Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Omstillingsstyre
Møterom 2, Kommunehuset
25.03.2019
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.
Det er satt av ekstra tid pga mange saker.
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

ArkivSaksnr

ST 9/19

Godkjenning av protokoll forrige møte

ST 10/19

Referatsaker

RS

Tilsagn - kompetanseheving spinnekurs

X

2019/25

RS

Tilsagnsbrev kompetanseheving

X

2019/205

RS

Tilsagn næringslivsarrangementer i egen regi

2019/224

ST 11/19

Orientering fra omstillingsleder 25.03.2019

2019/235

ST 12/19

Fordeling av overførte omstillingsmidler
2018

2019/225

ST 13/19

Forstudie boligundersøkelse

2019/232

ST 14/19

Forprosjekt Solbergfjord Mottaksstasjon

2019/209

ST 15/19

Søknad om støtte til kompetanseheving Johansen Utleie

X

2019/212

ST 16/19

Kompetanseheving Furstrand AS

X

2019/198

ST 17/19

Søknad VOX støtte til kjøp av Gokart

ordfører/utvalgsleder
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2019/214

ST 9/19 Godkjenning av protokoll forrige møte

ST 10/19 Referatsaker
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RF13.50

Vår dato:
Søknadsnr.:
Prosjekteier:

www.regionalforvaltning.no

13.03.2019
Gyldig til: 31.12.2019
2019-0022
Arkivsak:
VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet

Tilsagnsbrev
Søknadsår
Støtteordning
Tittel
Søker

2019
Gyldig til dato 31.12.2019
Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
Næringslivsarrangementer 2019
VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet

Arkivsak
Saksbehandler
E-post
Mobil

Tilsagnsnr

19012

Stig Stokkland
Stig.stokkland@dyroy.kommune.no
90934654

Vurdering
Forslag til vedtak
Endelig vedtak
Finansieringskilder
Innvilgetbeløp

20 000 Søknadsbeløp 20 000

Finansieringskilde

År

01. Tilskudd
Omstillingsfondet
Sum finansieringskilder

Ramme/budsjettomr.
OMS
OMS 19

Beløp

Tilskudd

Tilbakeført

20 000
20 000

20 000
20 000

0
0

Midlene er gitt som
Rammetildeling
Gruppeunntak

Nei
Nei

Kjøp av tjeneste
Type gruppeunntak

Nei
-

Bagatellmessig støtte Nei

Prosjektbeskrivelse
VOX Dyrøy arrangerer en rekke møter og arrangementer for næringslivet i Dyrøy, i hht handlingsplan 2019.
Næringsfrokoster
Landbrukskaféer
Andre åpne møter/arrangementer som ikke er knyttet til egne prosjekter.
Dette er ikke administrative kostnader, og knyttes til innsatsområde "Attraktivitet".
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RF13.50

Vår dato:
Søknadsnr.:
Prosjekteier:

www.regionalforvaltning.no

13.03.2019
Gyldig til: 31.12.2019
2019-0022
Arkivsak:
VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet
Org.nr:864994032
-

Tverrveien 1
9311 BRØSTADBOTN
-

90934654

Stig Stokkland

Tverrveien 1
9311 BRØSTADBOTN

90934654

-

Spesifikasjon
Prosjektmål

Aktiviteter

Resultat

Tids- og kostnadsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Tidsplan

Godkjent kostnadsplan
Tittel

2019

2020

2021

2022

2023

SUM

Totale kostnader

20 000

20 000

Sum kostnad

20 000

20 000
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RF13.50

Vår dato:
Søknadsnr.:
Prosjekteier:

www.regionalforvaltning.no

Godkjent finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd
Omstillingsfondet
02. Egeninnsats eget
arbeid
03. Egeninnsats kontanter
04. Annen finansiering
Sum finansiering

2019

2020

2021

13.03.2019
Gyldig til: 31.12.2019
2019-0022
Arkivsak:
VOX Dyrøy- omstillingsprogrammet

2022

2023

20 000

SUM
20 000
0
0
0

20 000

20 000

Geografi
1926-Dyrøy

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Arkiv:

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Saksmappe:

2019/235

Saksbehandler:

Stig Stokkland

Dato:

15.03.2019

Saksframlegg

Orientering fra omstillingsleder
Utvalg
Omstillingsstyre

Utvalgssak
11/19

Saksopplysninger
Legges fram i møte.
Administrasjonens vurdering

Prosjektleders forslag til vedtak:

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder
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Møtedato
25.03.2019

Arkiv:

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Saksmappe:

2019/225

Saksbehandler:

Stig Stokkland

Dato:

13.03.2019

Saksframlegg

Fordeling av overførte omstillingsmidler 2018
Utvalg
Omstillingsstyre

Utvalgssak
12/19

Møtedato
25.03.2019

Saksopplysninger
VOX Dyrøy har lagt fram følgende regnskap for 2018 for kommunestyret og fylkeskommunen i
årsrapport for 2018:
Tittel
Administrasjon 2017/2018
Innkjøp av tjenester strategi og
forankringsfas
Programområde Attraktivitet
Programområde Eksisterende
næringsliv
Programområde Opplevelsesnæring
Programområde Sjømatnæring
prosjektledelse
SUM KOSTNADER

Godkjent
205 500
332 000

Akkumulert
469 133
436 047

Rest
-263 633
-104 047

662 500
750 000

590 651
436 748

71 849
313 252

500 000
750 000
800 000
4 000 000

191 232
269 910
792 804
3 186 525

308 768
480 090
7 196
813 475

Resterende beløp er søkt overført til 2019.
I handlingsplan for 2019 er det satt opp følgende budsjett fordelt på innsatsområdene:
Innsatsområde

Avsatt

Timer

Kostnad

ramme til

prosjekt-

prosjekter

arbeid

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

3 000 000

-

-

-

Prosjektarbeid1)

-

1600

800 000

-

Administrasjon2)

-

-

-

200 000

Sum innsatsområder
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Sum prosjektarbeid og

1 000 000

administrasjon
Sum – innsatsområder,
prosjektarbeid og administrasjon

-

-

4 000 000

Administrasjonens vurdering
Vi foreslår følgende fordeling av overførte omstillingsmidler fra 2018, forutsatt godkjenning fra
Troms fylkeskommune.
Innsatsområde
Sjømatnæring
Ópplevelsesnæring
Eksisterende
Attraktivitet
Sum

Budsjett 2019
Fordeling 18-mider Ny ramme
900 000
150 000
1 050 000
700 000
150 000
950 000
900 000
250 000
1 150 000
500 000
250 000
750 000
4 000 000
800 000
4 800 000

Rammene for administrasjon beholdes som opprinnelig budsjettert.

Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Styret i VOX Dyrøy vedtar forslag til fordeling av ubrukte omstillingsmidler fra 2018, i
henhold til følgende oversikt, forutsatt godkjenning fra Troms fylkeskommune.
Innsatsområde
Sjømatnæring
Ópplevelsesnæring
Eksisterende
Attraktivitet
Sum

Budsjett 2019
Fordeling 18-mider Ny ramme
900 000
150 000
1 050 000
700 000
150 000
950 000
900 000
250 000
1 150 000
500 000
250 000
750 000
4 000 000
800 000
4 800 000

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder
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Arkiv:

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Saksmappe:

2019/232

Saksbehandler:

Stig Stokkland

Dato:

15.03.2019

Saksframlegg

Forstudie boligundersøkelse
Utvalg
Omstillingsstyre

Utvalgssak
13/19

Møtedato
25.03.2019

Saksopplysninger
Dyrøy har store utfordringer i boligmarkedet. Vi har for liten andel av leiligheter og mindre
boliger, sett i forhold til husholdningenes sammensetningen pr i dag. Vi har et lite utbud av
etableringsboliger til unge og tilflyttere og vi har mange tidligere boliger som blir brukt som
fritidsboliger. Gap mellom stadig økende byggekostnader og lav boligverdi gjør det stadig
vanskeligere å finansiere boligbygging.
Dette er helt sentrale utfordringer i forhold til Dyrøys bostedsattraktivitet. I 2012 ble det lagd en
boligstrategisk handlingsplan for Dyrøy kommune. Kommunen ønsker nå å revidere denne med
mål om å utvikle en politikk som gir effekt i form av økt bostedsattraktivitet.
Arbeidsgruppa for VOX (styreleder, rådmann, tiltakskonsulent og omstillingsleder) har initiert et
forstudie i regi av omstillingsprogrammet, som tenkes fulgt opp i et forprosjekt i regi av Dyrøy
kommune. Omstillingsleder har utarbeidet et prosjektmandat som er godkjent av arbeidsgruppa,
og overlevert Nordavind Utvikling KF som oppdragstaker / prosjektledelse, som har bekreftet
oppdraget.
Forstudiet har en ramme på kr. 50.000 og forutsettes løst innenfor en 15.mai, og er nærmere
beskrevet i vedlagte prosjektmandat.
Administrasjonens vurdering
Målsettinga for innatsområde «Attraktivitet» er at Dyrøy skal være en attraktiv kommune for
- Næringslivet å etablere seg i
- For innbyggerne å bo i
- For gjester å besøke
I handlingsplanen for 2019 er et av delmålene:
Ett tiltak igangsatt som bidrar til å sette fokus på å styrke boligmarkedet og øke
boligbyggingen
Skal vi oppfylle visjonen til VOX Dyrøy om «et attraktivt lokalsamfunn i vekst» og målsettingen
om å bidra til minst 25 (50) nye/ sikrede arbeidsplasser, så er det en forutsetning at vi har
tilgjengelige boliger for nye innbyggere/arbeidstakere.
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Prosjektleders forslag til vedtak:
Omstillingsstyret innvilger kr. 50.000 til gjennomføring av prosjektet «forstudie
boligundersøkelse».
Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder
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PROSJEKTMANDAT
Forstudie

Boligundersøkelse
Kort beskrivelse av prosjektet.
Forstudie som består i å gjennomføre en boligundersøkelse som
skal være grunnlag for en boligstrategisk handlingsplan. Forstudiet
gjennomføres innenfor en ramme på kr. 50.000, innen medio mai.
Sted, dato
Brøstadbotn, 12.03.19
Oppdragsgiver:

Prosjektansvarlig:

VOX Dyrøy

Stig Stokkland
Omstillingsleder
VOX Dyrøy
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1. Status
Dyrøy har store utfordringer i boligmarkedet. Vi har for liten andel av leiligheter og mindre boliger,
sett i forhold til husholdningenes sammensetningen pr i dag. Vi har et lite utbud av etableringsboliger
til unge og tilflyttere og vi har mange tidligere boliger som blir brukt som fritidsboliger. Gap mellom
stadig økende byggekostnader og lav boligverdi gjør det stadig vanskeligere å finansiere boligbygging.
Dette er helt sentrale utfordringer i forhold til Dyrøys bostedsattraktivitet. I 2012 ble det lagd en
boligstrategisk handlingsplan for Dyrøy kommune. Kommunen ønsker nå å revidere denne med mål
om å utvikle en politikk som gir effekt i form av økt bostedsattraktivitet. Dette arbeidet starter med
et forstudie i regi av omstillingsprogrammet, og følges opp med et forprosjekt i regi av Dyrøy
kommune.

2. Mål og rammer
Effektmål
Økt bostedsattraktivitet gjennom et langsiktig arbeid som bidrar til økt omløp, økt nybygging og økt
utbud av boliger tilpasset dagens og framtidens behov i Dyrøy.

Resultatmål for hovedprosjektet
Hovedprosjektet skal realisere tiltak og evt. delprosjekter som vedtas gjennom en boligstrategisk
handlingsplan.

Resultatmål for forstudiet
Gjennomføre en boligundersøkelse som:
1. gir et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre arbeidet med en boligpolitisk
handlingsplan i et forprosjekt.
2. avdekker og beskriver hvilke problemstillinger som må utredes/undersøkes nærmere i et
forprosjekt.
3. leverer en prosjektplan for et forprosjekt, som tar utgangspunkt i ovennevnte pkt.
Boligundersøkelsen forutsettes å bygge på tidligere utredninger og kartlegginger, oppdatert ut fra
dagens situasjon og forventet utvikling.
Boligundersøkelsen forutsettes gjennomført innen medio mai innenfor en kostnadsramme på kr.
50.000.

3. Organisasjon
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Oppdragsgiver: VOX Dyrøy
Prosjektansvarlig: Stig Stokkland
PL: Nordavind Utvikling KF
PG: fagkompetanse i kommunen; hovedsakelig Ragnvald Tollefsen, Frank Moldvik, Karl Johan Olsen.
Referansegruppe: Gratangen kommune
SG: Arbeidsgruppa i VOX; rådmann, ordfører, omstillingsleder.

