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Saksframlegg 
 

Gjennomføring av NæringsDRIV - kickoff VOX Dyrøy 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 32/18 11.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Program NæringsDRIV 210818 

 

Saksopplysninger 
Onsdag 19.september arrangeres NæringsDRIV - kickoff for VOX Dyrøy, som et selvstendig 
arrangement under ”Dyrøyseminar-paraplyen”.  Arrangementet markerer formell oppstart av 
VOX Dyrøy og målet er å inspirere lokalt næringsliv, politikere og administrasjon i kommunen, 
forankre prosjektet regionalt og hos samarbeidspartnere. 
 
Målet er minimum 50 deltakere og vi tar høyde for 75 deltakere totalt. 
 
VOX Dyrøy har en avtale med Nordavind Utvikling om benytte deres kanaler for markedsføring, 
påmeldingssystem og vertskapsfunksjon i gjennomføringsfasen. De koordinerer også 
lunsjbestilling og kontakt med kulturskolen mv. Mot at VOX Dyrøy refunderer deltakeravgifta 
for inviterte deltakere som ikke skal betale, samt at VOX Dyrøy dekker reise/overnatting og 
honorering av egne foredragsholdere og møteleder.  
 
Vi har invitert alle bedrifter/ næringsdrivende i Dyrøy, politikere og administrasjon til å delta, og 
tar utgangspunkt i at VOX Dyrøy dekker utgiftene for disse, som er vår hovedmålgruppe for 
VOX. 
 
Litt om programmet 
Fylkesråd for næring/kultur vil ha innledningsforedrag. Vi har vektlagt å synliggjøre mange av 
de satsingene som vi har i gang, innenfor alle fire innsatsområder. Dyrøyprosjektet, 
reiselivssatsinga, Espeneskaia, ringvirkninger av Salmarslakteriet, mottaksstasjonen og 
erfaringer fra næringsvennlig kommune-arbeidet. I tillegg får vi erfaringer fra 
omstillingsarbeidet i Måsøy og hvordan Kvænangen tenker å gripe an sin satsing. 
 
Programmet vedlegges. 
 
 
Kostnader 
Reise/Opphold foredragsholdere      10000 
Honorering foredragsholdere       10000 
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Refusjon deltakeravgift  
- Foredragsholdere 15*950     14250 
- Bedrifter/Næringsdrivende i Dyrøy 20 *950   19000 
- Politikere/adm 15 *950      14250 

Totalt          67500 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Omstillingsleder anser tiltaket som en viktig del av forankrings- og mobiliseringsarbeidet i VOX 
Dyrøy, gjennom erfaringsutveksling fra andre og synliggjøring av prosjekter i VOX Dyrøy som 
er igangsatt. 
 
Omstillingsleder anser også tiltaket som en ledd i innsatsområde 4; Attraktivitet. 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingstyret innvilger inntil kr. 67.500 til dekning av utgifter i forbindelse med 
gjennomføring av NæringsDRIV- kickoff for VOX Dyrøy onsdag 19.september. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Program NæringsDRIV – kickoff for VOX på Dyrøyseminaret 2018  
 

NæringsDRIV. Onsdag 19.september 

 

På NæringsDRIV sparker vi i gang VOX Dyrøy for alvor. Er du næringsaktør, politiker eller 

tilrettelegger for næringsutvikling så er dette dagen for deg  Vi vil inspirere lokalt og 

forankre VOX Dyrøy i regionen og hos våre samarbeidspartnere. 
 

Kl. 09:30 Åpning v/ styreleder Marit Alvig Espenes 

Kl. 09:45 Fylkeskommunens verktøykasse for omstilling, v/fylkesråd for næring Sigrid Ina 
Simonsen 

Kl. 10:00 Hårete Mål! Om å satse ordentlig i VOX Dyrøy v/ Omstillingsleder Stig Stokkland 
 
Kl. 10:15 Omstilling i Måsøy kommune – suksess eller ikke? Erfaringer etter 6 år med 

omstillingsarbeid v/ Omstillingsleder Even Johansen 
 
Kl. 10:35 Kvænangen Næringsfabrikk- i startgropa v/ Veiviser Merete Jørstad 
 
Kl. 10:50 Pause 
 
Kl. 11:00 Næringslivet trenger næringsvennlige kommuner v/ IFO v/ Roald Johansen 
 
Kl. 11:20 Når det regner på presten.. ringvirkninger av Salmars storsatsing i Midt-Troms v/  
 
Kl. 11:40 Espenes Industriområde- tid for å satse! v/ Midt-Troms Næringshage, Irene Lange 

Nordahl. 
 
Kl. 11:55 Mottaksstasjon i Dyrøy- kan vi få levere fisken lokalt? v/ Karls fisk og skalldyr, Karl 

Hansen 
 
Kl. 12:30 Lunsj 
 
Kl. 13:15 Ta et strå og tre dem på v/ Jordbærgrunderne Lise Nordahl og Arne Århus 
 
Kl. 13:30 Reiselivet på opptur i Dyrøy/Senjaregionen v/ Visit Senja Region, Jenny Hoff og 

Arctic 365 v/Morten Torp 
 
Kl. 13:45 På vei fra traust camping til uforglemmelige opplevelser. Norwegian Wild/ Hege 

Enge Dekkerhus 
 
Kl. 14:00 «Dyrøyprosjektet» - kinderegg for bolyst og etableringslyst? v/ Dyrøy boligstiftelse/ 

Dyrøy Utleiebygg. 
 
Kl. 14:15 Oppsummeringsdialog-veien videre:  

Kl. 14:45 Avslutning, vel hjem 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  
Saksmappe: 2018/848 
Saksbehandler: Stig Stokkland 
Dato: 30.08.2018 

 
 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om støtte til forprosjekt- Espenes Industriområde 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 33/18 11.09.2018 
   

 
Vedlegg 
1 Forstudie Espenes industriområde Dyrøy kommune endelig 28 08 18 

 

Saksopplysninger 
Kartleggingen i forstudien viser at det er et betydelig potensial for Espenes industriområde i 
tilknytning til havbruksnæringen i kommunen og regionen. 
 
