
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 03.12.2018 
Tidspunkt: 18:00 

 
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 44/18 Godkjenning av protokoll forrige møte



Oppfølging taushetserklæringer 
 

Navn Rolle Dato signatur Ref. 
Marit Alvig Espenes Styreleder 11.04.18  
Kjell-Sverre Myrvoll Medlem 11.04.18  
Tone Pettersen Medlem 11.04.18  
Kenneth Karlsen Medlem 11.04.18  
Tom-Rune Eliseussen Medlem 11.04.18  
Tommy Andreassen Varamedlem 11.10.18  
Trine Vårlund Varamedlem 17.10.18  
Trine Nygård Varamedlem 11.10.18  
Knut-Arne Johansen Varamedlem 11.10.18  
Tore Uthaug Observatør 11.04.18  
Frank Moldvik Observatør 11.04.18  
Trond Erik Dekko 
Andersen 

Observatør Forpliktet gjennom 
signatur overfor 
Innovasjon N 

 

Kristian Figenschau Observatør Forpliktet gjennom 
fylkeskommunen 

 

 

Stig Stokkland, VOX omstillingsleder 

Revidert 11.10.18
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/321 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Reviderte retningslinjer for bruk av omstillingsmidler 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 45/18 03.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Omstillingsstyret vedtok i sak 14/18 retningslinjer for bruk av omstillingsmidler. I 
retningslinjene lå til grunn at alle søknader skulle legges inn via regionalforvaltning.no. Dette har 
vist seg å være lite hensiktsmessig og unødvendig kompliserende i forhold til saksbehandling.  
 
Dette fordi: 
-Søknadsskjemaet i regionalforvaltning er i utgangspunktet ikke tilpasset PLP-metoden. 
-Gjennom omstillingskommunenes «verktøykasse» regionalomstilling.no finnes skreddersydde 
maler etter PLP-metoden som Innovasjon Norge anbefaler blir benyttet i saksbehandling. 
-VOX Dyrøy er administrativt underlagt Dyrøy kommune, og benytter kommunens 
saksbehandlingssystem Elements for saksforberedelse og arkivering. 
 
Omstillingsleder har gjennom workshop og oppfølging fra Innovasjon Norge utarbeidet en 
kvalitetshåndbok for omstillingsarbeidet, og gjennom det utarbeidet et kvalitetssystem som nå 
implementeres i administrasjon og utførelse av omstillingsarbeidet.  
 
I kvalitetshåndboken legges til grunn at vi benytter Innovasjon Norges saksbehandlingsmaler fra 
regionalomstilling.no, og at disse integreres i kommunens saksbehandlingssystem. 
 
Søknader vil da ikke formuleres i søknadsskjema i regionalforvaltning, men i stedet sendes VOX 
Dyrøy via epost/post, der en utfylt prosjektplan, basert på mal fra regionalomstilling, med et 
følgebrev er hovedregel.  
 
Innvilgede søknader legges inn som forenklet tilsagn i regionalforvaltning.no 
 

Administrasjonens vurdering 
Implementering av kvalitetssystemet fordrer en revisjon av retningslinjene for 
omstillingsarbeidet.  Vår oppfatning er at kvalitetssystemet vil forenkle og effektivisere 
saksbehandling og administrasjon av omstillingsarbeidet.   
 
I tillegg vil det bety en forenkling av søknadsprosessen for næringslivet, der fokuset flyttes fra 
utfylling av søknadsskjema til planlegging av gode prosjekter. Med bakgrunn i dette har 
administrasjonen utarbeidet et forslag til reviderte retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
VOX Omstillingsstyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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VOX Dyrøy-Omstillingsprogrammet 2018-2020  11.04.2018

Forslag: Retningslinjer for bruk av 
omstillingsmidler 
 
Omstillingsprogrammet VOX Dyrøy utgjør en ekstraordinær satsing på næringsutvikling i 
Dyrøy, utover kommunens tradisjonelle næringsarbeid.  Som et ledd i dette disponerer VOX 
Dyrøy en årlig ramme for søkbare midler i programperioden, som skal bidra til å oppfylle 
målene i omstillingsplanen og den årlige handlingsplanen. 
 
