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Daglig leders innstilling 

Revidert omstillingsplan vedtas. 
 

Kort sammendrag 

Revisjon av omstillingsplanen for 2020. Dette er første gang vi gjør endringer i omstillingsplanen etter 
oppstart. I forbindelse med andre halvdel av omstillingsperioden påregnes ny revisjon fra og med 2021. 

Saksutredning 

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. 
Omstillingsplanen danner det strategiske grunnlaget for arbeidet i omstillingsprogrammet. 
 
Omstilllingsplanen revideres i forbindelse med planlegging av omstillingsarbeidet i 2020, ut fra 
anbefaling fra programstatusvurderinga. Omstillingsplanen (og handlingsplanen) skal til styremøtet 
4.feb og videre til kommunestyret 27.feb. 
 

Daglig leders vurdering 

I utkastet som ligger til behandling er det kuttet en del tekst som sto i den opprinnelige 
omstillingsplanen, i hovedsak beskrivelser som var mer knyttet til  oppstart av omstillingsprogrammet.  
 
Sammendrag: 

- Justering av hovedmål 
- Ikke endret arbeidsplassmål, eller fordeling av mål/ ressursfordeling på innsatsområder selv om 

det er skjevfordeling pr 2 programår. 
- Ikke endre delmålene. 
- Har justert en del på strategiene. Det er de viktigste endringene 
 

Fordeling av omstillingsmidlene på innsatsområder vil for 2020 gjøres i handlingsplanen. I forbindelse 
med Midtveisevalueringen ser vi for oss å kunne endre prioriteringer for andre halvdel av 
omstillingsperioden. 
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Kommunikasjonsstrategien og forside kvalitetshåndbok vedlegges. Kommunikasjonsstrategien er ikke 
revidert etter oppstart. 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet 

 
1.4 Om planen 

Omstillingsplanen er et plangrunnlag som begrunner og prioriterer bruken av de 
ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen.  
 
Omstillingsperioden vil vare i tre år fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Etter denne 
treårs-perioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsarbeidet skal 
forlenges i tre nye år, til utgangen av 2023. 
 
Omstillingsplanen beskriver målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. 
Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene.  I 
Omstillingsplanen revideres med bakgrunn i anbefaling fra årets Programstatusvurdering, 
begrunnet med utvikling/ resultatoppnåelse i de ulike innsatsområdene.  
 
Styringsgruppa skal vedta forslaget til omstillingsplan og sende denne til kommunen for 
endelig behandling og vedtak.  
 
Planlagt behandling i styringsgruppa:  4. februar 2020.  
Planlagt behandling i kommunestyret: 27. februar 2020. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret. 
 

1.5 Avgrensninger (ok) 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med 
tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i 
distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 
post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. 
 
I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke: 

 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 
 Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital 
 Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte 

oppgaver 
 
Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 
hovedprosjekter. Tilskuddet skal ha utløsende effekt. 
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Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det 
ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles 
omstillingsmidler.  
 
Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede 
resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form 
av arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser 
bare unntaksvis kan prioriteres. Eksempel på slike unntak kan være kompetanse-
utviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling av etablererkultur som nevnt i 
innsatsområdenes strategier. 
 
Omstillingsstyret har vedtatt retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 
(Vedtatt i Omstillingsstyret, 11.4.18. Revidert 3.12.18) 
 
Omstillingsmidlene tilbys som: 

- Forstudier inntil kr. 50.000 / 50% av godkjent kostnadsoverslag 
- Forprosjekter inntil kr. 200.000/ 50% av godkjent kostnadsoverslag 
- Kompetanseheving: 75% av godkjent kostnadsoverslag 
- Etableringsstøtte inntil kr. 100.000/ 30% av godkjent kostnadsoverslag 

 
I hovedsak består revisjonen i endring/ justering av strategiene for de ulike 
innsatsområdene.  Det forventes at midtveisevalueringa vil fordre en større revisjon av 
omstillingsplanen i.  Derfor anses det ikke som nødvendig å revidere delmål for hvert 
innsatsområde. 
 
Når det gjelder fordeling av ressursinnsats og konkrete tiltak for hvert innsatsområde for 
siste programår før midtveisevalueringa, så henviser vi til handlingsplan for 2020. 
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2. Visjon og målsetting for omstillingsarbeidet 

Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en 
bredere næringsstruktur. Når omstillingsperioden er over skal kommunen være styrket som 
forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter til næringslivet og næringslivet skal være mer 
lønnsomt og utviklingsorientert. 
         

