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ST 9/18 Referatsak



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/35 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 07.05.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering II/2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 10/18 24.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad Bærekraftig Utvikling 
2 soknad-2018-0129 
3 Budsjettrapport 30.4 

 

Saksopplysninger 
Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  
senteret pr 15 05 2018. 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. 
Mange saker er kommet ut, både internt på kommunesida, via sosiale medier og også i 
Folkebladet. 
 
Når det gjelder pkt. 2, prosjektsøknader, er flere på agendaen, bla. en søknad til 
Helsedirektoratet, vedr kommunalt rusarbeid. 
 
Oppdrag ift forsterkning av ledelse i barnehage og skole 
Nordavind Utvikling har siden medio februar hatt en rolle for oppfølging / bidrag til ledelse i 
skole og barnehage. Det er flere momenter her 

 Utøvelse av barnehagemyndighet på vegne av Rådmannen 
o Nina utøver myndighet på vegne av Rådmannen 
o Deltar på regionale møter og følger opp avvik registrert av Fylkesmannen  
o Lukking av avvik i barnehage, beskrevet i flere brev fra Fylkesmannen i Troms. 

 Koordinere/Implementere to større nasjonale satsinger 

4



o Dyrøy barnehage og Elvetun skole deltar i nasjonale satsninger:  
o Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Nina J. Nikolaisen er koordinator) 
o Realfagsatsning (Ragnvald Storvoll er koordinator) 

 Leder prosessen med tilsetting (pga interne søkere) av Ressursperson(er) til 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø», 40 % 

 Generelt en støttefunksjon for styrer og rektor (søknader, kommunikasjon, 
dokumentasjon)  

 
Fårikålfestivalen 2018 
Foreløpig er ikke avklaringer gjort ift Fårikålfestivalen 2018. Dette må avklares hvis Foretaket 
skal ha ansvar for gjennomføringen. 
 
 
Aktivitet for alle 
Hovedmålet for søknaden er økt aktivitet for eldre og seniorer, samt på tvers av kulturer og 
generasjoner. 
 
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 – godkjent av Helsedirektoratet.  

 
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 for Midt-Troms 

o Plan ble ferdigstilt og presentert på felles kommunestyremøte i regionen 26.2 og 
distribuert ut til alle kommuner. 

o Felles saksframlegg for behandling av Regional Næringsplan for Midt-Troms (ferdig 
vår 2018) 

o Rapportering og revisjon av regnskap, delprosjekt: Regional Næringsplan for Midt-
Troms. 

 
 Avslutningskonferanse i Kristiansand i slutten av mai. Midt-Troms skal legge fram resultater 

og nestleder i styringsgruppa, Marit Alvig Espenes, skal på podiet i dialog med to andre 
ordførere (Kristiansand og Namsos) og minister Monica Mæland; Hvordan kan byregionene 
bidra til regional vekstkraft? 

 
Videreføring Byregionprogrammet: Søknad kalt; Byregion – Attraktive Midt-Troms 
 Nordavind Utvikling har sendt søknad for 2 år videreføring av programmet til Troms 

fylkeskommune. Nordavind Utvikling kan få den videre prosjektledelsen. Søknaden har en 
ramme på 3 millioner kr over to år. 
 

Bærekraftig besøksforvaltning 
Nordavind Utvikling KF har på vegne av Midt-Troms regionen søkt om midler til forprosjekt 
pålydende 900 000,- kr. Prosjektet har som målsetning å legge til rette for en bærekraftig 
besøksforvaltning i regionen, herunder merking av turløyper, toalett –og søppelhandtering. 
Skilting, plan for parkeringsplasser, informasjonstavler og utvikle modell for regionalt 
parkvesen. 
   
Søknaden på forprosjektet ligger vedlagt. 
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Senja 2020 
Til å delta i arbeidet med å slå sammen de fire kommunene ble det gjennomført 
tilbudskonkurranse der Senja 2020 søkte etter kompetansemiljø som kan komplementere/bistå 
prosjektorganisasjonen Senja 2020 tilsvarende 50% stilling fra 01.04.18 til 31.12.19 
 
Nordavind Utvikling KF vant denne tilbudskonkurransen, både innenfor kriteriene økonomi 
og kvalitet. Foretaket vant denne konkurransen mot KPMG, Senja Næringshage, og KUPA. 
 
Oppgavene vil være: 

- Delta i planlegging og organisering av sammenslåingsprosessen 
- Utrede og saksforberede konkrete saksområder 
- Utføre sekretariatsoppgaver for prosjektet, fellesnemda og delprosjektene 
- Bistå i arbeidet med å informere, sikre dokumentflyt og gjøre dokumenter 

tilgjengelige for allmenheten 
- Bidra til godt samarbeid med kommunene og mellom kommunene 

 
 
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. 
 
Dyrøyseminaret 2018 
Planleggingen av årets Dyrøyseminar er godt i rute. Det har vært avholdt flere treffpunkt med 
fylkesråd(er) andre samarbeidspartnere og aktører om Dyrøyseminaret. Det vises for øvrig til 
vedlagte sak om Dyrøyseminaret 2018 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 
Nordavind Utvikling KF bistår omstillingsprogrammet med administrasjon og 
samordningsoppgaver for omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. 
 