Hvem kan støttes: 

1. Bedrifter og etablerere med idéer som bidrar til at programmet når sine målsettinger 
om å sikre og skape arbeidsplasser i Dyrøy kommune. 

2. Dyrøy kommune kan søke støtte til prosjekter.  
3. VOX Dyrøy kan gjennomføre egne prosjekter. 

 
Hva kan det gis prosjektstøtte til: 

 Forstudier med inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til 
kr. 50.000 pr prosjekt. 

 Forprosjekter med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til kr. 
200.000 pr prosjekt. 

 Etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 
100.000 pr. prosjekt. 

 Kompetanseheving med inntil 75% av totale godkjente kostnader. 
 
I særskilte tilfeller kan ovennevnte rammer fravikes av VOX-styret. 
 
Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført/ igangsatt før søknad er sendt. Etter at 
søknad er sendt kan tiltak igangsettes for søkers regning og risiko. Støtte fra VOX Dyrøy skal 
ha en betydelig utløsende effekt for prosjektet. 
 
Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og 
markedsutvikling, samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av 
eksisterende virksomhet. 
 
Mindre anskaffelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjekter kan inngå som en 
andel av kostnadene. Rene investeringsprosjekter støttes ikke. 
 
Prosjekter som i utgangspunktet kan finansieres via andre virkemiddelordninger skal i 
utgangspunktet henvises dit. 
 
 
Søknaden: 
En søknad baserer seg på en utarbeidet prosjektplan. Selve søknaden består av en ferdig 
utfylt prosjektplan og et følgebrev, som sendes daglig leder i VOX Dyrøy.  Prosjektplanen 
baserer seg på mal fra regionalomstilling.no. 
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VOX Dyrøy-Omstillingsprogrammet 2018-2020  11.04.2018

 Eget arbeid kan inngå i grunnlaget for kostnadsberegning i prosjekter.  
 Egen innsats kan benyttes som egenandel i finansieringsplanen. Timesats for 

egeninnsats: 600 kr/t for selskap, for ansvarlige selskap (ANS/DA/ENK) 350 kr/t. 
 Mva-pliktige foretak budsjetterer med tall eks mva. Ikke-mva-pliktige foretak 

budsjetterer med tall inklusive mva. 
 Skatteattest, ikke eldre enn 6 måneder, vedlegges søknaden. 

 
Saksbehandling: 

 Søknader til Omstillingsfondet saksbehandles fortløpende av programleder for 
Omstillingsprogrammet. 

 Det sendes brev med bekreftelse på mottatt søknad innen 5 virkedager fra mottatt 
søknad. 

 Søknadsbeløp under kr. 20.000 behandles administrativt. 
 Avgjørelser utover administrasjonens fullmakt tas i vedtaksført styre; i møte, telefon 

eller pr epost. 
 Vedtak skal meddeles skriftlig til søker. Tilsagnsbrev skal bekreftes av mottaker innen 

en gitt frist. Avslagsbrev skal begrunnes. 
 

Utbetaling av tilskudd: 
 Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt, dersom ikke annet er avtalt på 

forhånd. 
 Inntil 60% av tilskuddet kan delutbetales underveis, mot dokumentasjon av påløpte 

kostnader i prosjektet så langt.  
 Sluttutbetaling skjer mot skriftlig sluttrapport og godkjent prosjektregnskap bekreftet 

av revisor (for revisjonspliktige selskap) eller regnskapsfører (for ikke-
revisjonspliktige).   

 Prosjekter med kostnadsramme under kr. 50.000 utbetales mot sluttrapport og 
prosjektregnskap vedlagt bilag. 

 Støttemottaker plikter å fylle ut og levere ”prosjektlederrapport” til 
omstillingsprogrammet som en del av sluttrapporteringen. 