Anbefalinger fra forstudierapporten: 
Som en del av oppfølging av forstudien til et forprosjekt, bør det utarbeides et eget 
presentasjonsmateriell for Espenes industriområde til bruk for profilering av området overfor 
havbruksnæringen og leverandører prioriteres. I tillegg bør det vurderes å benytte flere kanaler 
for slik profilering, som for eksempel digitale flater, samt deltakelse på messer, gjerne gjennom 
regionalt samarbeid, som for eksempel ved Aqua Nor og Nor Fishing i Trondheim.  
 
Basert på kartleggingen foreslår rapporten følgende strategier og delmål for oppfølging i neste 
fase gjennom et forprosjekt: 
 
Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som mulig etableringssted for 
primæraktivitet/produksjon på land knyttet til havbruksnæringen, inklusive mulighet for 
etablering av smoltproduksjon  

 Nærmere kartlegging av behov 
 Prosess oppgradering av infrastruktur, inklusive oppgradering av energi-kapasitet 
 Dialog med aktører 

 
Utredning og oppfølging av Espenes industriområde som «servicebase» for havbruksnæringen 
og leverandørnæringen i regionen, og muligheter for:  

 Etablering av bunkersanlegg for fartøy tilknyttet næringen 
 «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen 
 «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører     
 Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning til 

havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes industriområde 
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 Nærmere kartlegging 
 Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 
Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som etableringssted for større leverandører 
til havbruksnæringen 
 Nærmere kartlegging 
 Prosess og dialog med aktuelle aktører 
 
Utredning og oppfølging av mulighetene innen fremtidige satsinger som kan gi muligheter for 
nye ringvirkninger, inklusive mer eksponerte områder, og muligheter for service- og 
tilrettelegging for næringen, samt muligheter innen nye former for fôr- og fôrproduksjon, og 
utprøving av flere ulike driftsformer.  
 Nærmere kartlegging 
 Prosess og dialog med aktuelle havbruksaktører, aktuelle leverandører og FoU-miljø 
 
Vurdere studietur til andre deler av landet, der havbruksnæringen gir store ringvirkninger for 
leverandørnæringen, og der kommunene har lagt aktivt til rette for denne utviklingen. Aktuelle 
steder for slik studietur er Rørvik/Ytre Namdal og Frøya/Hitra.  
 
I tillegg bør det vurderes et kommunalt initiativ fra Dyrøy overfor de øvrige kommunene i 
regionen for å lage et eget prosjekt som oppfølging av regional næringsplan for Midt-Troms for å 
posisjonere industriområdet i en felles regional sammenheng, ref. tiltak 8.7.: «Næringsareal på 
land»: «Det være en styrke for regionens konkurransekraft overfor andre regioner dersom 
kommunene legger til rette for felles profilering av regionens næringsareal overfor 
sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om større utbygginger/satsinger, samt ved 
deltakelse på større nasjonale profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing. Dette for å 
styrke regionens konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner.» 
 
Overnevnte pkt. omfattes ikke av denne søknaden. Dette pkt. samt studietur og evt. 
knoppskytinger i form av kontrete prosjekt vil bli fremmet som egen sak. 
 
Kostnadsoverslag 
Tittel 2018 SUM 
Kommunal deltakelse   200 000   200 000 
Totale kostnader   200 000   200 000  
Sum kostnad 400 000 400 000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2018 SUM 
01. Tilskudd 
Omstillingsfondet   200 000   200 000 
02. Egeninnsats eget 
arbeid   200 000   200 000 
03. Egeninnsats 
kontanter     0 
04. Annen finansiering     0  
Sum finansiering 400 000 400 000 

 
Organisering 
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Prosjektet vil bli ledet av Dyrøy kommune, der rådmannen er prosjektansvarlig, og 
tiltakskonsulentprosjektmedarbeider. I tillegg vil både teknisk enhet og landbruk bli trukket inn i 
prosjektet etter behov. Dette er budsjettert med kr. 200.000,-. Dette fremgår i budsjett og 
finansieringsplan. 
 
På bakgrunn av positivt tilsagn vil minimum 3 fagmiljøer bli invitert til å gi tilbud på 
prosjektledelse. 
 

Administrasjonens vurdering 
Denne søknaden er en videreføring av forstudiet som Omstillingsstyret innvilget i tidligere 
styremøte. Rapporten peker på en del klare muligheter for utvikling av Industriområdet. I lys av 
Salmar-etableringen og generell vekst i sjømatnæringa, samt tilbakemeldinger fra aktører som er 
synliggjort i rapporten, er Omstillingsleder positiv til videreføring til et forprosjekt. 
 
Administrasjonen vurderer søknaden slik at det siste avsnittet i anbefalingene i rapporten heller 
ikke inngår i grunnlaget for forprosjektet. 
 
Omstillingsleder forutsetter at forprosjektet kan gjennomføres innenfor en tidsramme på 6 
måneder med oppstart tidlig i fjerde kvartal. 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
1.VOX innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 200.000 til gjennomføring av forprosjekt Espenes 
Industriområde i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.  
 
2.Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 
Tittel 2018 SUM 
Kommunal deltakelse   200 000   200 000 
Totale kostnader   200 000   200 000  
Sum kostnad 400 000 400 000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2018 SUM 
01. Tilskudd 
Omstillingsfondet   200 000   200 000 
02. Egeninnsats eget 
arbeid   200 000   200 000 
03. Egeninnsats 
kontanter     0 
04. Annen finansiering     0  
Sum finansiering 400 000 400 000 
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3. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta prosjekt, dersom annet ikke 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. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene 
forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. 

6. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt 
til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år. 

7. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 
8. Eventuelle særvilkår: Søker må fylle ut og levere en «prosjektlederrapport» til 
Omstillingsprogrammet etter endt prosjekt. Prosjektet gjennomføres innenfor en tidsramme på 6 
måneder, med oppstart tidlig fjerde kvartal. 
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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3 
 

1. Forord – forstudie Espenes industriområde 
 

1.1. Innledning og bakgrunn for oppdraget fra Dyrøy kommune 
 
«VOX-Omstillingsprogrammet i Dyrøy vedtok i styremøtet 07.mai å tildele 50.000 kr. til Dyrøy 
kommune for gjennomføring av en forstudie for videreutvikling av Espenes Industriområde. Det er i 
dag beskjeden aktivitet på industriområdet, knyttet til Salaks sin aktivitet og diverse båtanløp. I 
forbindelse med tidligere interessenter som har vurdert området foreligger presentasjonsmateriell og 
ressursbeskrivelser.  
 
