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Saksopplysninger 
Omstillingsplanen er overordnede planverk for gjennomføring av omstillingsarbeidet. Visjonen 
for omstillingsarbeidet er «et attraktivt lokalsamfunn i vekst». Målsettingen er å bidra til å skape 
eller sikre 25 arbeidsplasser i næringslivet innen utgangen av 2020 innen de fire valgte 
innsatsområdene. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner som er en konkretisering av omstillingsplanens 
innsatsområder i strategier og mulige tiltak.  
 
Vedlagt finnes forslag til handlingsplan for 2019, som skal behandles i omstillingsstyret og 
vedtas av kommunestyret i møte 28.februar. Handlingsplanen ligger også til grunn for søknad til 
Troms fylkeskommune om midler til gjennomføring i 2019. Handlingsplanen er utarbeidet av 
omstillingsleder på bakgrunn av programstatusvurderingen (31.nov) og styreseminaret (4.des). 
 

Administrasjonens vurdering 

I styreseminaret ble det valgt å ikke gjøre revisjon av omstillingsplanen. Målsettingene i form av 
antall arbeidsplasser og fordeling mellom innsatsområder ble heller ikke endret. 
Delmålene som er valgt er i stor grad videreføring eller oppfølging av delmål i handlingsplan for 
2018.  Det er lagt stor vekt på innspillene fra styreseminaret.  
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Handlingsplan for 2019 vedtas. 
 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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1. Innledning 

1.1 Hva sier omstillingsplanen? 

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål  og ressursbruk for omstillingsarbeidet i 
Dyrøy i perioden 2018 til 2020.  
 
Visjonen for omstillingsarbeidet er Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft.  
 
Omstillingsplanen beskriver disse fire innsatsområdene med tilhørende strategeier:  

 Sjømatnæring og leverandørindustri til sjømatindustri 
 Opplevelsesnæring  
 Eksisterende næringsliv 
 Attraktivitet 

 

1.2 Om handlingsplanen 

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplanen er en konkretisering av 
omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal 
før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i 
omstillingsarbeidet i Dyrøy.  
 
Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å vedtas av kommunestyret i 
Dyrøy. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
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2. Mål 

2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet 

Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 
år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet. 
 
Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 
50 arbeidsplasser. 
 
Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut: 
  

Prioriterte innsatsområder/år 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 
sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på 
natur, kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og 

knoppskytinger 

4 3 3 10 

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de 
tre andre innsatsområdene. 
 

For 2019 er målet 8 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-
rapporter fra enkeltprosjekter.  
 

2.2 Delmål  

For 2019 vil omstillingsarbeidet i Dyrøy arbeide for å oppnå følgende delmål: 

Sjømatnæringa: 

 Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for næringsaktivitet på og i tilknytning til 
Espenes Industriområde. Mål om en intensjonsavtale om etablering på området i 
løpet av 2019. 

 Ta initiativ til felles presentasjon av regionens industriområder. 
 Gjennomføre studietur til regional sjømatklynge. 
 Bidratt til minst et utviklingsprosjekt i sjømatnæringa. 
 Bidratt til minst en etablering i sjømatnæringa. 
 Etablering av mottaksstasjon for lokale fiskere. 
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 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen havbruksnæring igangsatt , for 
eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt innen sjømatnæring  
 1 prosjekt igangsatt knyttet til rammebetingelser og kompetanse for sjømatnæring 

 
 
Opplevelsesnæring 

 Minst 3 reiselivsbedrifter i Dyrøy posisjonert i internasjonale turoperatørprogram, i 
samarbeid med Visit Senja Region.  

 Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter i opplevelsesnæring basert på mat, kultur og 
reiseliv. 

 Bidratt til minst 1 bedriftsetablering. 
 Gjennomført minst et tiltak som bidrar til å økt tilrettelegging og styrkede fellesgoder 

for reiselivsbedriftene i Dyrøy. 
 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring igangsatt , for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling  
 

Eksisterende næringsliv 
 Gjennomføre forstudie SMB Utvikling med 10-15 deltakerbedrifter og starte 

forprosjekt SMB Utvikling. 
 Etablere fast (jevnlig) møteplass for og i samarbeid med næringslivet. 
 Bidratt til minst 5 bedriftsrettede prosjekter i eksisterende næringsliv 
 Bidratt til minst 5 bedriftsetableringer (i bransjer utenom opplevelsesnæringer og 

sjømatnæringa). 
 Igangsatt minst 1 prosjekt som skal øke samrbeidet innen eksisterende næringsliv, 

eksempelvis «håndtverkersamarbeid». 
 