 Anmodning om utbetaling skjer ved henvendelse til daglig leder. 
 Prosjektregnskapet skal være satt opp i tråd med kostnadsoverslaget. Egeninnsats 

skal dokumenteres med timeoversikt. 
 Tilsagnet faller bort om det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato, dersom 

det ikke er søkt om utsettelse. 
 
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene for ”bagatellmessig støtte”, som forutsetter at 
det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte 
(bagatellstøtte). 
 
Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte innen de neste tre år (uansett støttekilder) 
har mottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet.  
 
Forvaltningsloven, habilitet: 
Programleder avgjør selv om vedkommende er inhabil i saksforberedelse og beslutning av 
søknader (jfr. Forvaltningsloven). Omstillingsstyret avgjør selv om et styremedlem er inhabil i 
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VOX Dyrøy-Omstillingsprogrammet 2018-2020  11.04.2018

behandlingen av en sak. Er et styremedlem inhabil, fratrer vedkommende i behandlingen av 
saken og det protokolleres. 
 
Taushetsplikt: 
Administrasjonen og medlemmer av Omstillingsstyret har taushetsplikt om opplysninger i 
søknaden (i hht offentlighetsloven og forvaltningsloven). 
 
Klage på enkeltvedtak: 

 Enkeltvedtak skal begrunnes. 
 Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken 

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

 Klagefrist: 3 uker fra det tidspunkt informasjon om vedtaket er kommet til mottaker. 
 
 
Vedtatt i Omstillingsstyret, dato
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Omstillingsprogrammet i Dyrøy 2018-2020  11.04.2018 

Retningslinjer for bruk av 
omstillingsmidler 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy disponerer årlig et søkbart fond for næringsaktører i Dyrøy. 
Retningslinjene for forvaltningen baserer seg på regelverket til ordinære kommunale 
næringsfondsmidler, med en spissing mot Omstillingsprogrammets satsningsområder. 
Fondet skal bidra til at Omstillingsprogrammet når sine mål. 
 

Målsetting og vedtatte satsingsområder 
Omstillingsprogrammet skal i henhold til Omstillingsplan i Kommunestyret i Dyrøy sak 55/17- 
vedtatt 12/10-17, bidra til at det skapes minst 25 nye arbeidsplasser i næringslivet innen 
2020, og dersom programmet forlenges til 2023, bidra til totalt 50 nye arbeidsplasser. 
 
Innsatsområder (se programweb for utfyllende info): 

- Reiseliv 
- Sjømat 
- Eksisterende næringsliv inkludert nyetableringer 
- Attraktivitet 

Hvem kan søke: 
Bedrifter og etablerere som bidrar til at Omstillingsprogrammet i Dyrøy når sine 
målsettinger.  Omstillingsprogrammet kan selv igangsette forstudier og forprosjekter. 
 

Hva kan man søke på: 
• Forstudier med inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til 

kr. 50.000 pr prosjekt. 
• Forprosjekter med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til kr. 

200.000 pr prosjekt. 
• Etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 

100.000 pr. prosjekt. 
• Kompetanseheving med inntil 75% av totale godkjente kostnader. 

 
I særskilte tilfeller kan ovennevnte vilkår fravikes. 
 
Det kan ikke gis støtte til tiltak som er gjennomført/ igangsatt før søknad er sendt. Igangsatte 
prosjekter mellom søknadstidspunkt og eventuelt tilsagn skjer på søkers risiko. Støtten skal 
være utløsende for tiltaket. 
 
I hovedsak kan fondet ikke støtte investeringer, men støtter formål som kompetanseheving, 
produkt- og markedsutvikling, samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet og 
videreutvikling av eksisterende virksomhet.  
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Omstillingsprogrammet i Dyrøy 2018-2020  11.04.2018 

 

Hvordan søke: 
 
Søknaden skal leveres i www.regionalforvaltning.no.  

