseminarsenteret har arrangert Dyrøyseminaret siden 1998 og ledet flere store regionale og 

nasjonale satsinger for Troms Fylkeskommune og KMD, f.eks Byregionprogrammet, Stedsuavhengige

arbeid.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon

Søker /
Prosjekteier

Dyrøy kommune v/ordfører
Org.nr:985953570

Dyrøy kommune
9311 BRØSTADBOTN

91335574
77189200

marit.espenes@dyroy.kommune.no

Kontakt-
person 

Daglig leder Ragnvald Storvoll Dyrøy kommune
9311  BRØSTADBOTN

90531848
77189200

ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Prosjekt-
leder

Kjell Sverre Myrvoll Tverrveien 1
9311  BRØSTADBOTN

41020861
-

Kjell.Myrvoll@dyroy.kommune.no

Prosjektbeskrivelse

Nordavind Utvikling Dyrøy KF, er en del av Troms Fylkeskommunes innovasjonsinfrastruktur og skal

bidra til at Troms fylkeskommune når sine mål i regionale satsinger. Målet med avtalen er utvikling av

Dyrøyseminaret som nasjonal arena, samhandling og inspirasjon for kommuner og regioner i Troms, 

samt satsinger på ungdom og rekruttering.

Dyrøyseminaret arrangeres i år 17.-19.september 2018, dette er ellevte gang Dyrøyseminaret 

arrangeres og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk

i kommune-Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til 

utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten. 
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Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på kommunikasjon og 

informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør.

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Støtte RUP 500 000 pr år i tre år

Spesifikasjon

Bakgrunn

Nordavind Utvikling har siden 1997 vært en regional utviklingsaktør.

Nordavind Utvikling KF ble opprettet som foretak i 2003.  Senteret har helt siden Dyrøy ble valgt ut 

som pilotkommune av Kommunal- og regionaldepartementet i daværende nasjonal distriktssatsing i 

1997, bidratt i regionalt innovasjonsarbeid for Troms fylkeskommune. 

Dette ble etter hvert formalisert i en samarbeidsavtale. 

Gjennom 20 år har vi synliggjort resultater gjennom utviklingsprogrammer og prosjekter som har gjort

oss til en foretrukket aktør som bidragsyter, inspirator og faginstans for utvikling av nye programmer 

og strategier for lokalsamfunnsutvikling.  

Eksempler på dette er:  Nasjonalt: Medlem av referansegrupper på reiseliv som 

lokalsamfunnsutvikling (2012), Stortingsmeldinger (2002, 2006), og Fagrådet i kompetansesenter for 

distriktsutvikling. Det har også vært deltaker på workshops i KMD, for å evaluere programmer og 

satsinger som f.eks kap. 13.50 i statsbudsjettet.  

Regionalt: Nordavind Utvikling KF var også med i utarbeidelsen av fylkesplan for landbruk gjennom 

forprosjekt sammen med Troms landbruksfaglige Senter. 

Medvirkning på flere konferanser i landsdelen, f.eks Tromskonferansen, Nordlandskonferansen der vi 

har gitt bidrag på vegne av satsinger i Troms fylkeskommune.

Nordavind Utvikling KF har sammen med fylkeskommunen bidratt til oppstart og deltakelse i 

utviklingsprosjekter. (F.eks: Bolyst, oppstart småkommuneprogram, regionalt ungdomsråd) Nordavind

Utvikling KF ledet i 2015 forstudien med helhetlig samfunnsanalyse for byregionen Finnsnes, og har 

siden august 2015 ledet byregionprogrammets fase 2 for Midt-Troms. Programmet går fra 2015 - 2018.

Senteret har siden 2010 vært en del av den fylkeskommunale innovasjonsinfrastrukturen, med særlig 

ansvar for læring, inspirasjon og erfaringsdeling.   

Vi har siden 2011 vært nasjonalt kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid der vi blant annet har 

bidratt til å bygge opp mange kontorhoteller i nordre Nordland og Troms, samt at senteret forsker på 

kunnskapsbasert næring i nordområdene. Vi har arbeidet systematisk med publisering og 

dokumentasjon av vårt arbeid og forskning. 

