
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 07.05.2018 
Tidspunkt: 13:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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ST 16/18 Godkjenning av protokoll forrige møte



Omstillingsprogrammet i  
Dyrøy

Handlingsplan

4



STYRINGSGRUPPA- HANDLINGSPLAN

Visjon og målsetting 

▸ Visjon: Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

▸ Målsetting : Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som 
årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt 
robusthet i næringslivet. (Ref vedtatt Omstillingsplan)

▸ Målsettingen for hele 6-årsperioden er 50 arbeidsplasser.
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Møteplan - 2018

▸ 7.mai: styremøte

▸ 20.juni: styremøte

▸ 21. juni: Rapportere til KS? 

▸ 6.sep: styremøte

▸ 31.okt? Programstatusevaluering/ styremøte

▸ 13-14. okt?: Styreseminar lunsj-lunsj
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Programaktiviteter

▸ Åpent møte NL: 24.april kl 18

▸ Kickoff under Dyrøyseminaret: 19.september (hele dagen)

▸ Forstudie- næringsvennlig kommune. Våren 18

▸ Oppsøke sentrale bedrifter. Løpende.

▸ Møte for landbruksnæringa (Kvæfjord): april/mai

▸ Forstudie- vitalisering av industriområdene? 

▸ Kompetanseprogram H&S-næringen? Høsten 18

▸ Forprosjekt tilrettelegging for fiskere? Høsten 18
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/320 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 30.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy- endelig behandling 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 17/18 07.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Vi viser til tidligere behandling i Omstillingsstyret og valg av leverandør. Det har vært 
oppstartsmøte og det er planlagt et nytt møte med designer onsdag 2. mai.   
 
Saken ettersendes / legges fram i møte med designer tilstede. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/490 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 26.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forstudie næringsvennlig kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 18/18 07.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 

«Næringsvennlig kommune» er et sentralt tiltak som anbefales gjennomført i 
alle omstillingskommuner. Prosjektet gjennomføres i tre faser, som i grove trekk 
kan beskrives som følger; 

- Forstudie som er en statusbeskrivelse gjennom en spørreundersøkelse 
mot politikere, næringsaktører og administrasjon, i forhold til 
kommunens samlede tilbud til næringslivet. I forstudiet engasjeres en 
ekstern prosjektleder, med støtte fra en intern ressurs i kommunen. 

- Forprosjekt som  består i å utrede og planlegge tiltak basert på 
tilbakemeldinger fra forstudiet. I denne fasen skal det være en intern 
prosjektleder og en ekstern prosessveileder. 

- Hovedprosjekt der de planlagte tiltak fra forprosjektet gjennomføres. 
 

Gjennom strategi- og analysefasen i 2017 ble det utarbeidet en Omstillingsplan 
og en handlingsplan for 2018, som er vedtatt i kommunestyret. I 
Omstillingsplanen er valgt fire innsatsområder;  

 Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot sjømatnæring. 
 Opplevelsesnæring- reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat. 
 Eksisterende næringsliv –videreutvikling og knoppskyting. 
 Attraktivitet. 

 
I handlingsplanen for 2018 er ett av tiltakene under innsatsområde attraktivitet: 
Forstudie næringsvennlig kommune skal være gjennomført og forprosjekt 
igangsatt. 
 
Dyrøy kommune v/ rådmann ønsker å gjennomføre prosessen og vil være 
prosjektansvarlig for forstudiet i tråd med prosessen beskrevet i 
regionalomstilling.no. Tiltakskonsulenten er utpekt som intern ressurs og skal 
fasilitere prosessen sammen med ekstern prosessleder. 
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Forstudiet har en anbefalt økonomisk ramme på kr. 200.000, hvorav Innovasjon 
Norge dekker halvparten etter søknad. Resterende forutsettes finansiert via 
Omstillingsprogrammet.  Forprosjektfasen kan finansieres etter samme modell. 
 
Omstillingsleder har sendt tilbudsforespørsel til tre anbefalte konsulentmiljøer, 
som har erfaring med denne prosessen fra andre omstillingskommuner.  Det er 
innkommet et tilbud fra IFO v/ Roald Johansen, som rådmannen har antatt. 
 
Forstudiet forutsettes startet i månedsskiftet mai/juni, med sluttleveranse 
medio september. 
 

Administrasjonens vurdering 
Næringsvennlig kommune er et sentralt tiltak i Omstillingsprosessen, og vil på sikt kunne ha stor 
betydning i forhold til å få fram flere gode prosjekter i næringslivet. 
 
Næringsvennlig kommune har fokus på alle områder der næringslivet er i berøring med 
kommunale tjenester; informasjon, tilrettelegging og forvaltning, service og informasjon, altså 
ikke bare næringsapparatet. 
 