 
Attraktivitet 

 Forprosjekt næringsvennlig kommune gjennomført og hovedprosjekt igangsatt. 
 Lokal handlingsplan for regional næringsplan vedtatt i løpet av 2019, ref. revidert 

planstrategi. 
 Minimum to kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, 

f.eks etablererverksted/kurs. 
 Minst ett tiltak igangsatt/gjennomført med mål om styrket rekruttering til 

næringslivet 
 Ungt Entreprenørskap – styrke kommunens deltakelse i UE. 
 Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv 

næringsarena og møtested 
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 Ett tiltak igangsatt som bidrar til å sette fokus på å styrke boligmarkeder og øke 
boligbyggingen. 
 

 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 25 nye 
arbeidsplasser.  
 
Indirekte vil dette legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til 
kompetanseheving  og økt bolyst.  Dyrøy  vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter 
og legge grunnlaget for netto innflytting. 
 
For å se på hvordan Dyrøy utvikler seg legges det opp til å følge utviklingen innen utvalgte, 
målbare områder: 
 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 
 Nyetableringer - etableringsfrekvens 
 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 
 Resultat i Kommune-NM 

 

Disse effektmålene skal måles årlig ved å innhente  data fra SSB med hensyn på 
befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale  bedrifter. I tillegg skal årlige 
data fra og Kommune NM vektlegges. 
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3. Innsatsområder 

3.1 Sjømatnæring 

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet sjømatnæring skal det i løpet av 2019 etableres 3 nye arbeidsplasser i 
Dyrøy. Hovedfokus i 2019 legges rundt utvikling av Espenes Industriområde, ut fra 
videreføring av forstudie Espenes Industriområde og forstudie Solbergfjord Mottaksstasjon.  
 
Totalt for innsatsområdet skal det fram til utgangen av 2020 etableres 8 nye arbeidsplasser. 
 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 
2019 

Resultatmål 
2019 

Budsjett* 
2019 

A. Proaktivt arbeid 
 

Proaktivt arbeid for å 
avdekke og identifisere 
utviklingsprosjekter. 

Intensjonsavtale om 
etablering på plass. 
Studietur til regional 
sjømatklynge. 
Mottaksstasjon satt i 
drift. 
 

1 arbeidsplasser 500 000 

B. Bedriftsrettede 
tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 
fra bedrifter i 
sjømatnæringene 

Minst en nyetablering 
og minst et 
utviklingsprosjekt i 
eksisterende bedrift. 
 

2 arbeidsplasser 300 000 

C. Ramme-
betingelser og 
infrastruktur 

Aktivt jobbe for å bedre 
de utfordringer for vekst 
sjømatnæringene selv 
peker på 
 

Kartlegge muligheten 
for styrket infrastruktur 
Felles presentasjon av 
regionens 
industriområder. 
 

0 arbeidsplasser 100 000 

Sum   3 arbeidsplasser 900 000 
*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen innsatsområdet Havbruksnæring.  
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3.2 Opplevelsesnæring  

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet Opplevelsesnæring skal det i løpet av 2019 etableres 2 nye 
arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det fram til utgangen av 2020 
etableres 8 nye arbeidsplasser. 
 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2018 Delmål 
2018 

Resultatmål 
2018 

Budsjett* 
2018 

D. Tilgjengelighet 
og kapasitet 

Bidra til å bedre 
reisemålets 
tilgjengelighet og til å 
øke kapasiteten på 
reisemålet 
 

Minst tre bedrifter posisjonert i 
internasjonale turoperatør-
program. 
 
Minst ett tiltak for økt 
tilrettelegging og styrkede 
fellesgoder.  

 0 
arbeidsplasser 

 150 000 

E. Opplevelses-
produksjon 

Bedriftsrettede tiltak 
knyttet til utvikling av 
nye og 
videreutvikling av 
eksisterende 
opplevelsesprodukte
r 

Minst tre bedriftsrettede tiltak. 
Minst en bedriftsetablering. 
 

 2 
arbeidsplasser 

400 000 

F. Kompetanse og 
samarbeid 

Bistå 
opplevelsesnæring i å 
avdekke behov og 
etterspørre 
kunnskap, 
kompetansehevende 
tiltak og 
samarbeidstiltak 
samt initiere og 
gjennomføre ulike 
tiltak 
 

Min. ett kompetansehevende 
tiltak gjennomført. 
 
Forstudie SMB Utvikling 
gjennomført og forprosjekt i 
gang, minst 3 deltakere fra 
opplevelsesnæringa. 