Vi deltar som samarbeidspartner i FOU og utviklingsarbeid med nasjonale og internasjonale partnere 

som f.eks: Senter for kunnskap og likestilling, Norges arktiske universitet (UIT), Utviklingssenter for 

sykehjem i Troms (USH/InnoMed/Nasjonalt senter for telemedisin), University of Southampton, Luleå

tekniske universitet og utviklingsmiljø(er) i Nord-Sverige.
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Prosjektmål

1: Bidra til å gjennomføre og videreutvikle Dyrøyseminaret som Troms fylkeskommunes nasjonale 

arena for lokalsamfunnssatsinger, der kommuners og regioners utfordringer settes på dagsorden og 

framtidige løsninger og modeller utformes.  

2: Nordavind Utvikling KF skal bistå med inspirasjon, mobilisering og læring i møte med utfordringer 

som lokalsamfunn og regioner har i ei ny tid. Samfunnsendringene tilsier at lokalsamfunnene må 

styrkes.  Nordavind Utvikling KF vil være en aktør på vegne av Troms fylkeskommune på satsinger 

som kan være med på å skape regional vekstkraft. Representanter fra Nordavind Utvikling KF KF vil 

delta med foredrag og kunnskap på regionale konferanser / møteplasser som er initiert av Troms 

fylkeskommune.  

3: Nordavind Utvikling KF skal kunne utføre oppdrag for fylkeskommunen med utgangspunkt i det 

etablerte Kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid og læring, som tilrettelegger for nye måter å 

lære og arbeide på i Troms. 

Nordavind Utvikling KF skal bistå Troms fylkeskommune, med å utnytte breibandsinfrastrukturen 

som er etablert i fylket over år. Herunder videreføring av Nordavind Utvikling KF som 

kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid og læring.

Forankring

Nordavind Utvikling KF er organisert som et kommunalt foretak (KF) og er politisk forankret i Dyrøy 

kommune. 

Styreleder er ordfører Marit Alvig Espenes, og styret for det kommunale foretaket er Dyrøy 

formannskap. 

Samarbeidsavtale mellom partene, Troms Fylkeskommune og Nordavind Utvikling KF 2015 - 2019 

(se vedlegg)

Viser videre til avklaringsmøte mellom Nordavind Utvikling KF og Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk 

under Tromskonferansen og på Finnsnes 29.1.2018 angående tematikken rundt gjennomføringen av 

Dyrøyseminaret 2018.

Prosjektorganisering

Prosjekteier:

Dyrøy Kommune

Prosjektansvarlig:

Ordfører i Dyrøy; Marit Alvig Espenes

Prosjektleder:

Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling KF

Styringsgruppe:

Formannskapet i Dyrøy.

Arbeidsgrupper:

23



Forskjellige arbeidsgrupper etter delmålene.

Samarbeidspartnere

Troms Fylkeskommune v/

Fylkesrådet i Troms

Ungdomskoordinator Troms Fylkeskommune

Internasjonal avdeling

Midt-Troms Regionråd 

Senja Næringshage 

KUPA 

Studiesenteret Finnsnes/Midt Troms Studiesenter 

Regionalt ungdomsråd Nord-Troms

Visit Senja SA 

Sjømatklyngen Senja 

Senja Videregående Skole/Troms Landbruksfaglige Senter

Norges Arktiske Universitet/UIT 

Nord-Troms Videregående skole

Blått Kompetansesenter 

Ungt Entreprenørskap

Næringsliv i regionen.

Oppdrettselskap i regionen

Aktiviteter

1. Dyrøyseminaret 2018

Dyrøyseminaret skal i år arrangeres 17.-19.september 2018, dette er ellevte gang Dyrøyseminaret 

arrangeres og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk

i kommune-Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til 

utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten. 

Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på kommunikasjon og 

informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør.

Hovedtema for Dyrøyseminaret 2018 vil være "Ung kraft" og "Fresk Fremtid"

Dyrøyseminaret vil arrangeres over tre dager og vil ha følgende fordeling:

17. – 18. september
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«Ungkraft»

Felles arena for ungdomsarbeid og utvikling

Sted: Senja Videregående Skole avdeling Gibostad

Tirsdag 18. september

«Region(ene)– veien videre» "Fresk fremtidig" år 2050 perspektivet.

Her vil det være hovedfokus på fremtidig samhandling, der ungdommene som har jobbet i ett døgn på 

Senja Videregående skole vil presentere budskap for fremtidig vekst i regionen. 

Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn

Onsdag 19.september

Her vil temaene bli todelt med parralellseminar:

Næringsmessig omstilling

Dyrøy kommune har omstillingsstatus, og vi vil bruke Dyrøyseminaret som arena for 

erfaringsutvekslinger mellom omstillingsprogram i fylket, samt jobbe med problemstillinger som er 

lagt inn i vedtatte omstillingsplan for Dyrøy kommune.

Samarbeidsprosjekt Oppdrett og Villfisknæringen

Gjennom prosjektet vil vi bruke årets Dyrøyseminar som arrena før høstens fagsamling. Der 

oppdrettselskap, elveeiere og politikere får muligheten til erfaringsutveksling i prosjektet. Prosjektet 

går i elver fra Kvænangen i nord til Lavangen i sør.

2. Regional innovasjon

Gjennom Dyrøyseminaret ønsker Nordavind Utvikling å bidra til samhandling der fylkeskommunens 

behov for samordning og spissing av tematikken til høstens Tromskonferanse, står sentralt. Det vil 

gjennom året være flere arenaer der tematikken rundt den fremtidige regionen vil bli diskutert og som 

årets Dyrøyseminar og Nordavind utvikling kan bidra til gjennom sine satsinger. 

Nordavind Utvikling KF har tatt initiativ for å øke samarbeidet over 

landegrensene/internasjonalisering sammen med internasjonal avdeling i Troms Fylkeskommune, der 

målet er å initiere program på ungdom, kultur og næring. Blandt annet gjennom utvekslinger gjennom 

Barentssekretariatet, Erasmus +(Aktiv ungdom) og øvrige EU prosjekter.

For å nå målsetningene ønsker vi i dialog med fylkesrådet i Troms utvikle arenaer for ny samhandling 

på tvers av dagens kommune og fylkesgrenser.

Målgrupper

Fylkespolitikere fra Troms og Finnmark

Stortingsrepresentanter

Representanter fra regjeringen

Regionråd
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Regionale ungdomsråd, 

Ungdommens Fylkesråd

kommunale ungdomsråd.

Ungdomsarbeidere i fylket.

Internasjonale ungdomsmiljø (Erasmus + etc)

Resultat

Internt i Dyrøy kommune

•    Gjennom Dyrøyseminar vil mange være involvert og skal få et eierforhold til Dyrøyseminaret. 

Eierskapet skal bidra til at Dyrøy kommune får mange ambassadører som bidrar i sterkere 

omdømmebygging. 

•    Gjennom samarbeid, inkludering og økt eieforhold skal Dyrøyseminaret utvikles til et felles løft 

sammen med mange parter. Skolen, barnehagen, lag og foreninger, frivillige i Dyrøy og PLO-tjenesten

(Festivaluka) 

•    Dyrøyseminaret skal skape vekst til flere lag og foreninger. Et godt eksempel er  avtalen mellom 

Dyrøyseminaret og Brøstadbotn Idrettslag som sikrer en god inntekt til idrettslaget.

•    Dyrøyseminaret skal også bidra til vekst hos næringslivet, gjennom å satse på lokale innkjøp og 

tjenesteytinger. 

•    Seminaret skal være en viktig arena for våre næringsaktører. Der de får muligheter til synliggjøre 

produkter, og samtidig knytte nettverk.

Regionalt:

•    Satsinger i Byregionprammene og videre samhandling  skal være førende for Dyrøyseminaret. Det 

at en hel region står samla om seminaret, skal bidra til felles forståelse, felles omdømme og 

markedsføring. Dette gir et bedre fundament for å framstå som en attraktiv region både for unge, 

næringsliv og etableringer. 

•    Dyrøyseminaret skal videreutvikle samhandlingen mellom ungdom i hele fylket, gjennom 

erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom internasjonale, regionale og lokale 

ungdomsmiljø/ungdomsråd fra hele fylket.

Effekter

Effekter skal være tettere dialog og samhandling i og mellom regionen(e)
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

2017:

Desember 

-    Sende ut første invitasjon til Statsråd(er), Tromsbenken, øvrige stortingsrepresentanter, Fylkerådet 

og fylkestingsrepresentanter i Troms.

-    Samordning av arbeidsinnsats Dyrøyseminar.

-    Første brev til intern organisasjon, skole, bhg og helse. 

2018:

Januar:    

-    Samordningsmøter internt/eksternt

-    Inngå skriftlig avtale med Troms Landbruksfaglige senter om prosjektledertjenester.