Omstillingsprogrammets rolle er å initiere forstudiet, og bidra med medfinansiering sammen 
med Innovasjon Norge. Vi anbefaler derfor at Omstillingsstyret bevilger vår andel av 
finansieringa slik at arbeidet kan starte som planlagt. 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsprogrammet bevilger 50% av de totale kostnadene med gjennomføring av forstudie 
Næringsvennlig kommune, inntil kr. 100.000. 
 
 

Styreleders innstilling: 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/503 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 30.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Utviklingsprogram Handels og servicenæring 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 19/18 07.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
 

Målsetting 

Å styrke lønnsomheten og konkurransekraften til handels- og servicenæringen i 
omstillingsområdet. Bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom bedriftene. 10 deltakere fra 
Dyrøy 
 

Gjennomføring - Høsten 2018 

Samling 1:  2 dagers samling  12-18 
Samling 2: 2 dagers samling 12-18 

MÅLGRUPPER: 

Kurset er perfekt for handels- og servicebedrifter i distrikter, som møter økt konkurranse fra både 
netthandel og kjøpesentra/kjedebutikker i nabobyer. Kurset har spesielt fokus på 
distriktsbedrifter som ikke er tilknyttet kjeder, og hva disse bør gjøre.  Kurset egnes for butikker, 
service- og produksjonsbedrifter, reiseliv-, kultur- og andre opplevelsesbedrifter, hotell, 
overnatting, kafe og restauranter.  
 

KURSINNHOLD:  

 Utviklingstrekk som endrer norske handel og servicebedrifter, for bestandig. 
 Kjedenes og nettbutikkenes strategier for fremtiden. 
 Hva kjedeløse handels- og servicebedrifter kan gjøre for å vinne over kjedene og netthandel.  
 Hva fysiske butikker/utsalg kan gjøre for å lykkes i konkurransen med netthandel.  
 Kundeservice som begeistrer kundene. 
 Butikkmarkedsføring. Behov og shopperadferd hos dagens forbruker. 
 Praktisk salgsarbeid i handel- og servicenæringen.  
 Omdømme-/merkevarebygging av små og mellomstore virksomheter.  

11



 Prisstrategier og prissetting for økt lønnsomhet.  
 Digital markedsføring, sosiale media og delingsøkonomi, som salgskanaler. 

 

KOSTNAD: 

Kurset koster 25.000,- pr. kursdag, altså totalt 100.000,-. Dette inkluderer forberedelse, reisetid 
og ledelse av kurset (mail, informasjon, etc). I tillegg kommer reisekostnader på billigste måte 
mellom Bodø og Dyrøy, og diett etter statens satser. Det er ikke mva på kurstjenester.  
 
Prisen inkluderer at deltakerne får individuell tilbakemelding på ett egenarbeid. 
 
Prisen inkluderer også at deltakerne kan ta med øvrige ansatte i bedriftene på andre kursdag, som 
er et rent servicekurs.  
 
Kommentar: Tar utgangspunkt i egenandel på 1.000 kr/deltaker (bedrift) for hele kurset. 
 
 

TIDSPUNKT: 

Kurset planlegge gjennomført til høsten, forutsatt nok deltakere. 
 
 

Om Kurslederen 

Kursleder Per Ivar Seljeseth har jobbet som hotelldirektør, markedssjef og produktsjef, og har 
vært medeier og styreleder/-medlem i flere små- og mellomstore bedrifter. I dag jobber han med 
en doktorgrad i personlig salg/markedsføring, og underviser i butikkledelse ved Høgskolen 
Kristiania i Oslo.  

Seljeseth er en inspirerende kursholder, kjent for å oversette internasjonal forskning til praktiske 
verktøy tilpasset hverdagen til små og mellomstore bedrifter.  

CV ligger på LinkedIn. 

 

Administrasjonens vurdering 
Næringslivet i Dyrøy består av mange små bedrifter innen service og handelsnæring. Vi har 
mange nystartede virksomheter, bl.a innen reiseliv og handelsnæringen i Utleiebygget, i tillegg 
til flere etablerte bedrifter utenom. 
 
Vi har fått et tilbud gjennom verktøykassen i Regionalomstilling.no som kan være et godt 
verktøy for å styrke lønnsomheten og utviklingsevnen i bedriftene.  Tilbudet har en 
kostnadsramme på ca kr. 100.000, og Innovasjon Norge dekker 50% etter søknad.  
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret innvilger inntil kr. 60.000 til gjennomføring av Utviklingsprogram for 
Handels& servicenæringen. Kurset gjennomføres forutsatt interesse fra næringslivet. 
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/506 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 30.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forstudie Espenes Industriområde 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 20/18 07.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har to industriområder;   
 
Finnlandsmoan Industriområde er i dag base for maskinentreprenør L.Johnsen AS, Dyrøy Energi 
AS og grovavfallsplassen til kommunen/Senja Avfall. 
 
Espenes Industriområde benyttes som enkel landbase for Salaks AS og diverse båtanløp til 
Dyrøy, f.eks leveranser av sand/grus. Det er gjort betydelige infrastrukturinvesteringer i begge 
områdene.. Ved bedre tilrettelegging og aktivt innsalgsarbeid mot eksisterende og nye aktører er 
det et stort potensiale for økt virksomhet. Dette må sees i sammenheng med den regionale 
veksten i sjømatnæringa, og industriområdets beliggenhet. 
 