• Egne timer/ egeninnsats kan benyttes som egenandel. Budsjettert egeninnsats i form 
av timer kan ikke overstige omsøkt tilskudd. Timesats for egeninnsats for selskaper: 
600 kr/t og for ansvarlige selskaper/ ENK 350 kr/t. 

• Mva-pliktige foretak budsjetterer med tall eks mva. Ikke-mva-pliktige foretak 
budsjetterer med tall inklusive mva. 

• Skatteattest, ikke eldre enn 6 måneder, vedlegges søknaden. 
 

Utbetaling av tilskudd: 
• Som hovedregel skjer utbetaling av tilskudd ved avsluttet prosjekt. I særlige tilfeller 

kan det foretas en delutbetaling underveis, mot dokumentasjon av påløpte 
kostnader. Det anmodes om delutbetaling via  www.regionalforvaltning.no. 

• Sluttutbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no, mot skriftlig sluttrapport og 
godkjent prosjektregnskap bekreftet av revisor (for revisjonspliktige selskap) eller 
regnskapsfører (for ikke-revisjonspliktige). For prosjektregnskap mindre enn kr. 
50.000 godtas prosjektregnskap dokumentert med bilag.. 

• Prosjektregnskapet skal være satt opp i tråd med kostnadsoverslaget. Egeninnsats 
skal dokumenteres med timeoversikt. 

• I tillegg plikter støttemottaker å fylle ut og levere ”prosjektlederrapport” til 
omstillingsprogrammet som en del av sluttrapporteringen.   

• Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato, 
dersom det ikke er søkt om utsettelse. 

 
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene for ”bagatellmessig støtte”, som forutsetter at 
det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte 
(bagatellstøtte). 
 
Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte innen de neste tre år (uansett støttekilder) 
har mottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet.  
 

Saksbehandling: 
• Søknader til Omstillingsfondet skal saksbehandles fortløpende av programleder. 
• Søknadsbeløp under kr. 20.000 behandles administrativt. 
• Avgjørelser utover administrasjonens fullmakt tas i vedtaksført styre; i møte, telefon 

eller pr epost. 
• Vedtak skal meddeles skriftlig til søker. 
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Omstillingsprogrammet i Dyrøy 2018-2020  11.04.2018 

Forvaltningsloven, habilitet: 
Programleder avgjør selv om vedkommende er inhabil i saksforberedelse og beslutning av 
søknader (jfr. Forvaltningsloven). 
 
Omstillingsstyret avgjør selv om et styremedlem er inhabil i behandlingen av en sak. Er et 
styremedlem inhabil, fratrer vedkommende i behandlingen av saken og det protokolleres. 
 

Taushetsplikt: 
Administrasjonen og medlemmer av Omstillingsstyret har taushetsplikt om opplysninger i 
søknaden (i hht offentlighetsloven og forvaltningsloven). 
 

Klage på enkeltvedtak: 
• Enkeltvedtak skal begrunnes. 
• Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken 

til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organ som har fattet 
vedtaket (Kommunestyret).  

• Klagefrist 3 uker fra det tidspunkt informasjon om vedtaket er kommet til mottaker. 
 
 
 
Vedtatt i Omstillingsstyret, 11.04.2018. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/322 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Orientering fra Omstillingsleder 03.12.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 46/18 03.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Legges fram i møte. 

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: 2018/1121 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Reisemålsutvikling Senjaregionen- 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 47/18 03.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune gikk inn i reiselivssamarbeidet Visit Senja Region SA i 2016, som den femte 
kommunen i tillegg til de fire Senja-kommunene. 
 
I Dyrøy har vi de siste årene hatt en vekst i reiselivsnæringa, fra nesten ingen aktivitet til at vi nå 
har tre fiskecamper og flere mindre aktører innen transport, guiding, kultur og naturbasert 
aktivitet. Visit Senja Region har nå tre medlemsbedrifter fra Dyrøy. 
 