-    Drøftinger om retninger med samarbeidsaktører.

-    Utarbeide layout

Februar: 

-    Ferdigstille prosjektplan og budsjett

-    Styringsgruppemøte 

-    Sende RUP søknad på bakgrunn av prosjektplan og budsjett

-    Finne andre økonomiske samarbeidspartnere

-    Starte promotering, opprette layout hjemmeside, Fb, Twitter etc

-    Møte fylkesrådet i Troms

-    Arbeidsgrupper arbeider med sine spesifikke fagfelt.

-    Rekruttere deltakere og foredragsholdere

-    Sette opp logistikkavtaler etc. med tanke på overnatting, mat, transport etc.

Mars: 

-    Kvalitetsikre jobben i arbeidsgruppene

-    Rekruttering av deltakere

-    Oppdatering av dyroyseminaret.no 
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-    Utarbeidelse av program

-    Sende invitasjon til fylkespolitikere, stortingsrepresentanter og andre.

April:

-    Sette opp og spørre ordstyrere etc.

-    Åpne påmeldingsmodul

-    Kvalitetsikring av program, 

-    Rekruttering av deltakere.

-    Promotering, dagsaktuelle saker

Mai 

-    Fortsette kvalitetsikring

-    Mediautspill etc…

Juni

-    Følge opp foredragsholdere etc

-    Sende ut og følge opp invitasjoner

-    Styringsgruppemøte

Juli

-    Kontakt med aktører som har spørsmål etc

August:

-    Følge opp og kvalitetsikre deltakere og foredragsholdere.

September:

-    Siste kvalitetsikring

-    Gjennomføring

Oktober

-    Etterarbeid, evaluering

-    Sluttrapportering av Dyrøyseminaret

November - 2019

-    Oppfølging av nettverk
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-    Planlegging av Dyrøyseminaret 2020

Budsjettplan 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Bespisning/lokaler   150 000   150 000

Digitale løsninger   50 000   50 000

Frikjøp innternt   60 000   60 000

Honorar/losji   150 000   150 000

Innkjøp av tjenester   100 000   100 000

Program/markedsføring   30 000   30 000

Prosjektledelse   600 000   600 000

Publisering   30 000   30 000

Underholdning   20 000   20 000

Ungdomssatsing   370 000   370 000

Sum kostnad 1 560 000 1 560 000

Finansieringsplan 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Annen medfinasiering   300 000   300 000

Deltakeravgift   280 000   280 000

Dyrøy kommune 
egenfinasiering   50 000   50 000

Egeninnsats (Dyrøy 
kommune, andre)   430 000   430 000

Troms fylkeskommune   500 000   500 000

Sum finansiering 1 560 000 1 560 000
Annen medfinasiering: Satsinger som Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling inngår i.

Geografi

Troms

Vedlegg Filstørrelse Dato

RAPPORT - evaluering - Dyrøyseminaret 2016.pdf  2 099 931 25.01.2018

Samarbeidsavtale Dyrøyseminarsenteret og Troms Fylkeskommune 

2014-2018.pdf
  63 031 25.01.2018
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/184 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 05.02.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøyseminaret 2018 - Styringsgruppe 15.2 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 4/18 15.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøyseminaret arrangeres i år 17.-19.september 2018, dette er ellevte gang Dyrøyseminaret 
arrangeres og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av 
utviklingstrekk i kommune-Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres 
kommuners evne til utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten.  
Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på 
kommunikasjon og informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør. 
 
Hovedtema for Dyrøyseminaret 2018 vil være "Ung Kraft" og "Fresk Framtid" 
 
Dyrøyseminaret vil arrangeres over tre dager og vil ha følgende fordeling: 
 
17. – 18. september «Ungkraft» 
 
Felles arena for ungdomsarbeid og utvikling 
Sted: Senja Videregående Skole avdeling Gibostad 
 
Tirsdag 18. september 
«Region(ene)– veien videre» "Fresk Fraemtid" i år 2050 perspektivet. 
 