Fra 2018 har Dyrøy kommune status som omstillingskommune i Troms, og har i den forbindelse større 
økonomiske ressurser til næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har målsetting om å bidra til å 
skape minimum 25 nye arbeidsplasser innen 2020, noe som dobles dersom programmet videreføres i 
ytterligere 3 år. Omstillingsprogrammet har fire innsatsområder, hvorav «sjømatnæring og tilhørende 
leverandørnæringer» er en. 
 
Utgangspunkt: 

- Arealplanen for Dyrøy skal vedtas i 2018, der foreslås en del endringer som muliggjør 
ytterligere utvikling av området.  

- Industriområdets beliggenhet og den regionale veksten i sjømatnæringa og tilhørende 
leverandørvirksomhet skaper nye muligheter for aktivitet.  

- Potensiell X-faktor gjennom mulig lokalisering av Salmar-slakteri i nærhet til området.  
- Gjennom Byregionprogrammet og regional næringsplan for Midt-Troms er det mulig å 

posisjonere industriområdet i en felles regional sammenheng, ref. avsnitt 8.7 (s.40) i 
næringsplanen.  

- VOX- Omstillingsprogrammet i Dyrøy gjennomfører parallelt med dette et forstudie for 
etablering av en mottaksstasjon for fisk fra lokale fiskere. I den sammenheng er industrikaia 
en av flere mulige lokaliseringer. 

 
Formålet med forstudiet er å avklare hvordan industriområdet kan bli mer attraktivt for etablering av ny 
virksomhet, og hvilke (typer) aktører som er mest aktuell.» 
 
Dyrøy kommune og Næringshagen Midt-Troms inngikk i juni 2018 avtale om utarbeidelse av en 
forstudie for å utrede dette nærmere. Forstudien inneholder følgende områder i henhold til beskrivelse 
av oppdraget:  

- Ressursbeskrivelse ihht ny arealplan, infrastruktur og andre relevante forhold  
- SWOT-analyse av industriområdet 
- Kartlegging/ vurdering av mest lovende målgrupper, og peke på noen aktuelle aktører som 

bør kontaktes i det videre arbeid 
- Rapport som også peker ut noen strategier og delmål å jobbe videre med i et forprosjekt, ifht 

innsalg og videreutvikling av området. 
 

1.2.    Prosess 
I prosessen knyttet til forstudien er det gjennomført dialog og møter med samtlige havbruksaktører 
som er etablert i kommunen: Salaks, Nordlaks, SalMar og Akvafarm for å få innspill til dette arbeidet, 
samt dialog med teknologi- og industribedriften Demas i Dyrøy1.  I tillegg er det innhentet informasjon 
via andre relevante kanaler. Kartleggingsarbeidet i forstudien er gjennomført i samarbeid med 
prosjektansvarlige i Dyrøy kommune.  
 
Næringshagen Midt-Troms takker for oppdraget, og ønsker Dyrøy kommune lykke til med viktig 
arbeid. 
 
 
Finnsnes 29.08.2018 
 
Irene Lange Nordahl     Åsta Sortland 
Prosjektleder       Daglig leder 
Næringshagen Midt-Troms AS     Næringshagen Midt-Troms AS 

                                                           
1 Demas er en industribedrift som leverer elektromekaniske produkter og tjenester innen automatisering og prosesstyring med fokus på 
energieffektive løsninger. Kilde: Kort presentasjon av Espenes Industriområde, Dyrøy kommune.  
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4 
 

2. Ressursbeskrivelse i henhold til ny arealplan, 
infrastruktur og andre relevante forhold  

 
Espenes industriområde har en sentral 
beliggenhet langs skipsleia mellom 
Harstad/Finnsnes/Tromsø.  
 
Industriområdet ligger ved Solbergfjorden, som 
er et viktig sjøområde for lakseproduksjon, med 
flere lokaliteter på begge siden av fjorden. I 
tillegg er det betydelig produksjon i 
Dyrøysundet, samt i omkringliggende 
sjøområder rundt Senja og sørover mot Harstad. 
 
Industriområdet ligger 40 km og ca 50 min (pr 
bil) fra regionsenteret Finnsnes.  
 
 

 
Fakta Espenes industriområde2 
 

Areal 64,6 daa regulert industriområde  

Dypvannskai 45 meter lang dypvannskai i fronten av industriområdet 
ISPS godkjent kai til internasjonal skipstrafikk 

Lagerhall 800m2 isolert lagerhall etablert på industriområdet 

Kapasitet energi Pr i dag er det ledig kapasitet på 1 MW til industriområdet3  

Kapasitet vann 15m3 pr time/ 24 timers syklus4 

Fiber Etablert fibernett til industriområdet 

Vei Tilførselsveiene FV 211/FV 84/FV 86 og KV Kaffeveien er 
klassifisert som henholdsvis BK 8 og BK 10 veier (FV 211 Bjørga- 
Brøstadbotn - BK 8)  

 
Andre forhold:  

• Det er mulig å foreta masseuttak/utfylling av industriområdet, bakover i 
terrenget, som består av steinmasser og fjell. Denne massen kan brukes til 
utfylling til eventuell utvidelse av kaiområde.  

 

• Pr i dag går det en kommunal vei gjennom industriområdet, og denne vil 
kunne omreguleres og inngå som en del av industriarealet. 

 

• Det er mulighet for utvidelse av kaia til opp mot 85 meters lengde nordøstover, 
innenfor dagens reguleringsplan.  

 

• Dyrøy kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel av kommuneplanen, som 
er på høring. Det er foreslått en utvidelse av området til 94,6 daa. Det vil si en 
økning på om lag 30 daa. 

