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Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 24.05.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 24.05.2018  
 
Protokoll fra møte 26.4 enstemmig godkjent 
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Referatsak 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 24.05.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 24.05.2018  
 
 
 

ST 10/18 Driftsorientering II/2018 

 

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 
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. 
 
  



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 
 

http://www.elvetiltak.no/


 
 
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 
- 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. 
 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 
Utvikling KF. 

 

Styreleders innstilling: 
 
 
Driftsorientering II/2018 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 24.05.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 24.05.2018  
 
Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 
Utvikling KF. 
 
 

ST 11/18 Dyrøyseminaret 2018 - Status og fremdrift mai 2018 

 
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.  
  
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. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen slutter seg til forslagene og revidert fremdriftsplan for gjennomføringen av 
Dyrøyseminaret 2018.  
 

Styreleders innstilling: 
 
 
Dyrøyseminaret 2018 - Status og fremdrift mai 2018 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 24.05.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 24.05.2018  
 
Styringsgruppen slutter seg til forslagene og revidert fremdriftsplan for gjennomføringen av 
Dyrøyseminaret 2018. 
 
 