Her vil det være hovedfokus på fremtidig samhandling, der ungdommene som har jobbet i ett 
døgn på Senja Videregående skole vil presentere budskap for fremtidig vekst i regionen.  
Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn 
 
Onsdag 19.september 
Her vil temaene bli todelt med parralellseminarer: 
 
Næringsmessig omstilling 
Dyrøy kommune har omstillingsstatus, og vi vil bruke Dyrøyseminaret som arena for 
erfaringsutvekslinger mellom omstillingsprogram i fylket, samt jobbe med problemstillinger som 
er lagt inn i vedtatte omstillingsplan for Dyrøy kommune. 
 
Fagsamling Oppdrett og Villfisknæringen 
Gjennom prosjektet vil vi bruke årets Dyrøyseminar som arena før høstens fagsamling. Der 
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oppdrettselskap, elveeiere og politikere får muligheten til erfaringsutveksling i prosjektet. 
Prosjektet går i elver fra Kvænangen i nord til Lavangen i sør. 
 
Foretakets vurderinger 
Gjennom Dyrøyseminaret ønsker Nordavind Utvikling KF å bidra til samhandling der 
fylkeskommunens behov for samordning og spissing av tematikken til høstens Tromskonferanse 
står sentralt.  
 
Det vil gjennom året være flere arenaer der tematikken rundt den fremtidige regionen vil bli 
diskutert og som årets Dyrøyseminar og Nordavind utvikling kan bidra til dette gjennom sine 
satsinger.  
 
For å nå målsetningene i samarbeidsavtalen mellom Nordavind Utvikling KF og Troms 
Fylkeskommune er foretaket i dialog med fylkesrådet i Troms for å utvikle arenaer for ny 
samhandling på tvers av dagens kommune og fylkesgrenser. 
 
 Viser for øvrig til vedlagte prosjektskisse inkl budsjett og fremdriftsplan. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret i Dyrøyseminarsenteret KF som Styringsgruppe for Dyrøyseminaret 2016 slutter seg til 
den foreslåtte prosjektskissen, fremdriftsplan og forslag til budsjett. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Dyrøyseminaret 2018 
1. Prosjektbeskrivelse  

 

Dyrøyseminaret arrangeres i år 17.-19.september 2018, dette er ellevte gang Dyrøyseminaret 
arrangeres og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av 
utviklingstrekk i kommune-Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres 
kommuners evne til utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale 
samfunnsdebatten.  
Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på 
kommunikasjon og informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør.    

Hovedtema for Dyrøyseminaret 2018 vil være "Ung Kraft" og "Fresk Framtid" 

 
2. Programskisse  

Dyrøyseminaret 2018 
17. – 18. september «Ungkraft» 
Felles arena for ungdomsarbeid og utvikling 
Sted: Senja Videregående Skole avdeling Gibostad 
 

Målgrupper: 

Regionale ungdomsråd,  
Ungdommens Fylkesråd 
kommunale ungdomsråd. 
Ungdomsarbeidere i fylket. 
Internasjonale ungdomsmiljø (Erasmus + og søknad Barentssekretariatet) 
 
 
Ytre rammer: 

Mandag  10:00 – 17:30 

Middag og sosialt: 18:30 – 23:00 

 

Tirsdag 18.september 

Oppstart 08:30 

- Besøk regionalt næringsliv/forsvar??? 
- Ankomst Dyrøy ved lunsjtider 
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Tirsdag 18. september 
«Region(ene)– veien videre» "Fresk Framtid" i år 2050 - perspektivet. 
 

Her vil det være hovedfokus på fremtidig samhandling, der ungdommene som har jobbet i ett døgn 
på Senja Videregående skole vil presentere budskap for fremtidig vekst i regionen.  
Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn 
 

Ytre rammer 09:30 – 17:00 

Middag 19:00 – 23:00 

Onsdag 19.september 
Her vil temaene bli todelt med parralellseminar: 
 

Næringsmessig omstilling 
Dyrøy kommune har omstillingsstatus, og vi vil bruke Dyrøyseminaret som arena for 
erfaringsutvekslinger mellom omstillingsprogram i fylket, samt jobbe med problemstillinger som er 
lagt inn i vedtatte omstillingsplan for Dyrøy kommune. 

 
Fagsamling Oppdrett og Villfisknæringen 
Gjennom prosjektet vil vi bruke årets Dyrøyseminar som arrena før høstens fagsamling. Der 
oppdrettselskap, elveeiere og politikere får muligheten til erfaringsutveksling i prosjektet. Prosjektet 
går i elver fra Kvænangen i nord til Lavangen i sør. 
 