 
 

                                                           
2 Kilde: Kort presentasjon av Espenes Industriområde, Dyrøy kommune 
3 Kilde: Troms Kraft 
4 Kilde: Dyrøy kommune, teknisk sjef 
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2.1. Næringsområdet - midt i et område med stor lakseproduksjon  
Dyrøy kommune og Espenes industriområde ligger sentralt plassert midt i et sentralt 
produksjonsområde for havbruksnæringen. Dyrøy kommune inngår i Midt-Troms 
regionen, og både Midt-Troms og Sør-Troms er sentrale områder for 
havbruksnæringen.  
  
Dyrøy kommune er en betydelig havbrukskommune med seks lokaliteter i 
Solbergfjorden og Dyrøysundet. Dyrøy kommune har i 2018 en klarerte lokaliteter for 
matfisk av laks og ørret etter målt MTB, med klarert kapasitet på i overkant av 
lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse), på om lag 22 000 tonn5. Tilsvarende tall i 
2018 for Midt-Troms er i overkant av 125 000 tonn.6 Dette innebærer at regionen er 
en av de største havbruksregionene i nord.   
 
Denne produksjonen genererer behov for servicetjenester, samt tjenester knyttet til 
drift og vedlikehold ved anleggene til havbruksnæringen. Noe som innebærer 
muligheter for tjenesteleveranser fra leverandørnæringen knyttet til 
havbruksnæringen. En rekke leverandører er etablert i regionen i dag, og det er 
igangsatt et eget leverandørutviklingsprosjekt for å styrke leverandørnæringen i 
nord.7 
 
Espenes industriområde har en sentral beliggenhet i forhold til å kunne tilby arealer 

for leverandører av denne typen 
tjenester, samt til havbruks-
aktørene ved behov for anlegg og 
ulike former for aktivitet på land.  
 
 

 
Lokaliteter for produksjon laks i Dyrøy og 
i nærområdet.  
Kilde: Fiskeridirektoratet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Kilde: «Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms», Nofima 2018 
6 Næringshagen Midt-Troms: Regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
7 Leverandørutvikling Havbruk Nord i regi av Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage, der over 30 leverandører, 8 havbruksaktører 
og en rekke kunnskaps- og FoU-miljø fra hele Troms og Nordre Nordland deltar. 
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2.2. Forventet nasjonal- og regional vekst i havbruksnæringen 
Den nasjonale veksten i havbruksnæringen er forventet å komme i 
produksjonsområder i nord8. Produksjonsområde 109 som omfatter Andøya – Senja 
forventes å være et av områdene som blir omfattet av fremtidig vekst.  
 
Dette gjør at Espenes industriområde, ut fra beliggenhet, er godt egnet som mulig 
«servicebase» for havbruksnæringen i disse områdene. Noe som kan bidra til økt 
attraktivitet overfor både for havbruksaktørene og leverandørene i tilknytning til 
havbruksnæringen.  
 
I den regionale næringsplanen for Midt-Troms er det redegjort for regionale 
ambisjoner for vekst i havbruksnæringen med en rekke konkrete tiltak, samt 
tilrettelegging for leverandører og felles regional profilering av næringsareal.10 
 

2.3. Industriareal nær sjøen er de mest attraktive 
For aktivitet knyttet til havbruksnæringen er det industriareal nær sjøen det som vil 
være mest relevant og aktuelt. Gjennom kartleggingsarbeidet i forbindelse med 
forstudien er det kommet fram opplysninger som viser at det kan være aktuelt med:  

• Fremtidig basisproduksjon for havbruksnæringen på land, som for eksempel 
smolt-produksjon 

• «Servicebase» for havbruksnæringen og leverandører  

• Mulighet for økt aktivitet for leverandører med større arealbehov  

• Mulighet for å rette innsatsen inn mot større nasjonale leverandører til 
havbruksnæringen som vurderer etableringssted i nord/Troms  

 
For samtlige av disse områdene/gruppene er næringsområder langs sjøen de mest 
aktuelle. Basert på denne oversikten bør kommunen derfor vurdere utvidelse av 
dagens areal langs sjøen mot nord mot «Haug-eiendommen», samt ruste opp 
infrastruktur i tilknytning til industriområdet i tråd med innspill i forstudien. I 
forbindelse med mulig utvidelse av næringsareal mot nord, bør det gjøres vurdering 
av grunnforholdene. Ved videre utvidelse av industriområdet i sjø er det viktig å få 
kartlagt bunnforholdene.  

 
Når det gjelder området sør for regulert næringsområde, vises det til kommunens 
egen prosess og dialog med grunneier av denne eiendommen, og dette området er 
etter avtale med kommunen ikke tatt inn i denne forstudien.   
 

Logistikk- og tilgjengelig infrastruktur vil være avgjørende fra attraktiviteten til 
industriområdet i forhold til havbruksnæringen og leverandørnæringen.11 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Verdiskapning basert på produktive hav i 2050, 2012 
9 Fra og med 15.10.2017 ble det innført nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt i 13 områder, 
hvor miljøindikatorer regulerer kapasitet. Område 10: Andøya til Senja. Kilde: Fiskeridirektoratet. 
10 Regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022, Næringshagen Midt-Troms og Byregionprogrammet 2018 
11 Uttalt i møter med flere av havbruksbedriftene 

16



7 
 

2.4. X-faktor gjennom etablering av SalMar-slakteri i nærhet til området 
SalMar besluttet 25.8.18 å etablerere et eget slakteri/prosesseringsanlegg, 
«Innovanor», på næringsområdet «Klubben» i Lenvik kommune. Etablering av et slikt 
anlegg vil øke produksjonen på land og styrke regionens attraktivitet overfor 
leverandører til havbruksnæringen. 12  
 
Det vises i denne sammenhengen til erfaringer ved etablering av SalMar sitt 
prosesseringsanlegg «Innovamar» på Frøya i 2010, samt ringvirkningene av denne 
etableringen.13 Med bakgrunn i dette vil vi anbefale Dyrøy kommune å holde god 
dialog med SalMar og Lenvik kommune i forbindelse med etableringen av dette 
anlegget, for å kartlegge hvilke muligheter for økt aktivitet og synergier som kan 
komme i regionen som følge av denne etableringen.  