2.1 Visjon for omstillingsarbeidet 

Omstillingsplanen ivaretar den helhetlige tenkningen som trengs for visjonen: 
Et attraktivt lokalsamfunn i vekst       

    

2.2 Resultatmål 

Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år. En arbeidsplass skal 
forstås som ett årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet 
og en mer næringsvennlig kommune. 
 
Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 
50 arbeidsplasser.  
 
Siden omstillingsprogrammet skal midtveisevalueres etter 2020 ønsker ikke styret å endre 
innsatsområdene eller fordeling/ periodisering av arbeidsplassmålsettingene nå.  Etter 
midtveisevalueringen tas sikte på en mer omfattende revisjon av omstillingsplanen. 
 
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. 
 
Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av 
prosjektlederrapporten og dialog med prosjekteier. Prosjektlederrapporten er en del av 
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prosjektleders sluttrapport til leder for omstillingsarbeidet. Det er altså de arbeidsplasser 
omstillingsarbeidet bidrar til å sikre og skape, gjennom å støtte enkeltprosjekter, som skal 
regnes med.  
 
Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet delmål. 
 
 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 25 (50) 
nye arbeidsplasser. 
 
I forlengelsen av omstillingsperioden skal kommunen oppleve økt nærings- og 
besøksattraktivitet som en direkte følge av omstillingsarbeidet. Dette skal bidra til økt 
bostedsattraktivitet.  
 
Næringslivet skal være mer utviklingsorientert og kommunen skal være næringsvennlig.  
 
For å etablere et bredere sett med indikatorer for å følge denne utviklingen rapporteres på 
følgende årlige måleindikatorer: 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 
 Nyetableringer - etableringsfrekvens 
 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 
 Resultat i Kommune NM 
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3. Innsatsområder 
 
Planlagte enkelttiltak/prosjekter for hvert innsatsområde beskrives i årlige handlingsplaner.  
 
Under hvert enkelt innsatsområde er det angitt strategier, benevnt med bokstav (A til O) og 
navn. Disse finnes også igjen under de enkelte innsatsområder i Handlingsplanen.  
 
Omstillingsprogrammet vil gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å 
utvikle møteplasser, stimulere til økt samarbeid, kompetanseheving, rekruttering og være 
diskusjonspartner og pådriver for næringslivet i Dyrøy.  
 
Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet 
en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det 
er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke ser og 
fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man har et langsiktig fokus. 

 
3.1 Sjømatnæring 
Sjømatnæring og tilknyttet leverandørindustri representerer et betydelig utviklingspotensial 
i Dyrøy. Næringa opplever betydelig vekst, styrket av globale megatrender, og regionen har 
store ambisjoner knyttet til å ta del i denne veksten.  
 
I de to første årene av omstillingsperioden er det ikke etablert/ sikret arbeidsplasser i 
innsatsområdet. Forprosjektarbeid knyttet til Espenes Industriområde har imidlertid 
avdekket klare muligheter for knoppskytinger/ etableringer med betydelig 
sysselsettingspotensiale.  Vår lange kystlinje kombinert med mulig strategisk beliggenhet og 
veksten i sjømatregion Senja tilsier å opprettholde og øke satsingen i dette innsatsområdet.  
 
Sjømatnæring; både primærnæringene og tilknyttet leverandørnæring har et stort 
potensiale. Vi må ha et langsiktig perspektiv og ha fokus på akkvisisjonsarbeid og 
tilrettelegging/ utvikling av industriområder og infrastruktur. 
 
3.1.1 Målsetting 

Minimum 9 nye arbeidsplasser i sjømatnæring i Dyrøy innen 2020.  
Periodisert vil målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring 3 3 3 9 

 

Delmål 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 
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 Minst 2 prosjekter knyttet til tilrettelegging og styrking av infrastruktur gjennomført i 
omstillingsperioden. 

 

3.1.2 Strategi 

A. Akkvisisjon: Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å avdekke 
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter og 
arbeide for å tiltrekke seg aktivitet. 

B. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 
bedriftene. 

C. Tilrettelegging/ infrastruktur.  Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst 
havbruksnæring selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på 
land 

D. Kompetanse. Bistå havbruksnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og 
kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 
relevante FoU-miljø. 

 

 

3.2 Opplevelsesnæringen  

Innsatsområdet omfatter reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat, og med fokus på 
utvikling av opplevelser. 
 
Dyrøy er en del av reisemålet som defineres som Senjaregionen.  Dyrøy kommune har fra 
2017 vært medlem av destinasjonsutviklingsselskapet Visit Senja Region SA. Senjaregionen 
har de siste 5-8 årene hatt en betydelig vekst i reiselivet. Det foregår et utstrakt 
utviklingsarbeid i regi av Visit Senja Region som våre bedrifter deltar i, bl.a i forhold til 
utvikling av aktivitet/ trafikk i lavsesesongene.  
 