Det vil bli utarbeidet en egen avtale mellom Foretaket og Omstillingsprogrammet, jfr tidligere 
vedtak om 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. 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 skal avholdes to fagsamlinger i 2018, der den første vil 
være på Nordkjosbotn 8-9. juni, mens den siste vil være på Dyrøyseminaret 19.september 2018.  
 
Oppdatert info om prosjektet finnes på www.elvetiltak.no 
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Økonomi 
Årsavslutningen av regnskapet for 2017 ble som styret kjenner til overlevert KomRev Nord IKS 
26.4.2018, der daglig leder håper at årsoppgjøret er klart fra revisjon og kontrollutvalget, slik at 
det kan behandles i Kommunestyremøtet i juni 2018.  
 
Årets regnskap pr 30.4 viser følgende hovedtall: 

Art Funksjon Objekt Beskrivelse 
Årsbudsjett 

2018 
Forbruk pr 

30.4 

Sum 
Sum 
inntekter     -4 655 325 -1 272 031 

Sum 
Sum 
utgifter     4 655 325 1 212 650 

Sum Sum netto     0 -59 381 
 
Detaljert regnskap/budsjett rapport følger vedlagt denne saken. 
 
Med bakgrunn i endret oppgaveportefølje og bruk av kontoplan, varsles det om at det vil bli lagt 
frem forslag til budsjettreguleringer i neste styremøte. 
 
Ansatte 
Pr medio februar 2018 er det 5 ansatte på 4 stillinger knyttet til senteret.  
 
Ansatte og oppgaver pr 15.05.2018 
 
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 
- Administrativ bistand omstillingsprogrammet 

 
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 
- Prosjektmedarbeider i tiltak 9 «rekruttering» i Byregionprogrammet 
- Prosjektleder «Aktivitet for alle».  
- Dyrøyseminaret – ansvar for festkveld/bevertning/flyer/kulturelle innslag.  
- Mentorrolle – arbeidsutprøving/NAV  
- Koordinere nasjonal satsing skole/barnehage. 

 
Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder/Adm.rådgiver 100 stilling 

- Økonomi/regnskapsadministrasjon i foretaket. 
- Prosjektansvarlig/Prosjektadministrator i samarbeidsprosjekt 

Sjømatnæring/Villfisknæringen 
- Prosjektleder Dyrøyseminaret 2018 
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- 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 har gitt tilsagn på kr 500 000 i driftstilskudd til Nordavind 
Utvikling KF i 2018. Dette er 8. året vi får innovasjonstilskuddet. 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 vi erfarer at leveranser gir nye muligheter for foretaket. 
Nordavind Utvikling får flere forespørsler om å levere tilbud i regionalt utviklingsarbeid; 
Videreføring av Byregionprogrammet, Senja 2020, Bærekraftig besøksforvaltning.  
 
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. 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.  
 
Vi har i første halvåret fått en større portefølje på interne oppgaver i Dyrøy kommune, jfr: 
oppdrag knyttet mot skole og barnehage. Foretaket har også sekretariatsfunksjon for 
omstillingsprogrammet. 
 
Som driftsorienteringen viser er det stor aktivitet i Nordavind Utvikling både eksternt og internt i 
i første halvår 2018, der de løpende satsingene i Byregionprogrammet, og andre satsinger i 
regionen viser at foretaket legger ned en betydelig innsats. Videre viser saksopplysningene at 
foretaket også gjør en del interne jobber. 
 
Det er videre et markedspotensial for nye oppgaver ute i regionen. Foretaket har fortsatt 
forespørsler på flere oppgaver. Derfor bør det vurderes å styrke arbeidstokken ytterligere i 
foretaket for å møte dette eksterne markedet. 
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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 
 

Søknadsnr. 2018-0029 Søknadsår 2018 Arkivsak  

Støtteordning Bærekraftig besøksforvaltning 

Prosjektnavn Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms. 

   
Kort beskrivelse 
Dette er en felles søknad fra Midt-Troms. Det er gjort vedtak i regionrådet i Midt-Troms om å sende 
en felles søknad fra regionen. Byregionprogrammet Midt-Troms samordner arbeidet med alle 
aktørene i innspillsfasen og skriver søknaden på vegne av Midt-Troms-regionen. Bærekraftig 
besøksforvalting er beskrevet som tiltak i regional næringsplan. (Se vedlegg, regional næringsplan) 

Prosjektbeskrivelse 
Det er økende turisme og stor vekst knyttet til reiseliv i vår region. Også i Midt-Troms har vi 
utfordringer knyttet til besøksforvaltning.  
Det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om bedre 
parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter med mer. Samtidig er det 
også flere eksempler i vår region fra lokalsamfunn som berøres negativt av større turiststrømmer. 
Det er ikke godt nok tilrettelagt for mange besøkende, og resultatet viser forsøpling, ekskrementer i 
naturen, parkering langs trange veier og så videre. 
I Midt-Troms er det et ønske om å ta et helhetlig grep som omfatter alle åtte kommuner. Det er et 
mål i forprosjektet å utvikle felles planer som er forankret i alle kommunene, i næringslivet og også 
hos andre relevante parter. Planene skal i videre arbeid (hovedprosjekt) omsettes i konkrete tiltak 
der det gjøres gode tilrettelegginger og implementeres i en langsiktig plan for drift. Dette er 
beskrevet i regional næringsplan og også gjort vedtak i Midt-Troms regionråd, vedtak i sak 5/18. 
I Midt-Troms ønsker vi å involvere mange brukergrupper slik at det er mulig å utvikle en felles plan 
som ivaretar framtidige behov. Denne må vedtas politisk slik at alle kommuner forplikter seg i et 
samarbeid for bærekraftig besøksforvaltning.    