0 
arbeidsplasser 

150 000 

Sum   2 
arbeidsplasser 

700 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  
 

 
For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Opplevelsesnæring.   
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet Eksisterende næringsliv skal det i løpet av 2019 etableres 3 nye 
arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det utgangen av 2020 etableres 9 nye 
arbeidsplasser. 
 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 
2019 

Resultatmål 
2019 

Budsjett* 
2019 

G. Proaktivt arbeid Proaktivt arbeid mot 
eksisterende næringsliv 
for å avdekke 
utviklingspotensial og 
mulige knoppskytinger 
samt identifisere 
utviklingsprosjekter 

Gjennomføre forstudie 
SMB Utvikling og starte 
forprosjekt. 
 

0 arbeidsplasser 250 000 

H. Bedriftsrettede 
tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 
med utgangspunkt i ideer 
fra fra bedriftene 

3 bedriftsrettede 
prosjekter. 
 
 

2 arbeidsplasser  300 000 

I. Nettverk og 

klynger 

Økt konkurransekraft 
gjennom å bidra til å 
utvikle og holde liv i 
samhandlingsarenaer for 
lokalt næringsliv samt 
etablere relevant nettverk 
med eksterne nærings- og 
kompetansemiljø 

Jevnlig møteplass for og i 
samarbeid med 
næringslivet etablert. 
 
Ett prosjekt innen 
bedriftssamarbeid er 
igangsatt, eks. 
«håndtverker-
samarbeid». 
 
Det er etablert kontakt 
med relevante nærings- 
og kompetansemiljø. 
 

0 arbeidsplasser 50 000 

J. Kompetanse Bistå eksisterende 
næringsliv med å avdekke 
behov og etterspørre 
kunnskap og 
kompetansehevende tiltak 
samt initiere og 
gjennomføre ulike tiltak 

Minst to 
kompetansehevende 
tiltak gjennomført. 
 
 

0 arbeidsplasser 50 000 

K. Gründere og 

nyetablerere 

Støtte opp under konkrete 
bedriftsutviklingsprosjekt 
fra gründere og 
nyetablerere – uavhengig 
av bransje 

3 nyetableringer 
 

1 arbeidsplass 250 000 
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Sum   3 arbeidsplasser 900 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  
 

For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Eksisterende næringsliv.  
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3.4 Attraktivitet 

Målsettinga for innsatsområdet er at Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for 
 næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i 
 for innbyggerne å bo i 
 for gjester å besøke 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 
2019 

Budsjett* 
2019 

L. Sentrumsutvikling Bidra til å sette i gang og 
drive prosesser som 
utvikler sentrum som 
attraktiv næringsarena og 
som møtested for 
kommunens innbyggere 
og besøkende 

Sentrumsplanprosess 
gjenopptatt. 
 
Minimum ett prosjekt 
gjennomført som utvikler 
sentrum som møtested/ 
næringsarena. 
 

200 000 

M. Etablererkultur og 
ungdoms-satsing 

Motivere til 
entreprenørskap og 
innovasjon gjennom hele 
oppvekstløpet. Engasjere 
og stimulere 
endringsagenter og 
kreative miljø. Utvikle 
entreprenørielle 
ferdigheter gjennom å 
initiere, legge til rette for 
og gjennomføre ulike 
kompetansehevende tiltak 

Minimum ett prosjekt 
gjennomført som bidrar til å 
utvikle innovasjons- og 
etablererkultur. 
 
Samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap etablert. 
 
Minst ett prosjekt igangsatt/ 
gjennomført som styrker 
rekruttering til næringslivet. 
 

100 000 

N. Næringsvennlig 
kommune 

Utvikle 
kommuneorganisasjonen 
til å bli mer 
næringsvennlig.  

Forprosjekt Næringsvennlig 
kommune gjennomført – 
hovedprosjekt igangsatt. 
 

 
200 000 

Sum   500 000 
* Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  
 
 
For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Attraktivitet. 
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4. Budsjett og finansiering 

 

Finansiering 2019 

Finansieringsplanen for 2019 tar utgangspunkt i Omstillingsplanen 2018-2020 med de 
forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.  

Finansiør Andel i % 2019 

Troms fylkeskommune 75 % 3 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 

Overførte midler 2018  ? 