Ytre rammer 09:30 – 17:00 

3. Mål og strategier for Dyrøyseminaret 2018 
 

3.1. Formål 

Nasjonalt møtested for strategisk samfunnsutvikling, primært småsamfunnsutvikling 

 

3.2. Mål 

Dyrøyseminaret 2018 skal være;  

 

 Faglig avgjørende 
Nye modeller og strategier i samfunnsutvikling 

  

 Forskning for framtida 
FOU-miljø er sentral i forsknings som enten legges fram på seminaret eller som får fokus / 
igangsettes som en følge av seminaret 
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 Folkelig som når alle utviklingsaktører 
Dyrøysminaret skal utgjøre en forskjell der aktører / deltakere tar i bruk lærdom i den 
arbeidshverdagen den enkelte har.  
Dyrøyseminaret skal synliggjøre teori i praksis – eksempelvis; ungdomsinvolvering, webcast, 
sosiale medier, dialogbasert 

  

   

    

3.3.  Strategi 

 Media 
- Offensiv mediestrategi lokalt, nasjonalt og også gjennom egne nettsider og sosiale 

medier som twitter og facebook 
 

 Ungdom 
- Ungdom har sentrale roller 

 
 Moderne teknologi 

- Webcasting/bruk av video. 
- Aktiv bruk av sosiale medier. 

 
 Brei involvering lokalt 

- Alle barn i kommunen fra 0-16 år involveres 
- Politiske og administrative ledere i Dyrøy kommune 
- Ansatte i Dyrøy kommune 
- Frivillige i lag og foreninger 

 

4. Organisasjonsstruktur 
 

4.1.  Prosjekteier 
Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF 
 

4.1.1.  Styringsgruppe 
Styreleder/Ordfører  Marit Alvig Espenes 
Nestleder/varaordfører  
Styremedlemmer:  Knut Arne Johansen 
    Kjell Jostein Lillegård 
    Haavard Danielsen 
 
Arbeidsutvalg:  Marit A Espenes 
     
    Knut Arne Johansen 
 

4.1.2.  Prosjekt ansvarlig: 
Styreleder Marit A. Espenes 

 
4.1.3.  Prosjektleder 
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  Kjell-Sverre Myrvoll 
   

4.2. Arbeidsgrupper 
 

 
4.2.1. Referansegruppe 

Geir Inge Sivertsen 
    Oddny Asbøl 
    Fylkesrådet 
Daglig leder:    Ragnvald Storvoll 
 

4.2.2.  (Praktisk)Arbeidsgruppe 
    Ragnvald Storvoll 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
    Nina Jørgensen Nikolaisen 
    Oddny Asbøl 
    Marthe J. Willhelmsen 
    Hans Bakkejord 

 
 
 
 

 
4.2.3. Temagrupper 

    
4.2.3.1. «Fresk Framtid» – 2050 perspektivet:   

Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik, leder i styringsgruppa Byreg 
Marit A Espenes, ordfører i Dyrøy 
Nils Foshaug. Ordfører i Målselv 
Ragnvald Storvoll,  

    Bjørn Fredriksen 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
 
 
  

4.2.3.2. Ungkraft:   
Nina Jørgensen Nikolaisen, leder 

    Hanne Sofie Roaldsen, Troms Fylkeskommune 
    Oddny Asbøl 
    Marthe Wilhelmsen 
    Oda Røseg Olsen 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
 
 

4.2.3.3. Media/Kommunikasjon:   
Kjell-Sverre Myrvoll, ansvarlig 

    Marit A Espenes 
    Ragnvald Storvoll 
 

4.2.3.4. Kultur:/Festkveld   
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Anna Starr 
     
 

4.2.3.5. Bookingløsning, Lyd/Lys:   
Øyvind Ø. Skoglund 

 
4.2.3.6. Praktisk gjennomføring/Bevertning :  

  Nina J Nikolaisen 
    Oddny Asbøl 
    Hans Bakkejord 
    Kjell-Sverre Myrvoll 
    Smaksverket AS 
    Dyrøymat AS 
    Solkroken AS 
 

4.2.3.7. Webcast/Videoproduksjon:   
   

    Ragnvald Storvoll, oppfølger fra Nordavind Utvikling KF 
 

4.2.3.8. Frivillige lag og foreninger: 
    Hans Bakkejord 
    Frivilligsentralen (Styreleder) 
 

4.2.3.9. Dyrøy kommune:  
    Rådmann 
    Kommunalsjef(er) 
    Ragnvald Storvoll 
      
 
    