13

4. Fremdrift og rapportering
Framdrift:
Ferdigstilt medio mai.
Rapportering: Sluttrapport legges fram for styringsgruppa, og eventuelt etter behov.

5. Ressursbruk
Anslått ressursbehov: kr. 50.000.
Ramme for forstudiet tenkes finansiert av omstillingsmidlene i VOX Dyrøy, og må vedtas i styret
basert på en prosjektplan.
Oppdraget sees som en del av rammeavtalen med Nordavind Utvikling KF og VOX Dyrøy.
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Arkiv:

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Saksmappe:

2019/209

Saksbehandler:

Stig Stokkland

Dato:

12.03.2019

Saksframlegg

Forprosjekt Solbergfjord Mottaksstasjon
Utvalg
Omstillingsstyre

Utvalgssak
14/19

Møtedato
25.03.2019

Vedlegg
1
2019 - Prosjektplan VOX
2
Søknad om tilskudd - bedriftsutvikling
Saksopplysninger
VOX Dyrøy gjennomførte i 2018 forstudiet «tilrettelegging for lokale fiskere», innenfor en
økonomisk ramme på kr. 25.000. Omstillingsleder og tiltakskonsulent utgjorde prosjektgruppa.
Forstudiet konkluderte med at det er grunnlag for etablering av en mottaksstasjon for fiskere fra
Dyrøy og området rundt, og det jobbes videre med planlegging av et bygg og tilhørende
fasiliteter på Espenes Industriområde.
Forretningsmodellen bygger på et samarbeid mellom Dyrøy kommune som fører opp bygg og
leier ut til et samvirke eid av fiskerne. Fiskekjøper Karls fisk og skalldyr AS står ansvarlig
for lokalene og har kjøpetillatelse fra Råfisklaget, og kjøper fisk fra den enkelte fisker via
mottaket.
Fiskekjøper betaler 60 øre/kg til samvirket. Dette blir samvirkets inntekt, som skal finansiere
husleie og andre forpliktelser. Videre forutsettes at det etableres en «føringstilskuddsordning»
der fiskernes vertskommuner bidrar i et spleiselag med fylkeskommunen og Råfisklaget for å
finansiere transport av fisken fra mottaket til fiskekjøpers anlegg i Tromsdalen.
Dyrøy kommune har fremmet en søknad om støtte til et forprosjekt til VOX Dyrøy som skal
resultere i et beslutningsgrunnlag for Dyrøy kommunestyre i april om finansiering av
byggeprosjektet. Forprosjektet har følgende målsettinger:
-

Prosjektering av totalentreprisegrunnlag i hht NS 8407, som grunnlag for anbudsprosess.
Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i Solbergfjorden
Avklare «føringstilskuddsordning».

Påfølgende hovedprosjekt består i etablering av komplett mottaksstasjon for fiskere i
Sobergfjorden, inkludert ismaskin, kjølerom, oppholdsrom, VVS, truck og kran. Hovedprosjektet
planlegges ferdigstilt i løpet av 2019.
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Forprosjektet eies av Dyrøy kommune. Rådmann er prosjektansvarlig, tiltakskonsulent Frank
Moldvik er prosjektleder. VOX bistår prosjektleder i gjennomføring.
Plan Evo er etter kommunal anskaffelsesprosess engasjert til prosjekteringsarbeid, med frist for
leveranse 1. april. Resultatet av prosjekteringsjobben + avklaringer rundt de to øvrige delmål
danner grunnlag for behandling i kommunestyret 10.april.
Deretter går prosjektet ut på Doffin.

Administrasjonens vurdering.
En mottaksstasjon vil dekke et etterlengtet behov hos fiskerne i Solbergfjorden, som sparer tid og
penger i forhold til dagens modell der fisk fraktes med bil til Nord-Senja. Fiskerne er derfor
svært interessert og har vist engasjement i saken. Et godt mottakstilbud i Dyrøy vil kunne bety
økt lønnsomhet og vekst for lokale fiskere. Det vil også kunne bety økt rekruttering til
fiskerinæringa.
Prosjektet er forankret i innsatsområde 1 – sjømatnæring og tilhørende leverandørvirksomhet, og
er forankret som eget delmål i handlingsplan for 2019.
Kommunen er avhengig av måloppnåelse på alle tre delmål for at hovedprosjektet skal realiseres,
og forprosjektet må derfor realiseres for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for realisering.
Omstillingsleder er derfor innstilt på å bidra med støtte fra omstillingsmidlene, som omsøkt.
Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt
1. Tilbud – prosjektering PlanEvo
2. Møteutgifter
3. Reisekostnader