SUM 100 % 4 000 000 

 
 

Budsjett 2019 (i tillegg kommer overførte midler fra 2018) 

Innsatsområde Avsatt 

ramme til 

prosjekter 

Timer avsatt 

til prosjekt-

arbeid 

Kostnad Sum 

1. Sjømatnæring 900 000 400 200 000 1 100 000 

2. Opplevelsesnæring 700 000 400 200 000 900 000 

3. Eksisterende næringsliv 900 000 400 200 000 1 100 000 

4. Attraktivitet 500 000 400 200 000 700 000 

Sum innsatsområder 3 000 000 - - - 

Prosjektarbeid1) - 1600 800 000 - 

Administrasjon2) - - - 200 000 

Sum prosjektarbeid og administrasjon    1 000 000 

 

Sum – innsatsområder, prosjektarbeid 
og administrasjon 

- 
 

- 
 

 

4 000 000 

 

1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling 
og oppfølging av prosjekter. Avsatt kr 800.000,-, tilsvarende 1600 timer til en timekostnad på kr 500,- 
(internkostnad) 

2) Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme., tilsvarende  kr 200.000,-. Dekker 
drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre 
driftskostnader 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 
årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- for 2019. Det betyr innleie av ekstern kompetanse 
(utover programleder) i størrelsesorden 0,2 årsverk. 
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Det er inngått avtale med Nordavind Utvikling KF på leveranser innenfor følgende 
hovedområder: 

1. Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid 
2. Fasilitering som inngår i leveranser i regi av VOX 
3. Prosjektledertjenester på prosjekter og satsinger i VOX egen regi. 

 
Pkt 1 og mindre oppdrag under pkt 2 inngår i rammen for administrative kostnader. Større 
leveranser kommer inn under rammen for de enkelte innsatsområder og reguleres i 
tilleggsavtaler. 
 
og Midt-Troms Næringshage for styrking av det bedriftsrettede arbeidet. 
 
Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 
forstudier og forprosjekter. 
 
Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i 
tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 
 
Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 
virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 
bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 
Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger. 
 
Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 
et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 
prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 
samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Saksframlegg 
 

Gjennomføring av forstudie SMB-Utvikling 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 6/19 24.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
SMB-utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med 
vekstpotensial. Programmet leveres som en rådgivningstjeneste og har som mål å utarbeide 
prosjektplaner for utviklingsprosjekter i bedriftene. 
 
SMB-Utvikling er delt i tre faser i hht fasene i PLP-metoden 

1- Forstudie 
2- Forprosjekt, utvikling av prosjektplaner i bedriftene 
3- Hovedprosjekt, realisering av prosjektplanene (gjennomføres i den enkelte bedrift, ikke 

organisert gjennom prosjektet) 
 
SMB-Utvikling gjennomføres i regi av omstillingsprogrammet, med en ekstern innleid 
prosjektleder, som velges ut blant Innovasjon Norges godkjente konsulenter. Innovasjon Norge 
har gjennomført en offentlig innkjøpsprosess på vegne av alle omstillingskommuner, derfor står 
vi fritt til å velge prosjektleder blant de forhåndsgodkjente konsulentene. 
 
I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle 
deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet. 
Utvelgelsen skal baseres på følgende faktorer: 

 Økonomisk grunnlag for vekst  
 Vekst- og utviklingspotensial  
 Entusiasme og vilje til å delta og satse  
 Samarbeidsvilje og -evne 

 
Forstudiet har en økonomisk ramme på inntil kr. 240.000 og forprosjektet har en økonomisk 
ramme på inntil kr. 800.000. Innovasjon Norge kan etter søknad dekke inntil 50% av kostnadene 
i begge faser med utgangspunkt i vedlagte prosjektplan. 
Etter en kartlegging og vurdering av potensielle bedrifter i forstudiefasen velges en gruppe 
bedrifter ut til å delta i forprosjektfasen av SMB-utvikling. 
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Innovasjon Norge anbefaler at inntil 15 bedrifter (minimum 10) deltar i forstudiet.  Av disse går 
inntil 10 bedrifter videre til forprosjektet.  Vi kan rekruttere fra alle bransjer og innsatsområder, 
og utgangspunktet er etablerte bedrifter med virksomhet av et visst omfang. 
Tidsrammen for forstudien er på ca. 3 måneder, det tas utgangspunkt i gjennomføring av 
forstudiet i første halvår og at forprosjektarbeidet startes opp rett over ferien.  
Omstillingsleder har utarbeidet en prosjektplan for forstudiefasen som grunnlag for 
gjennomføring og finansieringssøknad til Innovasjon Norge. Denne vedlegges. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
SMB-Utvikling er et av verktøyene i Regionalomstilling.no, og anbefales gjennomført tidlig i 
omstillingsarbeidet. SMB-Utvikling er et av delmålene fra handlingsplan 2018.  
Erfaringene fra andre omstillingskommuner er svært gode, Lierne kommune er f.eks i gang med 
sitt tredje program. Gjennom forstudien og forprosjektet identifiseres konkrete 
utviklingsprosjekter i bedriftene, og bringes fram til en realiserbar plan for gjennomføring. 
Omstillingsleder vil derfor gå inn for at VOX Dyrøy gjennomfører SMB-utvikling. 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret innvilger inntil kr. 120.000 til gjennomføring av forstudie SMB-Utvikling. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Prosjektplan  1 

PROSJEKTPLAN 
 

Forstudie 
 
 
 
 

SMB Utvikling Dyrøy 

 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

 
Gjennomføring av forstudie SMB Utvikling første halvår 2019 innenfor en tentativ 
økonomisk ramme på kr. 240.000.  
 