 

2.5. Tilrådning:  
 

1. Vurdere utvidelse av industriområdet på Espenes nordover langs sjøen, samt 
utfylling i sjøen: For å kunne tilby areal både for primæraktivitet til 
havbruksaktørene, som for eksempel fremtidig smoltproduksjon og 
serviceaktiviteter, bør arealet for industriområdet utvides nordover langs sjøen, 
mot eiendommen «Haug» i den nye arealplanen. Ved en slik utvidelse vil 
kommunen legge til rette for flere arealkrevende aktiviteter knyttet til 
havbruksnæringen og leverandørnæringen, samt klargjøre for mulighet til 
utfylling i sjøen i det samme området.  

 
2. Stenge industriområdet for gjennomkjøring ved etableringer på området, slik at 

området blir et skjermet industriområde uten gjennomkjøring. Dette punktet 
bør klargjøres i forbindelse med arealplanen, både av hensyn til sikkerhet og 
for å oppnå økt attraktivitet for et sammenhengende industriområde.  
 

3. Styrking av infrastruktur til- og på industriområdet: 
 

a) Fylle ut et større område i sjøen mot nord ved det etablerte 
industriområdet, samt vurdere ytterligere utfylling ved utvidelse av 
industriområdet mot nord til «Haug-eiendommen» i den nye 
arealplanen. 
 

b) Oppgradere bru på Espenesmyra, FV 211, til BK 10 – vei, i 
samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, for å 
kunne benytte veien til transport av tung last for havbruksnæringen 
eller leverandører. Dette slik at industriområdet med kai i større grad 
kan benyttes som servicehavn og industriområde for næringen med 
aktivitet i tilknytning til anleggene i området. Dyrøy kommune bør 
vurdere bruk av det nye havbruksfondet til formålet, og inngå avtale 
med fylkeskommunen og forskottering el spleiselag til formålet.  

 
c) Styrke energiforsyningen til området og utvide dagens kapasitet, og 

gjennomføre prosesser mot Troms Kraft for å få utvidet energi-
kapasitet fra dagens 1 MW til minimum 3 MW. Dette for å kunne 
være et aktuelt etableringssted primæraktivitet på land for 
havbruksnæringen, som for eksempel smoltproduksjon. 

 

                                                           
12 Basert på erfaringer fra Frøya i forbindelse med SalMars etablering av prosesseringsanlegg i kommunen. 
13 Kilde: Frøya kommune 
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3. SWOT-analyse for Espenes industriområde 
 
Espenes industriområde har en rekke styrker og muligheter, samt noen svakheter og 
trusler. I tabellen nedenfor er det redegjort for de mest sentrale elementene.   
 

Styrker 
 
Regulert område med kai, industrihall, tilgang til vann 
og strøm 
 
Sentralt plassert langs skipsleia, midt mellom 
Harstad/Finnsnes/Tromsø 
 
Ligger rett ved Solbergfjorden, inkl Dyrøysundet, som 
er en del av et stort produksjonsområde for laks 
 
Dyrøy er en stor havbrukskommune i en sterk 
havbruksregion  
 
Politisk enighet i regionen om vekst i 
havbruksnæringen, og felles regionale ambisjoner 
 
 

Muligheter 
 
Selskapene som er etablert i kommunen/nærområdet 
har pr i dag høy produksjon og har ambisjoner om 
videre vekst  
 
Behov for økt service tilknyttet næringen, og 
muligheter for etablering av «servicebase» for 
næringen, inkl bunkersanlegg og basistilbud for  
fartøy tilknyttet næringen 
 
Aktuelt sted for utskiping av utstyr til/fra anleggene i 
området 
 
Servicebase for etablerte leverandører til næringen, 
samt muligheter for etablering nye leverandører.  
 
Økt aktivitet på Espenes-kaia kan styrke muligheten for 
etablerte industribedrifter i kommunen overfor 
havbruksnæringen 
 
Nasjonale- og regionale ambisjoner for vekst i 
næringen. Det er forventet at den største veksten vil 
komme i nord  
 
 

Svakheter 
 
Havbruksaktiviteten i området er i hovedsak innen 
matfiskproduksjon i sjøen, samt smoltproduksjon. 
Liten annen aktivitet i tilknytning til næringen på land i 
Dyrøy 
 
Dyrøy ligger utenfor etablert senter med hensyn til 
nærhet til andre servicefasiliteter for næringen. Noe 
som kan ha betydning for rekruttering og utvikling av 
området 
 
Mangler bunkersanlegg og basistjenester for fartøy 
på industriområdet  
 
En begrenset del av industriområdet har front mot 
sjøen 
 
Lite opparbeidet areal på eksisterende 
industriområde 
 
Pr i dag for lav energi-kapasitet på området til for 
eksempel smolt-produksjon 
 
Begrensninger på vei til næringsområdet i forhold til 
tung last  
 
 

Trusler 
 
Motstand i opinionen mot vekst i næringen 
 
Hovedtyngden av leverandørbedrifter til næringen er pr 
i dag etablert andre steder enn i Dyrøy 
 
Servicefunksjoner i tilknytning til næringen etableres 
andre steder i fylket, og gjerne i byene, med større 
tilgang til kompetent arbeidskraft 
 
Industriområdet ligger utenfor senter, og uten øvrige 
servicefasiliteter til næringen. Kan svekke 
attraktiviteten overfor leverandører, særlig større 
aktører 
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4. Kartlegging av de mest lovende målgrupper og aktuelle 
aktører i det videre arbeidet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartleggingen i forstudien viser at de aktørene som bør kontaktes i det videre 
arbeidet er: 1) Havbruksaktørene som er etablert i kommunen, 2) relevante 
serviceaktører/leverandører tilknyttet havbruksnæringen i regionen, 3) Demas og 
eventuelle andre lokale bedrifter 4) større nasjonale leverandører som vurderer 
etablering i nord/Troms. 
 
I forkant av dette bør Dyrøy kommune etter vår vurdering få utarbeidet eget 
presentasjonsmateriell for Espenes industriområde til bruk for profilering av området 
overfor havbruksnæringen og leverandører. Et slikt arbeid kan inngå ved en mulig 
fremtidig oppfølging av forstudien, samt inngå i et mulig regionalt samarbeid. 
 