Finansiering
Beløp Finansieringstype og kilde
150.000,- VOX

Beløp
165.000,-

10.000,- Egenkapital

0,-

5.000,- Eget arbeid

165.000,-

4. Etablere samvirkeforetak

50.000,-

5. Avklare
føringstilskuddsordningen

50.000,-

6. Utarbeide samarbeidsavtaler

50.000,-

7. Prosjektledelse –
møtedeltakelse

15.000,Sum 330.000,-
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Sum

330.000,-

Prosjektleders forslag til vedtak:
1. VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 165.000 til gjennomføring av
forprosjektet «Prosjektering av totalentreprisegrunnlag- Solbergfjorden Mottaksstasjon»,
i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
2.

Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan

Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt
1. Tilbud – prosjektering
Plan-Evo
2. Møteutgifter
3. Reisekostnader

Finansiering
Beløp Finansieringstype og kilde
150.000,- VOX

Beløp
165.000,-

10.000,- Egenkapital

0,-

5.000,- Eget arbeid

165.000,-

4. Etablere samvirkeforetak

50.000,-

5. Avklare
føringstilskuddsordningen

50.000,-

6. Utarbeide samarbeidsavtaler

50.000,-

7. Prosjektledelse –
møtedeltakelse

15.000,Sum 330.000,-

Sum

330.000,-

3. Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt, dersom ikke annet er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.
4. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport, prosjektregnskap, samt utfylt
prosjektlederrapport er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap over kr. 50.000 skal være
bekreftet av revisor.
5. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.
6. Eventuelle særvilkår:

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder
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PROSJEKTPLAN
Forprosjekt
Prosjektering - totalentreprisegrunnlag
Solbergfjorden Mottaksstasjon
Kort beskrivelse av prosjektet.
- Prosjektering av totalentreprisegrunnlag ihht. NS 8407,
arkitekt-tegninger, plan snitt og fasader og evt. viktige detaljer
i samarbeid mellom konsulent oppdragsgiver og brukere
- Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i
Solbergfjorden
- Avklare føringstilskuddsordningen, dvs. «spleiselag» mellom
Råfisklaget, kommunene og Troms Fylkeskommune
- Utarbeide samarbeidsavtale mellom fiskekjøper, kommune(r)
Fiskere i samvirket og Råfisklaget.

Sted, dato
Brøstadbotn 07.02 2019
Prosjektansvarlig: Tore Uthaug

Prosjektleder:

1

Prosjektplan
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1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Dyrøy kommune planlegger å etablere en mottaksstasjon for fisk på Espenes industriområde
(Espenes kaia). Mottaksstasjonen tenkes oppført som en lagerhall med stålkonstruksjoner som
bæresystem og sandwich vegg- og takelementer. Alternative løsninger kan fremkomme
gjennom prosjekteringsfasen. Hallen skal inneholde et lagerområde med to kjølerom med
hvert sitt kjøleaggregat (prefabrikkert?), lager/transportareal og et adm.areal med toalett,
kontor og møte-/spiserom. Samlet areal antas å ligge på ca. 150 m2.Det forutsettes ikke
permanente arbeidsplasser, men betjening under mottak av fisk og ev. ved forsendelse videre
til fiskekjøper.
Forprosjektet omfatter følgende pkt. følgende pkt.:
1. Etablere en endelig planløsning i samarbeid med oppdragsgiver og fiskekjøper.
2. Produksjon av nødvendig tegningsmateriell for rammesøknad og konkurransegjennomføring
3. Klarlegge nødvendige rammebetingelser for prosjektet og synliggjøre disse i
konkurransegrunnlaget (alle relevante fag).
4. Utarbeide en totalentreprisebeskrivelse for gjennomføring iht. NS8407
5. Utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurransen i samarbeid med
oppdragsgiver.
6. Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i Solbergfjorden.
7. Avklare føringstilskuddsordningen, dvs. «spleiselag» mellom Råfisklaget,
kommunene og Troms Fylkeskommune
8. Utarbeide samarbeidsavtale mellom fiskekjøper, kommune(r), fiskere i samvirket og
Råfisklaget.
1.2 Effektmål (Hvorfor)
Fiskere i Solbergfjorden har ikke mottaksstasjon for ilandføring av fisk. Dette medfører i
dag at de må frakte fisken til Botnhamn på Senja for leveranse.
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)
Etablert komplett mottaksstasjon for fiskere i Solbergfjorden. Dette inkluderer kjølerom,
ismaskin, oppholdsrom, VVS, truck og krane.
1.3 Resultatmål for aktuell fase (Hva)
Beslutningsgrunnlag for utsendelse av tilbudsforespørsel – Etablering av mottaksstasjon
for fiskere.
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2. PROSJEKTORGANISASJON
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forprosjektet:
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Prosjektansvarlig: Tore Uthaug
Prosjektleder:

3. PROSJEKTOPPFØLGING
3.1 Beslutningspunkt
Kommunestyrets behandling av saken innen påske -19.
3.2 Statusrapportering
I tilbud fra Plan-Evo A/S inngår inntil 3 møter med møtested Brøstadbotn. Utover dette
foreligger ingen krav til faste statusmøter. Forprosjektet vil fortløpende bli fulgt opp i
samarbeid mellom Plan-Evo, prosjektansvarlig og prosjektleder.
3.3 Milepæler
Nr

Dato

Tilstand/Hendelse

01
02
02
03
04
05
06

Uke 7-8
5.4 19
Før påske 19
Etter påske 19
Juni 19

Kontraktsinngåelse Plan-Evo
Tilbudets vedståelsesfrist
Politisk behandling - finansiering
Oppstart
Ferdigstillelse forprosjekt

5. RISIKOVURDERING
5.1 Risikofaktorer
S=sannsynlighet, K=konsekvens, RF=risikofaktor
Risikofaktor
S
K
RF
Ikke tilslutning blant fiskere
Finansiering

1
1

5
3

5
3

Mottiltak
-

Endre/avslutte prosjektet
Endre/redusere eller utsette prosjektet

5.2 Risikohåndtering
Det vises til ovenstående tabell med mottiltak.

3
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6. GJENNOMFØRING
6.1 Hovedaktiviteter
Viser til pkt. 3.3

6.2 Tids- og ressursplaner
HovedAktiviteter
Kontraktsinngåelse
Oppstart
Ferdigstillelse
forprosjekt

Tidsplan (ukenummer 2019)
7

ress.
bruk

18 36

x
x
x

7. ØKONOMI
Kostnader

Finansiering

Kostnadsart/Kostn pr hovedakt

Beløp

Finansieringstype og kilde

Beløp

1. Tilbud – prosjektering Plan-Evo 150.000,- VOX
2. Møteutgifter
10.000,- Egenkapital

165.000,0,-

5.000,- Eget arbeid

165.000,-

3. Reisekostnader
4. Etablere samvirkeforetak

50.000,-

5. Avklare føringstilskuddsordningen

50.000,-

6. Utarbeide samarbeidsavtaler

50.000,-

7. Prosjektledelse – møtedeltakelse

15.000,-

Sum 330.000,-

Sum

330.000,-

4
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Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn

07.03.19

VOX
v/Stig Stokkland
9311 BRØSTADBOTN

SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD – PROSJEKTERING AV
TOTALENTREPRISEGRUNNLAG – SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
Dyrøy kommune søker med dette VOX – Omstillingsprogrammet for Dyrøy kommune - om
50% bedriftsutviklingstilskudd, totalt kr. 165.000,- i forbindelse med gjennomføring av
prosjektering av totalentreprisegrunnlag for Solbergfjorden mottaksstasjon.
Dette innebærer:








Konsulentbistand,
Møteutgifter
Reisekostnader
Etablere samvirkeforetak
Avklare føringstilskuddordningen
Utarbeide samarbeidsavtaler
Prosjektledelse – møtedeltakelse

kr. 150.000,-.
kr. 10.000,kr. 5.000,kr. 50.000,kr. 50.000,kr. 50.000,kr. 15.000,-

Nærmere informasjon om forprosjektet fremgår av vedlagte prosjektplan.
Med hensyn til videre fremdrift i prosjektet anmodes det om en snarlig behandling av
søknaden.
For Dyrøy kommune
Tore Uthaug
Rådmann
Sign.
Vedlegg: Prosjektplan
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Arkiv:

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Saksmappe:

2019/214

Saksbehandler:

Stig Stokkland

Dato:

11.03.2019

Saksframlegg

Søknad VOX støtte til kjøp av Gokart
Utvalg
Omstillingsstyre

Utvalgssak
17/19

Møtedato
25.03.2019

Saksopplysninger
NMK Dyrøy har planer om å gjenoppta tilbudet med utleie av gokart på anlegget på Evertmoan.
Klubben kjøpte i 2008 inn gokarter fra Kina, og utvidet tilbudet. Imidlertid var kvaliteten på
Kina-gokartene så dårlig at tilbudet etterhvert ble nedlagt. I de årene klubben drev med
gokartutleie var tilbudet populært i hele regionen, til bedrifter, lag&foreninger, forsvaret,
bursdagsfeiringer osv. Anlegget på Evertmoen er en av få gokartbaner i Nord-Norge.
Klubben har nå planer om å kjøpe inn 12 gokarter fra Dino-kart i Danmark, til en stykkpris på kr.
36.000, en total investering på kr. 432.000. Målsettingen er å gjenoppta utleietilbudet for å skape
et tilbud til regionen og bidra til klubbøkonomien. I følge NMK Dyrøy vil de drive utleie på faste
tidspunkt i helg (tidligere 4 timer hver søndag) + leie ut til grupper som før. Når det gjelder
omfanget av tilbudet, så begrenses det av at klubben må drifte tilbudet på frivillig basis. De kan
ikke lønne medlemmer for å drifte gokartutleie, ifølge opplysninger fra prosjektleder LeifHermod Jensen.
Dino-kart leveres til turistdestinasjoner over hele verden. Satsingen planlegges finansiert
gjennom sponsoravtaler med bedrifter/kommuner mm, og NMK Dyrøy har i den forbindelse
fremmet en søknad til VOX Dyrøy om å finansiere én gokart, mot en sponsoravtale med
følgende ytelse:
-

Profilering på flere vis.
En dag/kveld i sesongen for «bedriftens ansatte» med kjøring/ sosialt samvær.

Administrasjonens vurdering
NMK Dyrøy er ved siden av idrettslaget kommunens største lag&forening. De har mange
medlemmer og stor aktivitet, med bl.a to store årlige bilcrossløp som samler mange kjørere og et
betydelig publikum.
Gokartkjøring er en populær aktivitet på mange turistdestinasjoner. Dyrøy kommune er medlem i
Visit Senja Region. Vi har de siste 3 årene fått etablert flere overnattingsbedrifter og aktører som
satser på aktiviteter og opplevelser. Gokartkjøring for grupper vil erfaringsmessig være et
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attraktivt tilbud for grupper av turister som kan tilbys gjennom de lokale reiselivsbedriftene og
reiselivsbedrifter i hele regionen.
Tilbud om gokartkjøring i Dyrøy er utvilsomt et gode for innbyggerne og reiselivsnæringa.
Aktiviteten vil bidra til ny trafikk, som forventes å gi ringvirkninger til øvrig
handels/servicenæring. Tiltaket vil derfor kunne forankres i innsatsområde
«Opplevelsesnæring», gjennom delmål «økt tilrettelegging og fellesgoder for reiselivsbedriftene
i Dyrøy».
Tiltaket er et investeringstiltak og lag/foreninger er ikke en primær målgruppe for VOX Dyrøy.
Samtidig vil det gi effekt for næringslivet, og bidra til vår besøksattraktivitet. VOX Dyrøy vil
kunne profileres gjennom reklame og vi kan legge VOX-arrangementer for næringslivet til
gokart-banen, der bedriftene møtes til gode diskusjoner i kombinasjon med vennskapelig
kappestrid. Det siste kan vi gjøre uavhengig av økonomisk medvirkning, forutsatt at prosjektet
gjennomføres.
Dersom VOX støtter/ inngår avtale med NMK Dyrøy, vil det kunne danne presedens overfor
andre lag/foreninger. Hvordan forholder vi oss til evt. idrettslaget, skytterlaget eller andre
lag&foreninger med gode formål som trenger støtte?
Hvordan forholder vi oss til sponsoravtaler? Kommunen har tidligere hatt sponsoravtaler med
bl.a idrettslaget, med finansiering over næringsfondet.
Derfor har dette en prinsipiell betydning, og omstillingsleder velger med utgangspunkt i dette å
sende saken til styret uten forslag til vedtak.
Prosjektleders forslag til vedtak:

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder
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