Målet er 10-15 bedrifter i forstudiet, der de med potensiale og vilje til vekst og utvikling 
tilbys å delta i forprosjektet. 
 
Prosjektet eies av Dyrøy kommune v/VOX. 

 
Sted, dato 
 
 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
NN       NN 
Tittel       Tittel 
Organisasjon     Organisasjon 
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Prosjektplan  2 

1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet er forankret i handlingsplan for 2018. Det ble ikke igangsatt i første prosjektår og går 
videre i handlingsplan for 2019.   
 
SMB Utvikling er en del av verktøykassen i regionalomstilling.no, Innovasjon Norge, og er anbefalt 
gjennomført i alle omstillingskommuner. 
 
 

1.2 Effektmål (Hvorfor) 
 

SMB Utvikling skal bidra til vekst og økt lønnsomhet i deltakerbedriftene, og til sikring og etablering 
av nye arbeidsplasser i Dyrøy. 

 
 
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva) 
 

Minimum 5 bedrifter skal ha planlagt og gjennomført lønnsomme utviklingsprosjekter i løpet av 
2020. 
 
 

1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva) 
 
10-15 bedrifter har gjennomført forstudie i SMB Utvikling i løpet av første halvår 2019, og 2/3 av 
bedriftene går videre til forprosjektfasen med lovende utviklingsprosjekter. 
Forstudiefasen er gjennomført innenfor en økonomisk ramme på kr. 240.000 

 

1.5  Rammer og avgrensning 

Uttalte forutsetninger og rammer gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver som finnes for prosjektet, for 
eksempel vedrørende total tidsramme, tidspunkter, kostnader, ressursbruk, osv. 
Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet. 

 
I hovedsak rekrutteres bedrifter fra Dyrøy. Dersom vi ikke får nok deltakere kan bedrifter fra 
nabokommunene inviteres inn.   
 
Oppstart av forstudie betinget av nok deltakere. 
 
Konsulentmiljø engasjeres for både forstudie og forprosjekt i samme innkjøpsprosess. Fase 
to betinges av beslutning om videreføring til forprosjekt. 
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Prosjektplan  3 

2.  PROSJEKTORGANISASJON 
Her beskrives prosjektorganisasjonen med aktuelle roller. 

 
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet (og forprosjektet): 
 
Prosjekteier:   VOX Dyrøy 
Prosjektansvarlig:  Programleder evt styreleder 
Prosjektleder:   Sertifisert konsulent (velge blant prekvalifiserte) 
Styringsgruppe:  Programstyret 
 
 
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1  Beslutningspunkt 

Oppstart betinges av nok deltakere UKE 8 
Behandling av prosjektrapport, vedtak om videreføring og opptak til forprosjekt UKE 21 
 

3.2  Statusrapportering  

Utgangspunktet er rapportering på styremøtet i uke 13 og sluttrapportering og vedtak om 
videreføring /opptak i uke 21 
 
 
3.3  Milepæler  
List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. 

 

Nr Uke Tilstand/Hendelse 

01 6 Prosjektleder engasjert 

02 8 Deltakere på plass/ Oppstart 

03 15 Intervjuer gjennomført 

04 18 Sluttrapport foreligger 

05 21 Vedtak om videreføring og opptak gjennomført 

06   

07   
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Prosjektplan  4 

4.   MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
En enkel interessentanalyse med eventuell kommunikasjonsplan. Prosjektansvarlig er ansvarlig for ekstern 
kommunikasjon (kan delegeres i konkrete tilfelle) mens prosjektleder er ansvarlig for intern kommunikasjon i 
prosjektorganisasjonen. 

4.1 Interessenter/målgrupper 

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at interessenter 
kan påvirke gjennomføringen av prosjektet bør en interessentanalyse gjennomføres. 
Aktiviteter som skal bidra til å håndtere interessenter, bør inngå i prosjektplanen.  

 

Aktør Aktørens interesse 
av prosjektet 

Grad av påvirkning 
på prosjektet 

Prosjekttiltak/ 
aktiviteter  

Ingen spesielle    

    

    

 

4.2 Kommunikasjonsstrategi 

Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med de viktigste interessentene. Beskriv målet med 
kommunikasjonen det mest sentrale budskapet, egnet kommunikasjonsform og hvem som er ansvarlig for å 
gjennomføre tiltaket. 