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 
Søker / 
Prosjekteier 

Rådmann i Lenvik Bjørn 
Fredriksen 
Org.nr:939807314 

Rådhusveien 8, 
9300 FINNSNES 

90028129 

Kontakt-
person  

Hege Vigstad, Lenvik 
kommune 
 

Rådhusveien 8, 
9300  FINNSNES 

- 

Prosjekt-
leder 

Ragnvald Storvoll 
 

Tverrveien 1 
9311  BRØSTADBOTN 

90531848 

 
Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 
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Spesifikasjon 
Bakgrunn 
Midt-Troms har utarbeidet en regional næringsplan der målet er å se felles utfordringer og løsninger 
i et regionalt perspektiv. Reiselivsnæringen er en av  tre næringer som er valgt som satsingsområder. 
Bakgrunnen er at dette er en næring med erkjent vekstpotensial, og store ringvirkninger til andre 
næringer. 
Regionen kjenner seg godt igjen i «diagnosen» som NordNorsk Reiseliv/Nordlandsforskning har gjort 
i forhold til utfordringer og styrker sammenlignet med andre konkurrerende arktiske regioner. Det er 
felles forståelse for at det er nødvendige å finne gode løsninger for bærekraftig besøksforvaltning. 
Reiselivsnæringen er en sammensatt næring og omfatter i hovedsak fire bransjer; transport, 
overnatting, servering og aktiviteter / opplevelser. I tillegg berører reiselivsnæringen mange andre 
samfunnsområder, er i stor grad integrert i regionens små og store lokalsamfunn og skaper store 
ringvirkninger for andre næringer. 
Midt-Troms har ressurser i verdensklasse, som også er anvendbare. Det finnes levende lokalsamfunn 
rundt om i hele regionen. På øvrige områder fremkommer det erkjente utfordringer. Dette er 
bakgrunnen for at vi som region ønsker å ta et større helhetlig grep for å jobbe systematisk og 
langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning. 

Prosjektmål 
I utgangspunktet ønsker vi å definere hele Midt-Troms som en lokasjon. Imidlertid velger vi å 
betrakte regionen som todelt i en reiselivskontekst; en ytre lokasjon knyttet til Senja, primært 
nasjonal turistveg, og en indre lokasjon i indre Troms. 
Hovedmål: Kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer 
Delmål: 
Delmål 1: Kartlegge plasser med behov for toalett og søppelhåndtering. 
Delmål 2: Utarbeide en regional plan for felles skilting. 
Delmål 3: Utarbeide en regional stiplan for felles stimerking. 
Delmål 4: Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og  
               informasjonstavler. 
Delmål 5: Utvikle en modell for et regionalt "parkvesen". 

Forankring 
Dette arbeidet er forankret både i regional næringsplan for Midt-Troms og vedtak i Midt-Troms 
Regionråd, sak 5/2018. At alle åtte kommuner stiller seg bak søknaden, er avgjørende både for 
forankring og legitimitet for å lykkes i et langsiktig arbeid. 
Regionrådsmøte 29 01 18, sak 5/2018. 
Prosjektet og utlysningen/søknad "Bærekraftig besøksforvaltning" var behandlet i regionrådet 29. 
januar 2018. Regionrådet i Midt-Troms ønsker å stå sammen for å finne gode lokasjoner hvor det 
satses på infrastrukturtiltak i forbindelse med reiselivet. 
Vedtak:  
"Regionrådet viser til informasjon vedr ordningen ”Bærekraftig besøksforvaltning”. Regionrådet 
slutter seg til at Midt-Troms regionråd inngår som medsøker på midlene". 
Regional Næringsplan for Midt-Troms. 
I kapittel 9 i planen, side 46-53 omtales reiseliv i Midt-Troms. På side 54-57 er regionale tiltak 
beskrevet. Tiltak nr 4 er "bærekraftig besøksforvaltning". 
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Prosjektorganisering 
Søknad og forprosjekt er organisert gjennom Byregionprogrammet i Midt-Troms. Prosjektet ledes av 
prosjektledelsen i Byregionprogrammet som har en koordinerende funksjon for deloppgavene som 
skal utføres. 
Prosjekteier: Lenvik kommune 
Lenvik kommune er eier og søker på vegne av følgende kommuner; Lenvik, Målselv, Bardu, Torsken, 
Tranøy, Sørreisa, Berg og Dyrøy. Alle åtte kommunene i Midt-Troms er med i forprosjektet, da 
gjennom vedtak i regionrådet. 
Styringsgruppe: 
Ordfører i Lenvik og Regionrådsleder, Geir-Inge Sivertsen (H) (leder) 
Regionrådets nestleder, ordfører i Dyrøy, Marit Alvig Espenes (Ap) 
Medlem av regionrådet, ordfører i Målselv, Nils Foshaug (Ap) 
Prosjektansvarlig: 
På vegne av rådmannen i Lenvik, Hege Vigstad, Næringssjef Lenvik kommune. 
Prosjektleder: 
Ragnvald Storvoll, Daglig leder i Nordavind Utvikling. 