I 2018 har VOX Dyrøy og Visit Senja Region SA hatt et samarbeid om utvikling og 
tilrettelegging for våre reiselivsbedrifter. Dette har så langt avstedkommet følgende: 
 

- Forstudie for reiselivsbedriftene i form av en workshop med ekstern konsulent, for 
kapasitetskartlegging, swot-analyse og diskusjon rundt målgrupper og satsingsområder. 

- Kurs i pakking, salg og distribusjon av reiselivsprodukter for medlemsbedrifter i VSR og 
øvrige reiselivsbedrifter i Dyrøy, der første samling m/overnatting var lagt til Dyrøy. 
Som et resultat av kurset er flere salg/bookbare reiselivsprodukter/pakker under utvikling 
i Dyrøybedriftene. 

- Plan om videre oppfølging av dette med innsalg mot turoperatører/reiselivspresse i 
utvalgte land, med påfølgende visningsturer i løpet av 2019. 

 
I den regionale næringsplanen vedtatt i alle Midt-Tromskommunene i 2018 er reiseliv en av fire 
satsingsområder. I tråd med næringsplanen skal Midt-Troms satse på et bærekraftig reiseliv. Det 
er sterkt økende fokus på bærekraft blant turistene, og turoperatører velger i større grad bort 
reisemål som ikke framstår som opptatt av bærekraft. 
 
Visit Senja Region har med utgangspunkt i dette igangsatt et arbeid som har målsetting om å 
oppnå sertifisering som et bærekraftig reisemål. I denne omgang skal det gjennomføres et 
forprosjekt i løpet av første kvartal 2019. I neste omgang planlegges et treårig hovedprosjekt. 
 
Forprosjektet har et budsjett på kr. 918.000. Av dette bidrar Innovasjon Norge med kr. 560.000, 
og de fem deltakende kommunene er utfordret på å bidra med resten ut fra innbyggertall. For 
Dyrøy kommunes del utgjør dette kr. 25.776, som Dyrøy kommune nå søker VOX om. 
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Administrasjonens vurdering 
Opplevelsesnæring basert på natur, kultur og mat er et av innsatsområdene i Omstillingsplanen. 
Det er avsatt kr. 500.000 til innsatsområdet i handlingsplan 2018. Pr i dag har vi minimum kr. 
300.000 i ubenyttet ramme for 2018.  
 
I handlingsplan 2018 er et av delmålene «1 prosjekt innen tilgjengelighet og kapasitet innenfor 
opplevelsesnæring igangsatt». 
 
VOX Dyrøy har hatt og vil ha en aktiv rolle i forhold til samarbeidet med Visit Senja Region og 
være en tilrettelegger for bedriftene våre samt kontaktperson overfor VSR og andre i fht 
tilrettelegging og utvikling.  Med bakgrunn i dette er det ikke unaturlig at VOX Dyrøy også 
bidrar med finansiering av Dyrøy kommunes andel i forprosjektet. 
 
Det er ikke sagt noe om finansieringsmodell for hovedprosjektet, men det er ikke usannsynlig at 
kommunene utfordres på å bidra med egenfinansiering også i den fasen, forutsatt at prosjektet 
går videre. 
 
I søknaden framgår at det kan være aktuelt med deltakelse fra flere kommuner i regionen. I så 
fall vil Dyrøy sin andel av egenfinansieringa kunne reduseres tilsvarende.  
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
1. VOX Dyrøy innvilger kr. kr. 25.776 til dekning av kommunens egenandel i Visit Senja 

Region sitt forprosjekt «Bærekraftig reiseliv/ reisemålsutvikling for Senjaregionen» 
 

2. Godkjent finansieringsplan: 
 

Post Beløp 
Innovasjon Norge Kr. 560.000 
Kommunenes andel Kr. 358.000 
Total finansiering Kr. 918.000 
 Dyrøy sin andel utgjør 7,2% av kommunenes andel. 

 
3. Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt, dersom ikke annet er avtalt særskilt og 

skriftlig på forhånd. 
 

4. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og 
godkjent. Prosjektregnskap over kr. 50.000 skal være bekreftet av regnskapsfører eller 
revisor. 