 

Aktør Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig 
Bedriftene Rekruttering Potensiale for vekst 

og lønnsomhet og 
hjelp til utvikling 

Mail, tlf, media, SoMe, 
møter, 1:1 

VOX 

Innbyggere Omtale Synliggjøre aktivitet Media, SoMe VOX 

Samarbeidspartnere Omtale Koblinger, 
synliggjøre aktivitet 
osv. 

1:1 VOX 

 

5.   RISIKOVURDERING 
Beskriv de kritiske risikofaktorene. 
Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens 
dette vil kunne medføre for prosjektoppnåelse. 

 
5.1 Risikofaktorer og -håndtering 
List opp de risikofaktorer som oppfattes om viktige for gjennomføring av aktuell fase (1-5) 

 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 
Ikke nok deltakere 3 5 15 - Invitere fra nabokommuner 

Ikke nok bedrifter med 
utviklingspotensiale 

2 5 10 - Går ikke videre med forprosjekt 

Ikke fornøyd med PL 2 5 10 - Bytte PL 
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Prosjektplan  5 

6.   GJENNOMFØRING 
Dette kapittel beskriver aktiviteter, ressurser og fremdrift. Dersom dette er et større prosjekt kan en også 
henvise til egen fremdriftsplan (gjerne som excel) som vedlegges.  

6.1  Hovedaktiviteter 
Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat. 

 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 

Engasjere 
prosjektleder 

Finne beste 
prosjektleder 

Tilbudsinnbydelse 
Tilbudsvurdering 
Tilbud til valgt konsulent 
Inngå avtale 
 

Avtale om 
gjennomføring 

Rekruttere bedrifter Nok deltakere Kartlegge potensielle 
Gjøre et utvalg 
Henvendelse 
Oppfølging 
Påmelding 

15 lovende 
deltakere (minimum 
10?) 

Gjennomføre 
intervjuer 

Kartlegge 
vekstpotensialet 

og innsatsviljen 

til potensielle 

deltakerbedrifter 

Møtebooking 
Oppstartsmøte med 
alle? 
Gjennomføre møter i en 
eller flere runder. 
 

Intervjuer med alle 
deltakerne 
gjennomført 

Sluttrapport Konkludere med 

en anbefaling til 

hvilke lokale 

bedrifter som bør 

velges ut som 

deltagere i 

forprosjektet  

 

Prioritering ut fra 
kriteriene for videre 
deltakelse. 
 
Skrive sluttrapport 

Sluttrapport 
foreligger. 

Behandling i 
styringsgruppa 

Beslutning om å 
gå videre til 
forprosjekt. 
Beslutte hvem 
som får tilbud 
om deltakelse i 
forprosjekt 
 

Saksbehandling 
Innstilling 

Vedtak om 
videreføring 
Vedtak om hvem 
som får tilbud 
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Prosjektplan  6 

6.2  Tids- og ressursplaner 
Sett hovedaktivitetene inn i et ganttskjema med angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet (gjerne 
min/maks).  

 

Hoved- Tidsplan (ukenummer 2019) ress. 

Aktiviteter 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bruk 

Engasjere 
prosjektleder 

X X X                 

Rekruttere bedrifter  X X X X               

Gjennomføre 
intervjuer 

     X X X X X X X        

Sluttrapport              X X     

Behandling i 
styringsgruppa 

                 X  

Sum timeverk:  

Statusmøter                    

Styringsgr.møter   X       X        X  

Milepæler   X  X       X   X   X  

Beslutningspunkt     X             X  

 
6.3 Ressurs- og kompetanseplan 
Her anføres navn på prosjektdeltakere, gjerne som i nedenstående tabell. Det anvises hvilke hovedaktiviteter de 
skal delta i. 
 

Navn Avd/org. Hovedaktiviteter Tidsperiode Timeverk 

Stig Stokkland VOX    

     

     

 

7.   ØKONOMI 
Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. 
 
Forprosjektet har en maksimal ramme på kr. 800.000 hvorav 50% kan søkes støttet fra Innovasjon Norge. 

 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

Prosjektledelse  VOX Dyrøy 120 000 

Reisekostnader  Innovasjon Norge 120 000 

Annet  Egenandel i forstudiefasen?  

    

    

Sum 240 000 Sum 240 000 
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Prosjektplan  7 

 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne ressurser) 
arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er 
inngått.  
Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester.  

 
Avtale med konsulent. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/34 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 15.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Etablererverksted 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 7/19 24.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
I forslag til handlingsplan for 2019 er det lagt inn følgende delmål under innsatsområde 4 – 
attraktivitet: 

- Minimum to kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, f.eks 
etablererverksted/ -kurs. 