4.1. Tilrådning: 
 

- Primærproduksjon havbruk/havbruksaktører: Etablere et forprosjekt for 
nærmere dialog med havbruksaktører som har produksjon i området om 
vurdering av mulig aktivitet, inklusiv fremtidige muligheter for fremtidig 
smoltproduksjon, samt kartlegge muligheter for slik etablering på området.   
 
Parallelt med dette må det etableres dialog med Troms Kraft om styrking av 
tilgjengelig energikapasitet til området, slik som beskrevet i kap 2.5.   

 
- «Servicebase» for havbruksnæringen: Etablere et forprosjekt for tilrettelegging 

for Espenes industriområde som «servicebase» for havbruksnæringen 
gjennom flere konkrete tiltak. Logistikk vil være avgjørende for en etablering 
av en slik «servicebase»:  
 

o Bunkersanlegg: Vurdere muligheten for å etablere sted for fylling av 
bunkers/drivstoff til servicebåter i havbruksnæringen. Målgruppe for 
denne tjenesten er havbruksaktørene og leverandører til 
havbruksnæringen. Ved en slik etablering vil Espenes industriområde gi 
et basistilbud til aktørene som gjør det naturlig å søke til havna- og 
industriområdet, og dermed legge grunnlag for å dekke behovet for 
annen type aktivitet for fartøy tilknyttet næringen.  
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o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen: Gjennom 

et eget forprosjekt foreta en nærmere vurdering av mulighetene for 
tilrettelegging for at havbruksaktørene og leverandører kan benytte 
anlegget og kaia ved leveranser av nytt- og brukt utstyr, som for 
eksempel nøter/luseskjørt og annet utstyr, som aktørene i området har 
behov for å skipe inn/ut over kai, og som bringes/hentes med bil. 
Herunder kartlegge krav fra havbruksaktørene i forhold til 
biosikkerhet14, og konkrete tiltak som må iverksettes i henhold til dette.   

 
Parallelt med dette bør det igangsettes arbeid for planlegging av 
oppgradering av bru på FV 211 over Espenes-myra til BK 10-vei, i 
samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, for å 
kunne ta imot fremtidig tung last inn til havna-, og utstyr fra havna og 
tilbake til leverandørene med transport på bil for vedlikehold og 
reparasjon, slik beskrevet i kap 2.5.  
 

o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører: Etablere et forprosjekt 
for å vurdere muligheten til å etablere avtaler med leverandører til 
havbruksnæringen om for å få etablert stedlig «basestasjon»/avdelings-
kontor for leverandørenes virksomhet på industriområdet, basert på 
havbruksnæringens produksjon i Solbergfjorden og området rundt 
Senja og sørover mot Harstad.  
 
Målgruppe: Leverandører til havbruksaktørene som har produksjon i 
Solbergfjorden og Dyrøysundet, samt i sjøområdet rundt Dyrøy. 

 
o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning 

til havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes 
industriområde: I samarbeid og dialog med dagens industribedrift 
Demas i Dyrøy er det mulig å gjøre en nærmere vurdering av hvilke 
muligheter en «servicebase» for havbruksnæringen ved Espenes 
industriområde kan utgjøre for denne bedriften, og eventuelle andre 
bedrifter, inn mot havbruksnæringen. Nærmere vurderinger av slike 
muligheter kan gjøres ved oppfølging av forstudien i eget forprosjekt. 

 
- Etableringssted for større leverandører til havbruksnæringen: Gjennom 

arbeidet med å etablere Espenes industriområde som egen «servicebase» vil 
et aktuelt oppfølgingsområde av forstudien i et eget forprosjekt være å 
etablere dialog med større aktører på nasjonalt nivå som vurderer 
lokaliseringssted for sin aktivitet i nord og i Troms, samt etablere 
profileringsmateriell for denne målgruppen for Espenes industriområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Biosikkerhet: Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Resultat av metoder og rutiner som hindrer introduksjon introduksjon 
og spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer, inkl hygienebarrierer. Kilde: Store Norske Leksikon 
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- Andre områder for oppfølging: 

 
o Et av havbruksselskapene har gitt innspill på at de vurderer å bygge 

egne boliger til ansatte ved anlegg i kommunen, og at de ønsker 
nærmere dialog med kommunen om dette.  
 

o Utviklingen i havbruksnæringen innebærer flere fremtidige satsinger 
som kan gi muligheter for nye ringvirkninger. Næringen er i stor 
teknologisk utvikling som innebærer ønsker om å ta i bruk større deler 
av fjordområdene til produksjon, inklusive mer eksponerte områder. 
Noe som kan gi nye fremtidige muligheter for service- og tilrettelegging 
for næringen. I tillegg vurderes nye former for fôr- og fôrproduksjon, 
samt flere ulike driftsformer. Disse innspillene bør vurderes for 
oppfølgning i samarbeid med havbruksaktører, aktuelle leverandører og 
FoU-miljø.  

 
o Vurdere studietur til andre deler av landet, der havbruksnæringen gir 

store ringvirkninger for leverandørnæringen, og der kommunene har 
lagt aktivt til rette for denne utviklingen. Aktuelle steder for slik studietur 
er Rørvik/Ytre Namdal og Frøya/Hitra. 

 
o Vurdere kommunalt initiativ overfor de øvrige kommunene i regionen for 

å lage et eget prosjekt for oppfølging av regional næringsplan for Midt-
Troms for å posisjonere industriområdet i en felles regional 
sammenheng, ref. tiltak 8.7.: «Næringsareal på land»: «Det være en 
styrke for regionens konkurranse- kraft overfor andre regioner dersom 
kommunene legger til rette for felles profilering av regionens 
næringsareal overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om 
større utbygginger/satsinger, samt ved deltakelse på større nasjonale 
profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing. Dette for å styrke 
regionens konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner.» 
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5. Oppsummering og forslag til strategier og delmål for 
neste fase - forprosjekt 

 
Kartleggingen i forstudien viser at det er et betydelig potensial for Espenes 
industriområde i tilknytning til havbruksnæringen i kommunen og regionen. 
 