Arealplanen for Dyrøy foreslår en del endringer i industriområdet, og vil kunne øke mulighetene 
for utvikling av området. I forbindelse med tidligere interesse for industriområdet er det 
utarbeidet prospekter som inneholder ressursbeskrivelse og salgsargumenter rettet mot 
interessenter. 
 
Tiltaket kan forankres i innsatsområdene sjømatnæring, eksisterende næringsliv og attraktivitet. 
 

Administrasjonens vurdering 
Arbeidet med utvikling og innsalg av industriområdene har vært diskutert i Omstillingsstyret, 
som ett av de mest sentrale egeninitierte tiltak i programmet. Det vurderes derfor som viktig å 
forankre tiltaket i Omstillingsstyret, og avsette ressurser til et forstudie, slik av arbeidet kan 
igangsettes raskt. 
 
Målsettingen er å gjennomføre et forstudie i mai-juni, som består av mulighetsstudie, 
gjennomføre sentrale avklaringer, oppdatere ressursbeskrivelse, kartlegge aktuelle aktører og 
rigge forprosjektet.  
 
Vi foreslår at det avsettes ressurser til gjennomføring av et forstudie, og at administrasjonen får 
mandat til å gjennomføre forstudiet. 
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
1. Administrasjonen får mandat til å gjennomføre forstudie for Espenes Industriområde. 
2. Det settes av inntil kr. 50.000 til gjennomføring av forstudiet. 

 

Styreleders innstilling: 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/508 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 30.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forstudie- Tilrettelegging for lokale fiskere 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 21/18 07.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Det har over flere år vært arbeidet med en bedre løsning for ilandføring og levering av fisk fra 
lokale fiskere i Dyrøy. Det har vært prøvd flere løsninger, men pr i dag er det ikke et 
tilfredsstillende tilbud til fiskerne. 
 
Det er nå interesse fra fiskekjøper i Tromsø for å etablere en mottaksstasjon for fisk i samarbeid 
med lokale fiskere og kommunen, ut fra en modell som er utprøvd andre steder, bl.a i Balsfjord 
og i Nord-Troms. 
 
Modellen baserer seg på følgende:  

 Stedlig mottak, med nødvendige fasiliteter (kai, kran, kjølerom, truck, el/vann) 
 Avtale mellom fiskerne og fiskemottak 
 Føringstilskuddsordning, som er i praksis et frakttilskudd til fiskekjøper for henting av 

fisken ved mottaksstasjonen. 
 
Vi er kjent med at fiskere fra nærliggende kommuner er kontaktet og har vist interesse for å 
levere til en mottaksstasjon i Dyrøy.  
 
Dyrøy har i 2016 søkt opptak i Samisk tilskuddsområde. Dette vil i tillegg til å få tilgang på 
søkbare tilskuddsmidler medføre tilleggskvote på minimum 15 tonn torsk for fiskere i åpen 
gruppe (garantikvote ca 18 tonn). Vi er kjent med at det ligger et høringsutkast som vil åpne for 
tilleggskvote for fiskere i alle kommuner nord for aksen Andenes- Hamarøy, uavhengig av 
samisk tilskuddsområde. Dette vil skape nye muligheter for lokale fiskere, og kunne bety økt 
satsing og flere etableringer. 
 
Vi har også kontaktet aktører i Senjaregionen med tanke på interesse også herfra. 
 
Råfisklaget opplyser at det finnes rundt 40 slike mottaksstasjoner i deres region, men ingen i vår 
nærhet. De kan tilrettelegge i form av føringstilskudd, investeringstilskudd og driftsstøtte på 
visse vilkår. 
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Administrasjonens vurdering 
 
Omstillingsleder i samarbeid med tiltakskonsulent og representant fra fiskerne har fulgt opp 
initiativene og har gjort en del undersøkelser i saken. Det er viktig å få framdrift i saken med 
tanke på rask etablering av en mottaksstasjon. Vi ønsker derfor å gjennomføre et forstudie i løpet 
av mai/juni, som utreder modellen for etablering av en mottaksstasjon i Dyrøy, som beskrevet i 
saksutredningen. 
 
Omstillingsleder ønsker derfor et mandat fra styret til å følge opp saken videre. I videre arbeid 
må fiskerne ha A-eierskap til prosessen sammen med fiskekjøper, men vi ser det som 
hensiktsmessig å ha prosjektledelsen i forstudiefasen. 
 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
1. Det gjennomføres et forstudie for etablering av mottaksstasjon for fisk i Dyrøy i  
2. Omstillingsleder får mandat som prosjektleder i forstudiet. 
3. Det avsettes en ramme på inntil kr. 25.000 til arbeidet til dekning av eksterne kostnader. 

 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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