Samarbeidspartnere 
I søkerfasen har mange aktører deltatt.  
Representanter for følgende aktører har bidratt i dialogmøter/workshops til søknaden.  
Næringsliv v/ Mitra og Senja Avfall 
Statens vegvesen 
Politisk: Alle åtte ordførere i Midt-Troms 
Administrativt: Alle åtte rådmenn i Midt-Troms, i tillegg næringssjefer  
Reiselivsselskap Visit Senja Regionen 
Midt-Troms Friluftsråd 
Folkehelsekoordinator (Lenvik kommune) 
I forprosjektet skal en tillegg involvere flere aktører; 
- Frivillige lag og foreninger 
- Andre næringer som berøres av lokasjoner som velges 
- Omkringliggende kommuner der det er naturlig å ha samarbeid mot lokasjonene 
- Flere reiselivsselskaper som det er naturlige å samhandle med. En søker samarbeid mot Visit 
Harstad, Visit Vesterålen, Visit Narvik og Visit Tromsø. 
- Myndighetsområder der det berøres areal (reguleringsplan, arealplan mv)  
- Forskning og innovasjonsmiljø, bl.a. reiselivsutdanning gjennom Studiesenteret Midt-Troms og UiT. 

Aktiviteter 
1: Etablere felles arena for samhandling ut fra målsetting. 
2: Kartlegging av status og behov, jfr prosjektmål, delmål 1. 
3: Utvikling av regionale planer jfr. prosjektmål, delmål 2, 3, 4 og 5. 
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Målgrupper 
Det er flere målgrupper 
- Innbyggere og lokalbefolkning i Midt-Troms 
- Turister 
- Frivillige lag og foreninger 
- Kommuner  
- Fylkeskommune 
- Næringslivet 
- Politisk nivå 

Resultat 
- Kartlagt behov for plasser med toalett og søppel 
- ROS - analyse av turmål 
- Lik profil for merking og informasjon - utdeling av skiltpakker 
- Regional skiltplan, inkludert løypeplan - med prioritering av områder 
- Plan for implementering av tiltak beskrevet i forprosjektet  
- Bruk av nye teknologiske løsninger som f.eks. GPS-merking 
- Oppdatering av kart  
- Endring av reguleringsplan / arealplan 

Effekter 
Hovedeffekten er å være en bærekraftig region med god tilrettelegging, god avfallshåndtering og 
mindre forsøpling.  
Videre er et godt planverk ei viktig forutsetning for god næringsutvikling og vekst i reislivet. 
Midt-Troms utvikler seg til en foretrukket og attraktiv destinasjon. 
God merking og tilrettelagte i løyper i regionen vil ha en god positiv påvirkning på folkehelse. 
Et godt planverk vil bidra til mindre konflikter mellom turiststrøm og lokalbefolkning. 

Tids- og kostnadsplan 
Tidsplan 
August 18: Arenabygging - samhandling. 
August 18 - september 18: Kartlegging jfr prosjektplan, delmål 1. 
Oktober 18 - mars 19: Utarbeidelse av regionale planer, inklusiv tiltaksdel for hovedprosjekt, jfr 
prosjektbeskrivelse. Delmål 2,3, 4 og 5. 
Mars 19 - mai 19: Kommunal behandling av regionale planer, jft prosjektmål. 
Mai 19: Utarbeidelse av hovedprosjektsøknad med tiltaksplan. 
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Kostnadsplan 
Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM 
Innleid kompetanse for 
gjennomføring   250 000       250 000 
Møter/ prosessarbeid   280 000       280 000 
Overhead   50 000       50 000 
Prosjektledelse   200 000       200 000 
Reise   70 000       70 000 
Uforutsette utgifter   50 000       50 000  
Sum kostnad 900 000     900 000 
 
 
Finansieringsplan 
Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM 
Egenandel, bidrag fra 
kommunene   450 000       450 000 
Troms fylkeskommune   450 000       450 000  
Sum finansiering 900 000     900 000 
 

Geografi 
1900-Troms 

Vedleggsliste 
Dokumentnavn Filstørrelse Dato 
Regional-naeringsplan_digital.pdf  2 297 511 13.02.2018 
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Søknad

Søknadsnr. 2018-0129 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Strategisk næringsrettet kommunesamarbeid 2018

Prosjektnavn Byregionprogram - Attraktive Midt-Troms

Kort beskrivelse

Byregionprogrammet har utviklet seg til en viktig plattform for felles satsting i Midt-Troms. 

Programmet har bidratt til sterkere regional identitet og avklaringer av felles utfordringer og samtidig 

tiltak for framtidige løsninger. Dette videreføres.