Som en del av oppfølging av forstudien til et forprosjekt, bør det utarbeides et eget 
presentasjonsmateriell for Espenes industriområde til bruk for profilering av området 
overfor havbruksnæringen og leverandører prioriteres. I tillegg bør det vurderes å 
benytte flere kanaler for slik profilering, som for eksempel digitale flater, samt 
deltakelse på messer, gjerne gjennom regionalt samarbeid, som for eksempel ved 
Aqua Nor og Nor Fishing i Trondheim. 15 
 
Basert på kartleggingen foreslår vi følgende strategier og delmål for oppfølging i 
neste fase gjennom et forprosjekt: 
 

- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som mulig 
etableringssted for primæraktivitet/produksjon på land knyttet til 
havbruksnæringen, inklusive mulighet for etablering av smoltproduksjon  

o Nærmere kartlegging av behov 
o Prosess oppgradering av infrastruktur, inklusive oppgradering av 

energi-kapasitet 
o Dialog med aktører 

 
- Utredning og oppfølging av Espenes industriområde som «servicebase» for 

havbruksnæringen og leverandørnæringen i regionen, og muligheter for:  
o Etablering av bunkersanlegg for fartøy tilknyttet næringen 
o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen 
o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører  
o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning 

til havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes 
industriområde 

▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 
- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som etableringssted for 

større leverandører til havbruksnæringen 
▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 
- Utredning og oppfølging av mulighetene innen fremtidige satsinger som kan gi 

muligheter for nye ringvirkninger, inklusive mer eksponerte områder, og 
muligheter for service- og tilrettelegging for næringen, samt muligheter innen 
nye former for fôr- og fôrproduksjon, og utprøving av flere ulike driftsformer.  

▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle havbruksaktører, aktuelle 

leverandører og FoU-miljø 
 

                                                           
15 Aqua Nor i Trondheim har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for 
akvakultur-teknologi. Nor-Fishing i Trondheim har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i 
dag en av verdens ledende messer for fiskeri 
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- Vurdere studietur til andre deler av landet, der havbruksnæringen gir store 

ringvirkninger for leverandørnæringen, og der kommunene har lagt aktivt til 
rette for denne utviklingen. Aktuelle steder for slik studietur er Rørvik/Ytre 
Namdal og Frøya/Hitra.  

 
- I tillegg bør det vurderes et kommunalt initiativ fra Dyrøy overfor de øvrige 

kommunene i regionen for å lage et eget prosjekt som oppfølging av regional 
næringsplan for Midt-Troms for å posisjonere industriområdet i en felles 
regional sammenheng, ref. tiltak 8.7.: «Næringsareal på land»: «Det være en 
styrke for regionens konkurransekraft overfor andre regioner dersom 
kommunene legger til rette for felles profilering av regionens næringsareal 
overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om større 
utbygginger/satsinger, samt ved deltakelse på større nasjonale 
profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing. Dette for å styrke regionens 
konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner.»  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  
Saksmappe: 2018/848 
Saksbehandler: Stig Stokkland 
Dato: 30.08.2018 

 
 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om støtte til forprosjekt-Næringsvennlig kommune 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 34/18 11.09.2018 

 
 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har i samarbeid med VOX og Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling v Roald 
Johansen gjennomført fase 1 (forstudie) av prosjekt "Næringsvennlig kommune" 
Dette har vært spørreundersøkelse til næringsliv, politikere og administrasjon, samt videre 
intervju av utvalgte personer. Resultatene fra undersøkelsen vil ble presentert under 
Dyrøyseminaret. 
 
Etterfølgende budsjett og finansieringsplan er basert på erfaringer fra andre kommuner som har 
gjennomført tilsvarende prosjekt. Nærmere opplysninger om videre framdrift, og hvilke tiltak 
som da vil bli gjennomført vil bli oversendt omstillingsstyret når dette foreligger. Dette 
innebærer også evt. endringer på budsjett og finansiering. 
 
Dyrøy kommune velger likevel å søke på dette grunnlag for å få en raskest mulig oppfølging av 
prosjektet 
 
Kostnadsoverslag 
 
Tittel 2018 SUM 
Eget arbeid koordinator 
og arbeidsgrupper   120 000   120 000 
Eget arbeid PA/SG   83 000   83 000 
Honorar PL   150 000   150 000 
Kurs/seminar PLP e.l.   45 000   45 000 
Møteutgifter div. møter   10 000   10 000 
Reise/besøk bedrifter   5 000   5 000 
Reisekostnader PL   20 000   20 000 
Studietur/dialogmøter   20 000   20 000  
Sum kostnad 453 000 453 000 
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Finansieringsplan 
Tittel 2018 SUM 
01. Tilskudd 
Omstillingsfondet   125 000   125 000 
02. Egeninnsats eget 
arbeid   203 000   203 000 
03. Egeninnsats 
kontanter     0 
04. Annen finansiering - 
IN   125 000   125 000  
Sum finansiering 453 000 453 000 

 

Administrasjonens vurdering 
Næringsvennlig kommune er et anbefalt tiltak i Regionalforvaltning. Innovasjon Norge har en 
praksis på å finansiere en andel av arbeidet sammen med Omstillingsfondet og kommunen. I 
handlingsplanen for 2018 under innsatsområde Attraktivitet heter det at forstudie skal være 
gjennomført og forprosjekt påbegynt i 2018.  
 
Pr i dag er vi ikke kjent med resultatene fra forstudiet i full utstrekning, og hvilke anbefalinger til 
oppfølging som ligger der.  Dette vil imidlertid foreligge innen styremøtet, og vi har da 
muligheten til å justere et vedtak i fht ressursbehov. Rapport ettersendes i forkant for møtet så 
snart den foreligger. 
 
Omstillingsleder stiller seg positiv til å innvilge prosjektet som omsøkt, med forbehold om at det 
kan komme endringer i møtet.  
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
1.Omstillingsfondet innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 125.000 til gjennomføring av 
forprosjekt Næringsvennlig kommune, med utgangspunkt i godkjent kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. Prosjektet forutsettes fullfinansiert og igangsatt i 2018. 
 