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

 
6. Særvilkår:  

 

Styreleders innstilling: 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1119 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 26.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Forprosjekt - forskertrang og lekelyst 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 49/18 03.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune søker midler til forprosjektet «Forskertrang og lekelyst». Målet er at barn og 
unge i Dyrøy skal utvikle økt kompetanse innenfor fagene matematikk og naturfag. Det er også 
et mål å bidra til et aktivt og attraktivt sentrum. Dyrøy kommune vil skape interesse og glede 
for realfag ved å etablere en realfagspark i Dyrøy sentrum.  
 
Litt om parken: Realfagsparken skal bygges opp med mange ulike geometriske figurer og 
installasjoner. Det blir en utendørs, hel-års læringsarena. Parken vil gjennom installasjonene 
visualisere problemstillinger, ved å koble sammen kompetansemål i skolen (matte og naturfag). 
Barn og unge visualiserer matematikken/naturfag de skal eller har lært, i nye kontekster. 
Visualisering av grunnleggende begreper: form, størrelse, plass, tall, stilling, farge osv.  
 
Noen eksempler:  

 Geometriske former og figurer. Aktivitetsapparater som visualiserer rund-form, trekant-
form osv.  

 Sykkel-løype som beskriver graden på løypas helling underveis (visuell forståelse) 
 Klatrestativ i stål utformet som en kuleramme (telling/rundform) 
 Algebra aktivitetsløype, løse oppgaver underveis (digital app.) 

 
Eksempel fra Lillehammer:  
https://www.lillehammer.kommune.no/aretta-ungdomsskole.458320.no.html 
 
Bakgrunnen for prosjektet er: Regjeringens nasjonale strategi og satsing på Realfag.  
 
Dyrøy formannskapet har behandlet saken om realfagssatsing 25.10.18 i sak 98/18. Saka skal 
videre i kommunestyret 18.12.18. Finansieringen til prosjektet er likevel vedtatt av FS 21.11 i 
sak 109/18 (budsjettregulering). Realfagsatsingen er godt forankret i Dyrøy kommune. 
 
Arbeidet med nasjonal satsingen i Realfag er allerede startet på Elvetun skole og i Dyrøy 
barnehage. Satsingen skal også omfatte både næringsliv og øvrig lokalsamfunn.  
Prosjektet sees i sammenheng med Dyrøy kommunes sentrumsplan, da som et (potensielt) 
delprosjekt, og også kulturplan. 
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Prosjektet er å betrakte som et delprosjekt i forlengelsen av ovennevnte realfagssatsing. 
Prosjektet eies av Dyrøy kommune, med kulturleder Merete Kvalheim som prosjektansvarlig. 
Prosjektledelsen skal løses av Nordavind Utvikling KF, i hovedsak planlagt inndekt via 
prosjektfinansieringa av Realfagsatsinga. Prosjektet har ei kommunal arbeidsgruppe, og settes 
opp med en styringsgruppe der også næringslivet er representert. I tillegg baseres forprosjektet 
på kjøpte tjenester fra arkitekt. 
 
Forprosjektet planlegges løst innenfor første kvartal 2019, og innenfor en kostnadsramme på 
kr. 480.000. Av dette søkes det om kr. 200.000 fra VOX Dyrøy. Utover det planlegges prosjektet 
finansieres av prosjektmidler fra «Realfagsatsinga» og deltakernes egeninnsats.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Forprosjektet skal produsere beslutningsgrunnlag og plan for realisering av en realfagspark.  
 
Ønsket effekt av en slik realfagspark er økt kompetanse hos elevene ved Elvetun, som i neste 
omgang skal gavne næringslivet i Dyrøy, ved å stimulere til at ungdom fra Dyrøy velger relevant 
utdanning. I tillegg pekes på mulige indirekte effekter som bedre helse pga økt aktivitet i 
skoletida og økt attraktivitet for handels- og servicenæringene. 
 