Troms fylkeskommune har ønsket videreføring av programmet ut fra resultater/ metodikk 

/samhandling.

Prosjektbeskrivelse

Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske

utfordringer.

I arbeidet i byregionprogrammet er to hovedkonklusjoner klare: For det første er det innenfor flere 

næringer stort potensial for fremtidig økonomisk vekst, den mest åpenbare er sjømat. For det andre 

står Midt-Troms overfor ei stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft.

Det er gjennom byregionprogrammet Midt-Troms utarbeidet en regional næringsplan. Videreføringen

av satsingene vil ta utgangspunktet i forankrete strategier og tiltak i regional næringsplan for å møte 

disse utfordringene og skape vekst. Programmet skal videreutvikle samordningen og samhandlingen 

mellom byen Finnsnes og omlandet i Midt-Troms for å videreutvikle en attraktiv region i et langsiktig 

perspektiv. Med den nye oppgavemeldingen som er kommet må vi se regionen i et større perspektiv.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lenvik Kommune
Org.nr:939807314

Rådhusveien 8,
9300 FINNSNES

-

Kontakt-
person 

Rådmann i Lenvik Bjørn 
Fredriksen

Rådhusveien 8,
9300  FINNSNES

90028129

Prosjekt-
leder

Daglig leder Ragnvald 
Storvoll

Dyrøy kommune
9311  BRØSTADBOTN

90531848

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
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Bakgrunn

Gjennom arbeidet med Byregionprogrammet er det laget en egen samfunnsanalyse for Midt-Troms. 

Samfunnsanalysen viser at Midt-Troms er en region med potensiale for vekst.

Denne samfunnsanalysen, delrapportene knyttet til sjømat og reiseliv, samt Tromsdokumentene 1 og 

2 knyttet til Forsvaret i nord, inklusiv næringsmuligheter, danner bakgrunnen for regional 

næringsplan.

Med utgangspunkt i samfunnsanalysen og delrapportene er det i Byregionprogrammet definert tre 

satsingsområder for den regionale næringsplanen: Sjømat, forsvar og reiseliv.

Målet med den regionale næringsplan for Midt-Troms er å ta ut potensialet for vekst i Midt-Troms 

gjennom:

•    Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte 

satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar

•    Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byen i nord (Tromsø) og sør i fylket 

(Harstad/Narvik).

•    Å utvikle en sterkere samhandling mellom regionene i Troms og Finnmark, for å hente ut 

potensialet i nordområdene.

Den regionale næringsplanen skal bidra til å samle krefter i de samarbeidende kommunene og 

næringslivet på tvers av kommunegrensene. Planen legger til grunn at økt felleskapstenking og gir 

Midt-Troms bedre muligheter til å lykkes med sine felles målsetninger.

Regionens styrker, muligheter, svakheter og trusler

I felles kommunestyre i Midt-Troms 13.02.17, der nærmere 170 personer fra kommunestyrene og 

rådmenn i de 8 kommunene deltok, ble det utarbeidet en analyse av regionens styrker, svakheter, 

muligheter og trusler (SWOT). Denne følger som vedlegg til søknaden (Vedlegg 1)

Planen er utarbeidet for en 4-årsperiode, og planen er en felles plattform for næringsutvikling i

regionen.

Planen har status som en regional temaplan, det vil si at det ikke er en tradisjonell plan etter plan- og 

bygningsloven.

Samfunnsanalysen i Byregionprogrammet viser at det blir færre unge i regionen, og at antallet eldre 

øker. Regionen vil ha behov for flere arbeidstakere med riktig kompetanse i framtida.

Sentrale problemstillinger blir derfor: Hvordan tilfredsstille næringslivets behov for arbeidskraft med 

riktig kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings- og integreringsarbeid?

Næringsplanen skal legge grunnlag for netto folketallsvekst i regionen, det vil si ikke vekst basert på 

internflytting i regionen.

 

17



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Med denne bakgrunnen har næringsplanen et tydelig næringsfokus knyttet til vekstnæringene sjømat,

reiseliv og forsvar. I tillegg omhandler planen sentrale utfordringer for regionen knyttet til 

kompetanse og rekruttering/integrering.

Videreføring av byregionprogrammet i 2 år, vil en kunne ivareta strukturelle endringer og tilpasning 

for nye kommuner og en ny regioninndeling. Byregionprogrammet vil samarbeide med Senja 

kommune om fremtidig utvikling, og der Midt-Troms fortsatt vil ha en rolle i fremtidig organisering av 

Troms og Finnmark.

Kritiske suksessfaktorer - fra plan til handling

Kritiske suksessfaktorer for å nå målene er at alle aktørene som i fellesskap eier planen trekker i 

samme retning fremover, og at planen operasjonaliseres og tiltakene implementeres.

Prosjektmål

Målet for kommunesamarbeidet i Midt-Troms er å ta ut potensialet for vekst,gjennom:

•    Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte 

satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar

•    Å forene kreftene i regionen for å profesjonalisere rekrutteringsarbeidet.

•    Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byen i nord (Tromsø) og sør i fylket 

(Harstad/Narvik).