 
I tillegg ligger det i forslaget delmål under alle de tre øvrige innsatsområdene om å bidra til 
etableringer 

- Sjømatnæring: 1 
- Opplevelsesnæring: 1 
- Eksisterende næringsliv: 3 

 
I 2018 ble det registrert 17 nye foretak i Dyrøy med smått og stort.( I 2017: 14 og i 2016: 13) De 
tre siste årene er det altså mange som har starta nye virksomheter, en betydelig økning i forhold 
til perioden 2009-2015, hvor aktiviteten var mer laber med 3-7 nye foretak hvert år.  
 
Gjennom samarbeidsavtalen med Midt-Troms Næringshage har vi tilgang på kompetanse innen 
forretningsutvikling og 20 års erfaring med etablererveiledning. Næringshagen har kommet med 
følgende tilbud for gjennomføring av et etablererverksted, basert på vår «bestilling». 
 
Målgruppe: 6-10 deltakere. Personer i en planleggingsfase eller nystartede firma i tidlig 
driftsfase. Fortrinnsvis med mål/potensiale om forretningsvirksomhet med et visst 
omfang/potensiale. Begrenset antall deltakere for å kunne jobbe med den enkelte. 
 
Omfang/ tidspunkt:  
3 kveldssamlinger a 3 kvelder.   
 
Kveld 1:  Nordavindshagen uke 10  onsdag 20.februar 
Kveld 2: Finnsnes  uke 12  onsdag 6.mars 
Kveld 3: Nordavindshagen uke 14  onsdag 20.mars 
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Sentrale emner: 
- Forretningside og forretningsmodell 
- Økonomi og finansiering 
- Formelle krav og organisering, samarbeid 
- Marked og salg 

 
 
Kostnader (kr 800 pr/t): 
3 kvelder + reisetid (til sammen 15 timer)   kr 12 000 
Forberedelser 22,5 timer     kr 18 000 
Sum tilbud:      kr 30 000 
 
Omstillingsleder vil følge samlingene og bidra med veiledning av deltakerne. Tiltakskonsulent 
inviteres til å delta. 
 
Egenandel for deltakelse på 600 kr/deltaker, som dekker utgifter til servering og andre mindre 
tilleggsutgifter i arrangementet. 
 
Midt-Troms Næringshage tilbyr veiledning av deltakerne utover dette tilbudet. Det betyr en 
gratis samtale (finansiert av avtalen med Dyrøy kommune/VOX)  + videre 
rådgivning/prosjektutvikling av de som ønsker gjennom næringshageprogrammet (til en lav 
egenandel). 
 
Omstillingsleder vil være prosjektansvarlig for gjennomføringen og Midt-Troms Næringshage 
ved Øyvind Søreng blir prosjektleder. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Omstillingsleder mener dette er et tiltak som vil styrke den enkelte etablerers prosjekt. Det tilbys 
ikke etablereropplæring i vårt område, utover Innovasjon Norges tretimers-kurs «ide til marked».  
 
Erfaringene tilsier at et slikt lokalt tilbud virker mobiliserende, og at det sannsynligvis vil bidra 
til økt tilfang av (foredlede) søknader til VOX. 
 
Vi anser det også som et godt tiltak for å knytte mer forretnings/prosjektutviklingskompetanse 
opp mot næringslivet i Dyrøy, der næringshagen som et av flere miljøer kan bidra til 
utviklingsprosjekter og kompetanseheving i næringslivet. 
 
 
 
Prosjektleders forslag til vedtak: 
 
Omstillingsstyret innvilger inntil kr. 30.000 til gjennomføring av etablererverksted i 2019. 
 
 
 
 
 
 

29



Styreleders innstilling: 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/33 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 14.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Avtale Nordavind Utvikling KF 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 8/19 24.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
VOX Dyrøy har en samarbeidsavtale med Nordavind Utvikling KF som fornyes i 2019. I den 
forbindelse har vi gjort en evaluering av måten avtalen er rigget, og utarbeidet et forslag til ny 
avtale som erstatter den gamle. 
 
Avtalen baserer seg på bistand på tre hovedområder; herunder administrativ støtte, fasilitering og 
prosjektledertjenester knyttet til konkrete delmål i handlingsplanen. 
 
Totalrammen for avtalen vil i hovedsak kunne beløpe seg til ca samme omfang som i 2018, 
fordelt på kr 5.000 i fast månedlig beløp og timebaserte oppdrag regulert gjennom tilleggsavtaler 
knyttet til gjennomføring av enkelte delmål i handlingsplanen (spesielt innenfor innsatsområde 
4-attraktivitet, der NUKF innehar mye erfaring). 
 
Utkast til omforent avtale vedlegges. 
 