Prosjektplanen peker videre på en del risikofaktorer; herunder frigjort areal for parken, 
manglende finansiering, manglende involvering/eierskap og mulige samarbeidsutfordringer. 
Disse er ikke vurdert i fht sannsynlighet og konsekvens, men det er listet opp konkrete mottiltak.  
 
Forankring i Omstillingsplan/ handlingsplan 2018 
Forprosjektet vil kunne forankres i Omstillingsplanen under innsatsområde 4 – attraktivitet, 
under strategi M: Sentrumsutvikling og N: Etablererkultur og ungdomssatsing. 
 
I hht handlingsplan 2018 skal det være igangsatt minimum ett prosjekt innen strategi M og ett 
under N. 
 
I og med at prosjektet tenkes realisert i sentrum, ser vi det som hensiktsmessig at arbeidet med 
planlegging og etablering av en realfagspark settes inn i en sammenheng med overordnet 
sentrumsutvikling, slik at man kan oppnå en helhetlig utvikling av et attraktivt sentrumsområde, 
for innbyggere, besøkende og næringsliv. 
 
Forprosjektet er planlagt med følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Prosjektledelse 150 000 Tilskudd VOX Dyrøy 200 000 
Møter og reiser 70 000 Egenandel realfagsarbeid  

Dyrøy kommune 
120 000 

Konsulenttjenester  100 000 Egeninnsats arbeidstid 160 000 
Eget arbeid  160 000   
    

Sum 480 000 Sum 480 000 
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Innhenting av tilbud og avtale med arkitekt/arkitekthøgskolen i Trondheim inngår som 
delmål/aktivitet i forprosjektet. Posten «konsulenttjenester» er derfor å betrakte som en avsatt 
ramme. 
 
I og med at prosjektet ikke er direkte næringsrettet, anser vi at det ikke vil være mulig å oppnå 
finansiering i det ordinære næringsrettede virkemiddelapparatet.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte vil omstillingsleder anbefale at VOX Dyrøy medvirker i 
finansiering av forprosjektet.  
 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
1. VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 200.000 til gjennomføring av 

forprosjekt-forskertrang og lekelyst i henhold til godkjent kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. 
 

2. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr 
hovedakt 

Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

Prosjektledelse 150 000 Tilskudd VOX Dyrøy 200 000 
Møter og reiser 70 000 Egenandel realfagsprosjektet 

Dyrøy kommune 
120 000 

Konsulenttjenester  100 000 Egeninnsats arbeidstid 160 000 
Eget arbeid  160 000   
    

Sum 480 000 Sum 480 000 
 

3. Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt, dersom ikke annet er avtalt særskilt og 
skriftlig på forhånd. 
 

4. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap, samt utfylt 
prosjektlederrapport er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap over kr. 50.000 skal være 
bekreftet av revisor eller regnskapsfører. 

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

 
6. Eventuelle særvilkår: 

 

Styreleders innstilling: 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1045 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Møteplan VOX Omstillingsstyret 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 50/18 03.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Jfr styreinstruksen skal det avholdes 6-7 årlige styremøter. Møteplan for kommende prosjektår 
skal være vedtatt før årsskiftet. I tillegg gjennomføres i henhold til årshjulet en årlig 
«programstatusvurdering» og et «styreseminar» i oktober/november. 
 

Administrasjonens vurdering 
Følgende er forslag til møteplan for VOX Dyrøy- Omstillingsstyret: 
 
Torsdag 24. januar 
Torsdag 21. mars 
Torsdag 23. mai 
Tirsdag 27. august 
Tirsdag 15. oktober 
Tirsdag 12. november (programstatusvurdering) 
Torsdag 21. november (styreseminar) 
Torsdag 5. desember 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
VOX Omstillingsstyret vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
Torsdag 24. januar 
Torsdag 21. mars 
Torsdag 23. mai 
Tirsdag 27. august 
Tirsdag 15. oktober 
Tirsdag 12. november (programstatusvurdering) 
Torsdag 21. november (styreseminar) 
Torsdag 5. desember 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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