5.  Milepælsplan: 
 

5.1. Oktober  
- Sette dato for Dyrøyseminaret 

o Samordne regionale møteplaner. 
- Overordnet temafastsetting 

o Mulig videreføring av Byregionprogrammet. 
- Avklaringer med Senja Videregående skole som medarrangør 

5.2. November 
- Møtepunkter med fylkesrådet og UFR 

5.3. Desember 
- Sende ut første invitasjon til Statsråd(er), Tromsbenken, øvrige stortingsrepresentanter, 

Fylkerådet og fylkestingsrepresentanter i Troms. 
- Samordning av arbeidsinnsats Dyrøyseminar. 
- Første brev til intern organisasjon, skole, bhg og helse.  
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5.4. Januar:  
- Samordningsmøter internt/eksternt 
- Inngå skriftlig avtale med Troms Landbruksfaglige senter om prosjektledertjenester. 
- Drøftinger om retninger med samarbeidsaktører. 
- Utarbeide layout 

 

5.2 Februar:  
- Ferdigstille prosjektplan og budsjett 
- Styringsgruppemøte  
- Sende RUP søknad på bakgrunn av prosjektplan og budsjett 
- Finne andre økonomiske samarbeidspartnere 
- Starte promotering, opprette layout hjemmeside, Fb, Twitter etc 
- Møte fylkesrådet i Troms 
- Arbeidsgrupper arbeider med sine spesifikke fagfelt. 
- Rekruttere deltakere og foredragsholdere 
- Sette opp logistikkavtaler etc. med tanke på overnatting, mat, transport etc. 

 
5.3 Mars:  

- Kvalitetsikre jobben i arbeidsgruppene 
- Rekruttering av deltakere 
- Oppdatering av dyroyseminaret.no  
- Utarbeidelse av program 
- Sende invitasjon til fylkespolitikere, stortingsrepresentanter og andre. 

 
5.4. April: 

- Sette opp og spørre ordstyrere etc. 
- Åpne påmeldingsmodul 
- Kvalitetsikring av program,  
- Rekruttering av deltakere. 
- Promotering, dagsaktuelle saker 

 
5.5. Mai  

- Fortsette kvalitetsikring 
- Mediautspill etc… 

 
 
5.6. Juni 

- Følge opp foredragsholdere etc 
- Sende ut og følge opp invitasjoner 
- Styringsgruppemøte 

 
5.7. Juli 

- Kontakt med aktører som har spørsmål etc 
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5.8. August: 
- Følge opp og kvalitetsikre deltakere og foredragsholdere. 

 
5.9. September: 

- Siste kvalitetsikring 
- Gjennomføring 

5.10. Oktober 
- Etterarbeid, evaluering 
- Sluttrapportering 

5.11. November - 2019 
- Oppfølging av nettverk 
- Planlegging av Dyrøyseminaret 2020 

 

6. Budsjett: 
 

Dyrøyseminaret 2018
Dokumenterte utgifter

Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Budsjett Eks. mva mva. Inkl. mva Korreksjon Totalt Avvik
195 325 14310 Prosjektledelse 600 000
195 325 14311 Honorar/losji 150 000
195 325 14312 Frikjøp internt 60 000
195 325 14313 Bespisning, lokaler 150 000
195 325 14314 Program, markedsf. 30 000
195 325 14315 Underholdning 20 000
195 325 14316 Ungdomssatsing 370 000
195 325 14317 Dig. løsninger/Webstream 50 000
195 325 14318 Publisering 30 000
195 325 14319 Kjøp av tjenester 100 000

Totalt 1 560 000 0,00 0,00 0 0 1 560 000

Finansiering: 

195 325 14320 Ungdomssatsing 150 000
195 325 14320 Tjenestekjøpsavtale DK 50 000 egenandeler skal hovedsakelig
195 325 14320 Tilskudd fylket 500 000 brukes på lønn og ungdomssatsing
195 325 14320 Deltakeravgift 250 000 0,00
195 325 14320 Festkveld/salg 30 000
195 325 14320 Medfinansiering andre prosjekt150 000
195 325 14320 Egeninnsats 430 000

Totalt 1 560 000 0,00
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