Administrasjonens vurdering 
Omstillingsleder finner det hensiktsmessig å ha større del av avtalen knyttet opp mot konkrete 
leveranser regulert i egne oppdragsavtaler. Denne avtalen blir da å betrakte som en rammeavtale 
innenfor en gitt totalramme. 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret godkjenner vedlagte avtale for 2019 mellom Nordavind Utvikling KF og VOX 
Dyrøy. 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Nordavind Utvikling KF  77189200, mobil 90531848 
9311 BRØSTADBOTN  ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

   
Tverrveien 1,        
9311 Brøstadbotn 
www.nordavindutvikling.no       
          
Org.no: NO 985 953 570 MVA      Prosjekt: Omstilling 
Bank:  4776 1203173      Dato:   07.01.2019 
  
           
 
Prosjektkontrakt for oppdrag  
 
mellom  
 
Oppdragsgiver: 
Dyrøy kommune 
VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 
Organisasjonsnummer: 864 994 032 
Kontaktperson: Stig Stokkland 
 
 
Oppdragstaker: 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
Tverrveien 1 
9311 Brøstadbotn 
Organisasjonsnummer: 985 953 570 
Kontaktperson: Ragnvald Storvoll 
 
Nordavind Utvikling og VOX Dyrøy har felles mål om positiv utvikling i Dyrøysamfunnet, 
og har sammen med kommunens næringsapparat et felles ansvar for å arbeide til beste for 
næringsutvikling i Dyrøy, med tilrettelegging, initielt arbeid og gode strategiske koblinger. 
 
Vedrørende følgende oppdrag: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 
 
Avtalen omfatter: 
 
Avtalen omfatter bistand/leveranser i fht følgende hovedområder: 
 

1. Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid i VOX Dyrøy; herunder 
brukerstøtte på saksbehandling/ økonomisystemet, bidra til medieoppslag og 
publisering på egne plattformer. 
 

2. Fasilitering som inngår i leveranser i regi av VOX Dyrøy (kurs, møter etc); herunder 
planlegging, bekjentgjøring og gjennomføring). 
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Nordavind Utvikling KF  77189200, mobil 90531848 
9311 BRØSTADBOTN  ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

 
3. Prosjektledertjenester på prosjekter og satsinger i VOX Dyrøys egen regi; herunder 

kunne bistå i prosjektutvikling, innkjøpsprosesser og/eller prosjektledelse.  
 
Større leveranser i hht pkt 2 og 3 reguleres av egne oppdragsavtaler. 
 
Utgangspunktet for avtalen er årlig handlingsplan for VOX Dyrøy. 
 
Det gjennomføres månedlige status- og planleggingsmøter med programleder/styreleder. 
 
Rammen for avtalen er inntil 0,2 årsverk. Eventuelle prosjektledertjenester innkjøpt av Dyrøy 
kommune til prosjekter med finansiering fra VOX Dyrøy kommer utenom. 
 
 
Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtale. 
 
Prosjektnummer hos oppdragsgiver:  

 Ansvar 131 
 
Prosjektnummer hos oppdragstaker:  

 16500 Omstillingskommune 
 

 
Kontraktssum ekskl. mva:  Kr. 240 000,-  
 
Fast månedlig sum: 5 000,- 
 
kr 5 000,- pr mnd. faktureres som konsulentbistand fra Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
  
Reise- og møtekostnader som spesifisert i prosjektbeskrivelsen kommer i tillegg og faktureres 
oppdragsgiver. (Kontraktsummen inkluderer også kostnader knyttet til kontorhold, pc etc). 
 
 
Kontrakten bygger på følgende forutsetning: 
Prosjektet er finansiert og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Fakturering skal skje 
månedlig på første virkedag i måneden etter leveransen har funnet sted, og så lenge avtalen 
løper.  
 
Oppdraget starter 01.01.2019 og varer til 31.12.2019, med opsjon på forlengelse. 
 
Arbeid utover avtalen vil bli fakturert med kr 900,- pr time, etter nærmere avtale med og 
bestilling av prosjektstyret. 
 
Leverandør har elektronisk timeføring som vil danne grunnlag for timeregistrering og 
fakturering. Timeoversikt følger faktura som dokumentasjon. 
 
Resultatet er oppdragsgivers eiendom.  
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Nordavind Utvikling KF  77189200, mobil 90531848 
9311 BRØSTADBOTN  ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, 
skal søkes løst ved megling i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for megling og 
voldgift.  
 
 
Underskrifter 
 
Sted og dato:         Sted og dato: 
Brøstadbotn        Brøstadbotn  
 
 
 
Stig Stokkland       Ragnvald Storvoll 
Omstillingsleder       Daglig leder 
 
Oppdragsgiver        Oppdragstaker 
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