•    Å utvikle en sterkere samhandling mellom regionene i Troms og Finnmark, for å hente ut 

potensialet i nordområdene.

•      Å utvikle varige samarbeidsmodeller for næringsutvikling i regionen.

Forankring

Byregionprogrammet har utviklet seg til en viktig plattform for felles satsting i Midt-Troms. 

Programmet har bidratt til sterkere regional identitet og avklaringer av felles utfordringer og samtidig 

tiltak for framtidige løsninger.

Gjennom Regional næringsplan for Midt-Troms har kommunene forankret satsingene og tiltakene i 

regionen for å nå målsetningene i planen.

Troms fylkeskommune har ønsket videreføring av programmet ut fra resultater/ metodikk 

/samhandling.

For å sikre eierskap har det vært lagt sterk vekt på innspill fra og forankring med næringsliv i regionen,

de 8 kommunene og regionale utviklingsaktørene. jfr behandling i Midt-Troms Regionråd i sak 5/18: 

"RR ber om at det sendes en søknad til TFK på vegen av samtlige 8 kommuner, og videreføring av 

byregionprogrammet i ytterligere 2 år."

Utfordringene, mulighetene og målene som ligger til grunn for tiltakene i planen er identifisert på 

regionalt nivå, og det er pekt på regionrådet og kommunene som ansvarlig enhet.
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For å sikre måloppnåelse må planen operasjonaliseres både på regionalt nivå og i den enkelte 

kommune. Midt-Troms har flere godt fundamenterte regionale utviklingsaktører innen kompetanse, 

rekruttering og næringsutvikling. Byregionprogrammet Midt-Troms vil bygge på etablerte aktører og 

initiativer i operasjonaliseringen.

Prosjektorganisering

Prosjekteier

 

Lenvik kommune

Styringsgruppe:

Regionrådsleder og ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen(leder), regionrådets nestleder og ordfører i 

Dyrøy Marit A. Espenes og ordfører i Målselv Nils Fosshaug,

Administrativ ansvarlig for prosjektet

På vegne av rådmannen i Lenvik: Næringssjef Hege Vigstad

Prosjektleder

Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling KF

Samarbeidspartnere

Midt-Troms Regionråd 

Senja Næringshage /Næringshagen Midt-Troms

KUPA

Studiesenteret Finnsnes/Midt Troms Studiesenter 

Visit Senja SA

Sjømatklyngen Senja

Senja Videregående Skole/Troms Landbruksfaglige Senter 

Blått Kompetansesenter

Ungt Entreprenørskap 

Troms Fylkeskommune 

Næringslivet i regionen.

Aktiviteter

Midt-Tromsmodellen; Entrepenørskap, rekruttering og kompetanse
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Det er utviklet en egen Midt-Troms-modell som ivaretar rekruttering av unge mennesker for de 

fremtidige behovene for arbeidskraft i offentlig og privat sektor. En del av denne modellen vil være å 

utvikle "Midt-Troms-sekken" en langsiktig satsing for regional identitets- og tillitsbygging, samt 

rekruttering for framtida.

Det er flere regionale tiltakene innenfor næringsliv som er forankret i regional næringsplan, jfr 

satsingene på rekruttering/kompetansen, utvikling av sjømatnæring, reiseliv og forsvar.

Midt-Troms ønsker gjennom denne satsingen å innta en aktiv rolle i å utvikle regionen i tråd med nye 

oppgaver jfr, den nye oppgavemeldingen.

Viser forøvrig til vedleggene i søknaden for konkretisering av regionale tiltak.

Aktiviteter og tiltak er i stor grad beskrevet i vedlegg, Regional næringsplan for Midt-Troms, 

Tiltak/aktiviteter forsvar, s. 28-31 ( 12 tiltak forsvar), 

Tiltak/aktiviteter sjømat, s. 42-45 ( 13 tiltak sjømat ), 

Tiltak/aktiviteter reiseliv, s. 54-57 ( 13 tiltak reiseliv ), 

Tiltak/aktiviteter kompetanse, s. 62-63 ( 8 tiltak kompetanse), 

Tiltak/aktiviteter omdømme/rekruttering s. 68-69 ( 8 tiltak kompetanse).

Målgrupper

Næringslivet i regionen 

Ungdom, studenter fra regionen

Tilflyttere

Utdanningsinstitusjoner

Kommunene i Midt-Troms i samarbeid med øvrige regioner i Troms

Troms og Finnmark Fylkeskommune(r)

Resultat

Økt regional vekstkraft, gjennom økning i folketall og vekst i næringslivet, gjennom målsetningene i 

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022.

Minst 20 tiltak i Regional næringsplan for Midt-Troms skal være igangsatt i løpet av 2-års-perioden.

Varige samarbeidsmodeller for næringsutvikling i regionen.

Vi legger til grunn kriteriene fra KMD for resultatmålingene av prosjektet.

Effekter

Skape en attraktiv region gjennom å:
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Forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene 

sjømat, reiseliv og forsvar.

Bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byen i nord (Tromsø) og sør i 

fylket(Harstad/Narvik).

Utvikle en sterkere samhandling mellom regionene i Troms og Finnmark, for å hente ut potensialet i 

nordområdene.