2.Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan 
Tittel 2018 SUM 
Eget arbeid koordinator 
og arbeidsgrupper   120 000   120 000 
Eget arbeid PA/SG   83 000   83 000 
Honorar PL   150 000   150 000 
Kurs/seminar PLP e.l.   45 000   45 000 
Møteutgifter div. møter   10 000   10 000 
Reise/besøk bedrifter   5 000   5 000 
Reisekostnader PL   20 000   20 000 
Studietur/dialogmøter   20 000   20 000  
Sum kostnad 453 000 453 000 

 
Godkjent finansieringsplan 
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Tittel 2018 SUM 
01. Tilskudd 
Omstillingsfondet   125 000   125 000 
02. Egeninnsats eget 
arbeid   203 000   203 000 
03. Egeninnsats 
kontanter     0 
04. Annen finansiering - 
IN   125 000   125 000  
Sum finansiering 453 000 453 000 

 

3. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta prosjekt, dersom annet ikke 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. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene 
forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. 

6. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt 
til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år. 

7. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 
8. Eventuelle særvilkår: Søker må fylle ut og levere en «prosjektlederrapport» til 
Omstillingsprogrammet etter endt prosjekt. 
 

Styreleders innstilling: 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Prosjektlederrapport 
 
Rapportskjemaet for prosjektleder skal fylles ut når et prosjekt finansiert med omstillingsmidler avsluttes. 
Opplysningene fra skjemaet skal brukes til å vurdere hvordan prosjektet har bidratt til å realisere målene for 
omstillingsarbeidet, slik disse er definert i omstillingsplanen.  Omstillingsarbeidet omfatter mange og svært ulike 
prosjekter, og alle spørsmålene nedenfor vil ikke passe like godt for alle prosjektene. Merk også at når flere bedrifter 
har deltatt i prosjektet må svarene relateres til alle deltakende bedrifter. 
 
VOX –Omstillingsprogrammet i Dyrøy 
 
0      Prosjektdata 
Prosj.nr 
 

Prosjektfase 
 

Prosjektnavn 
 

Prosjektansvarlig 
 

Prosjektleder 
 

Startdato 
 

Planlagt slutt 
 

Faktisk slutt 
 

Totalbudsjett 
 

Regnskap 
 

Bevilget 
 

Utbetalt 
 

Kommentarer 
 
 
1  Hva var det viktigste formålet med prosjektet (hovedprosjektet)?  

(Ranger de tre viktigste formålene, hvor 1 er viktigst, 2 nest viktigst og 3 tredje viktigst) 
-etablere nye arbeidsplasser       
-sikre eksisterende arbeidsplasser  
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakernes kompetanse  
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne lokale nettverk  
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne nettverk nasjonalt og internasjonalt  
-bedre bedriftenes konkurranseevne på etablerte markeder  
-bedre bedriftenes konkurranseevne på nye markeder  
-utvikle nye produkter  
-etablere nye samarbeidskonstellasjoner  
 
2     I hvilken grad har prosjektet bidratt til å tilføre prosjektdeltakerne/bedriftene økt       

kompetanse på følgende områder ?          (Skala 1- 5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 
-kompetanse i ledelse, organisering og strategitenkning  
-kompetanse i markedsføring/salg  
-produksjonskompetanse  
-kompetanse i forhold til innkjøp/leverandørhåndtering  
-kompetanse om hvordan nye produkter/tjenester kan utvikles og kommersialiseres  
-kompetanse om utforming og strukturering av prosjekter  
-kompetanse om bruk av det offentlige støtteapparatet  
-kompetanse om etablering og deltakelse i samarbeidskonstellasjoner  
 
3a  I hvilket grad har prosjektet bidratt til å styrke samarbeidet mellom ulike aktører?  
                                                                               (Skala 1-5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 
-samarbeid mellom tilsvarende/like virksomheter (tidligere konkurrenter)  
-samarbeid mellom produsenter og leverandører   
-samarbeid mellom produsenter og kunder  
-samarbeid mellom næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner  
-samarbeid mellom næringsaktører, tilskuddsapparat og offentlig myndigheter  
 
3b  Hvor er aktørene som inngår i disse nye samarbeidskonstellasjonene lokalisert? 
       (Med region refereres det til kommunen eller kommunene som har omstillingsstatus)          (sett kryss) 
-samarbeidet består hovedsakelig av aktører i denne regionen (dvs. omstillingsområde)  
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-i samarbeidet inngår det både aktører i denne regionen og aktører utenfor regionen  
-samarbeidet har en overvekt av aktører som holder til utenfor regionen  

 
4     Har prosjektet bidratt til å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til den/de involverte 

bedriftene?                                         (sett kryss) 
-ja i betydelig grad  
-ja til en viss grad  
-nei, lønnsomhet og konkurranseevne har i liten grad blitt påvirket av prosjektet  
 
5   Har prosjektet bidratt til økt salg ut av regionen for de deltakende bedriftene?           (sett kryss) 
-ja i stor grad  
-ja til en viss grad  
-nei ikke i det hele tatt  
 
6   Har prosjektet bidratt til at deltakende bedrifter har introdusert produkter/tjenester som de 
tidligere ikke har produsert?                                                                               

 (sett kryss) 
-ja produktene/tjenestene er nye for søkerne  
-eksisterende produkt, men oppgradering/videreutvikle eksisterende produksjon  
-nei, prosjektet er ikke rettet mot utvikling av nye produkter/tjenester  
 
7a   Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?                       (sett kryss) 
-antall  
: 
7b Hvor mange nye arbeidsplasser forventer dere at det gjennomførte prosjektet vil kunne bidra 
til i løpet av de tre første årene etter at prosjektet formelt er avsluttet ? (ikke inkludert de 
arbeidsplassene som allerede er skapt)                      (sett kryss) 
-antall   
 
8   Har prosjektet bidratt til en eller flere bedriftsetableringer? (reg. av jur. enh)           (sett kryss) 
-en  
-flere; antall  
-nei  
 
9   Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra VOX?                (sett kryss) 
-ja, uten endringer  
-ja, i samme skala men på et senere tidspunkt  
-ja, i redusert skala men etter samme tidsplan   
-ja, i redusert skala og på et senere tidspunkt  
-nei, prosjektet ville ikke blitt gjennomført  
 
PROSJEKTANSVARLIG: Dato: 

 
Underskrift: 

Navn prosjektansvarlig Telefon: E-post adresse: 
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