I løpet av 2-års perioden skal en kunne måle økning; 

- 5% økt sysselsetting

- 5% flere kvalifiserte søkere til ledige stillinger

- medvirkning til privat kapital, frivillig innsats og andre offentlige midler.

Denne mål-oppnåelsen er vanskelig å måle på kort sikt ( 2 år ), derfor søker en å legge 0-punktet til 

2015, altså oppstart av Byregionprogrammet, fase 2.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Kommunale vedtak i forhold til regional næringsplanen våren 2018 vil bestemme milepælsplanen for 

prosjektperioden.

Oppstartsamling for viderføring/inplementering av regional næringsplan medio september 2018.
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Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Aktiviteter og Tiltak   300 000   300 000   600 000

Informasjon/Kommunikas
jon, publisering   100 000   100 000   200 000

Innkjøp av tjenester; 
konsulentbistand/Analyse
r   70 000   70 000   140 000

Møter og reiser   100 000   100 000   200 000

Prosjektledelse og 
Administrasjon   600 000   600 000  1 200 000

Samlinger/prosessarbeid   350 000   310 000   660 000

Sum kostnad 1 520 000 1 480 000 3 000 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Egenandel bidrag 
kommunene   250 000   250 000   500 000

Egeninnsats kommuner 
og partnerere   520 000   480 000  1 000 000

Troms fylkeskommune   750 000   750 000  1 500 000

Sum finansiering 1 520 000 1 480 000 3 000 000

Geografi

1900-Troms

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Midt-Troms modell Entrepenørskap, rekruttering og 

kompetanse.pdf

  516 475 02.05.2018

Regional-naeringsplan_digital.pdf  2 297 511 02.05.2018
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Nordavind Utvikling

Art Funksjon Objekt Beskrivelse Årsbudsjett 2018 Forbruk pr 30.4

101000 325 0 Fast lønn 2 042 329 750 758

101000 325 15101 Fast lønn 531 461

101080 325 0 Fast tillegg 25 309 8 333

109020 325 0 Arb.givers andel KLP 428 925 141 575

109020 325 15101 Arb.givers andel KLP 110 250

109900 325 0 Arbeidsgiveravgift 127 324 46 507

109900 325 15101 Arbeidsgiveravgift 32 727

110000 325 0 Kontormateriell og ‐rekvisita 5 000 10 470

111510 325 0 Bevertning 5 000 40 731 * 

112041 325 0 Arrangementsutgifter 50 000 3 360

112041 325 14311 Arrangementsutgifter 500 000

113010 325 0 Telefon 15 000 3 160

114000 325 0 Annonser 25 000

114050 325 0 Gaver og blomster ved representasjon 5 000 2 700

114080 325 0 Trykkingsutgifter 5 000 29 758 ** 

115010 325 0 Kursavgifter og oppholdsutgifter 140 000 13 629

116000 325 14311 Kjøre‐ og diettgodtgjørelse 0 38 646

117000 325 0 Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 150 000 21 453

119000 325 0 Husleie 185 000 68 807

119515 325 0 Diverse avgifter og gebyrer 5 000

119530 325 0 Lisenser/brukerstøtteavtaler 5 000 3 130

120025 325 0 Datautstyr 10 000 5 015

124025 325 0 Serviceavtaler brukerstøtte 2 000

127000 325 0 Konsulenthonorar 250 000 23 355

150040 325 0 Forsinkelsesrenter 0 59

150050 325 0 Betalingsgebyr 0 1 204

162000 325 0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ‐1 000 000 ‐723 481

162000 325 14331 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ‐250 000

162000 325 14332 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ‐450 000

162000 325 90000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ‐330 000

173000 325 0 Refusjon fra fylkeskommuner ‐200 000

175000 325 90000 Refusjon fra kommuner ‐330 000 ‐44 959

177000 325 15101 Refusjon fra andre (private) ‐1 050 000

178000 325 0 Salg til kommunalt foretak i egen kommune 0

183000 325 0 Overføring fra fylkeskommuner ‐500 000

185000 325 0 Overføring fra kommuner ‐300 000

190000 325 0 Renteinntekter ‐1282 ‐1 282

194000 325 0 Bruk av disposisjonsfond ‐245 325

195000 325 0 Bruk av bundne fond 0

15101 Forventa ikke bokførte inntekter pr 30.4 (177000,173000) 0 ‐502 309 ***

Sum Sum inntekter ‐4 655 325 ‐1 272 031

Sum Sum utgifter 4 655 325 1 212 650

Sum Sum netto 0 ‐59 381

* Felles kommunestyremøte

** Regional næringsplan

*** Fiskeprosjektet
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2018/184 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 07.05.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøyseminaret 2018 - Status og fremdrift mai 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 11/18 24.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Flyer_A5_trykk 

 

Saksopplysninger 
Prosjektleder legger med dette frem sak om fremdrift og organisering til drøfting i 
styringsgruppa.  
  
Prosjektet er nå inne i en avgjørende fase for å få innholdet og aktører på plass, og invitasjonene 
sendes ut i disse dager.  
  
Det har vært stor aktivitet for å få på plass aktører og samarbeidspartnere til årets Dyrøyseminar, 
vi ser Dyrøyseminaret i sammenheng med de pågående satsingene i regionen, og ikke minst 
Fylkeskommunens behov i forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark.   
  
Det er også i år inngått avtale med Rimfrost produksjon AS om prosessledelse på 
ungdomssporet, som også i år vil foregå på Finnsnes og Gibostad.  
  
Det er avholdt møte med fylkesrådet 27.4 og styringsgruppa i Byregionprogrammet Midt-Troms 
15.5, der eierskap, forankring ansvarliggjøring for Dyrøyseminaret var fokus.  
  
Dyrøyseminaret er også forankret i møter med ungdomsarbeider(e) i Troms Fylkeskommune og 
andre aktører innenfor ungdomsarbeid i fylket.  
  
Det er utarbeidet materiell for Dyrøyseminaret (se vedlegg) 
 
Det vil opprettes egen påmeldingsportal medio juni 2018. 
  
Det er videre søkt om finansiering av ungdomsdelen til Aktiv Ungdom, der Nordavind Utvikling 
KF står som aktiv søker, mens Troms Fylkeskommune er aktiv samarbeidspartner. 
  
Det er inngått avtale med kulturskolen og frivillige lag og foreninger om 
medvirkning/involvering under Dyrøyseminaret.  
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Det er inngått avtale med Boreal/Dyrøya bilruter om busstransport under seminaret, og det er 
inngått avtaler med Jæger Adventure Camp AS og Camp Solbergfjord på overnatting for 
Dyrøyseminarets gjester. 
 
Ordfører i Dyrøy har sendt ut invitasjoner til politiske parti, Stortings – og representanter fra 
Troms, samt øvrige aktører.  
  
 Under følger videre fremdrift jfr. revidert fremdriftsplan:  
  
  
Juni  

- Styringsgruppemøte  
- Fortsette kvalitetssikring  

 Program  
 Praktisk tilrettelegging  

- Medieutspill etc.  
- Følge opp foredragsholdere etc. 
- Sende ut og følge opp videre invitasjoner  

  
Juli  

- Kontakt med aktører som har spørsmål etc  
  
August:  

- Følge opp og kvalitetssikring av deltakere og foredragsholdere.  
  
September:  

- Siste kvalitetssikring  
- Gjennomføring  

 
Oktober  

- Etterarbeid, evaluering 
- Sluttrapportering  

  
November – 2019 

- Oppfølging av nettverk  
- Planlegging av Dyrøyseminaret 2020 

 
Øvrige vurderinger/avklaringer  
  
Formannskapet/styringsgruppa bør vurdere hvilke roller og oppgaver utover det å være vertskap 
som vil gi effekter i forkant, under, og i etterkant av Dyrøyseminaret.   
  
Dette Dyrøyseminaret har høyt rekrutterings -og næringsfokus, og det vil være viktig at 
formannskapet som næringsutvalg tar roller i samhandling med omstillingsprogrammet og 
næringsapparatet i Dyrøy kommune. 
 
Både politikere og administrasjon i Dyrøy kommune bør være aktiv på Dyrøyseminaret. Dette 
vil være en omdømmesatsing for ungdom, rekruttering og næring der vi har en aktiv rolle.  
 
Viser for øvrig til presentasjon holdt i møte av prosjektleder. 
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Daglig leders forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen slutter seg til forslagene og revidert fremdriftsplan for gjennomføringen av 
Dyrøyseminaret 2018.  
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Dyrøyseminaret 
17.-19. september 2018

Dyrøyseminaret arrangeres i år for ellevte gang og 
er en viktig 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.

«Ung drivkraft»

«Ung drivkraft»
Regional arena for 

ungdomsarbeid og utvikling

«Drivkraft i Nord»
Fremtidsregionen

«Næringdriv»
Kick off – Omstillingsprogrammet

Fagsamling villaks- og havbruksnæring

17.-18. 
SEPT.

18.
SEPT.

19.
SEPT.
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«Ung drivkraft» 
«Fremtidig samhandling»
En regional arena for å fremme ungdomskraft og ungdomsmedvirkning i hele fylket. 
Samling på Senja videregående skole, Gibostad. Verksteder med fokus på: 
■ Fremtidig samhandling, der ungdommene skal arbeide frem ideer for fremtidig vekst i regionen på dag 2.
■ Rekruttering; hva skal til for at unge velger å bo og jobbe i vår region?
■ Etablering av sterkere regional satsing på unge.

«Regionene – veien videre» 
«Drivkraft i Nord»
Regional og nasjonal politikk i brytningspunktet politikk/næring/ungdom.
■ Unge aktører presenterer budskap
■ Regional identitet
■ Region mot Nord / Fremtidsfylket

«Næringdriv»
Spor 1. Næringsmessig omstilling – Kickoff omstillingsprogrammet: 
Dyrøy kommune har omstillingsstatus, og 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.

Spor 2. Fagsamling villaks- og havbruksnæring:
Gjennom prosjektet vil vi bruke årets Dyrøyseminar som arena 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.

Dag 3

19.
SEPT.

Dag 1

17.
SEPT.

Dag 2

18.
SEPT.
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