Innsatsområdet kjennetegnes av til dels betydelige investeringer og gradvis utbygging med 
mye egeninnsats (overnattingsbedriftene), arbeidskrevende virksomhet, sesongsvingninger 
og lav lønnsomhet.  Innsatsområdet genererer ringvirkninger til handels- og 
servicenæringene.  
 
Det er stor utviklingsaktivitet i dette innsatsområdet, det investeres i økt kapasitet, nye 
produkter/ opplevelser, bedriftene samarbeider mer og det jobbes sammen med Visit Senja 
Region med posisjonering mot internasjonale turoperatører i lavsesongene.  
 
Etter to år er det beskjedent antall nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringene.  
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3.2.1 Målsetting 

Minimum 6 nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringen i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 
målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Opplevelsesnæring 1 2 3 6 

 

Delmål 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter bedrifter i omstillingsperioden, hvorav minst 2 er 

samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert 
 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 
 
3.2.2 Strategi 

E. Reisemålsutvikling- Dyrøy i Senjaregionen. Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ prosjekter som bedrer reisemålets tilgjengelighet 
og næringas markedsadgang, styrker fellesgoder og øker kapasiteten på reisemålet.  
 

F. Styrke vårt samlede opplevelsestilbud. Bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye 
og videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter basert på natur, kultur og mat. 

 

G. Bidra til kompetanseutvikling og samarbeid.  Bedriftsrettede tiltak og samarbeidstiltak 
mellom bedriftene. Stimulere til og delta i samarbeid med reiselivets fellesorganer, 
kunnskapsmiljøer og andre, som bidrar til økt samarbeid og styrket kompetanse i 
opplevelsesnæringene.   
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Det er viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Det er 
enklere å skape økt sysselsetting og vekst med utgangspunkt i det etablerte næringslivet enn 
å bygge opp nye bedrifter.  Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og 
etablerere som vil starte egen virksomhet, uavhengig av bransje. 
 
Erfaringene fra de første årene har vist størst aktivitet innen dette innsatsområdet, og her 
har tilfanget av arbeidsplasser vært størst.  
 
3.3.1 Målsettinger 

Minimum 10 nye arbeidsplasser i eksisterende næringsliv i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 
målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Eksisterende næringsliv 4 3 3 10 

 

Delmål: 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 
 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 
3.3.2 Strategi 

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

I. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 
bedriftene, og potensielle grundere/ nyetablerere – uavhengig av bransje. 

J. Nettverk og klynger. Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og utnytte styrken som 
ligger i å ha tilgang på relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljøer. 

K. Kompetanse. Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke behov og etterspørre 
kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i 
samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer, inkludert FOU-miljøer. 

L. Tilrettelegge for styrket infrastruktur/ næringsarealer. Tilrettelegge for utvikling av 
attraktive næringsarealer og lokaler for næringslivet, hovedsakelig på industriområdene 
og i sentrumsområdet. 
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3.4 Attraktivitet 

Begrepet attraktivitet omfatter både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet.  
 
Innsatsområdet favner sentrumsutvikling, som handler om både attraktivitet som bosted og 
attraktivitet for næringsaktivitet. Et - slik det oppleves og kommuniseres i dag – lite attraktivt 
sentrum i Dyrøy, er et hinder for utvikling av ny og videreutvikling av eksisterende 
næringsaktivitet og det fremmer ikke bostedsattraktivitet. I tillegg favner innsatsområdet å 
tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur i Dyrøy, utvikling av 
kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføring av kommunen som 
bosteds- og næringskommune.  
 
Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak 
være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke 
kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet 
er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Dyrøy. 
 

3.4.1 Mål 

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

Delmål 

 Minst 4 gjennomførte tiltak/prosjekter i omstillingsperioden som bidrar til å øke 
attraktiviteten i sentrum i Dyrøy med tanke på bedriftsetableringer 

 Initiere og sette i gang prosjekt Næringsvennlig kommune, gjennomført i løpet av 
2018  

 
3.4.2 Strategi   

M. Steds og sentrumsutvikling. Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler 
sentrumsområdet som attraktiv næringsarena og som møtested for kommunens 
innbyggere og besøkende 

N. Rekruttering og ungdomssatsing. Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom 
hele oppvekstløpet. Bidra til økt rekruttering og utvikling av næringslivet som attraktive 
arbeidsgivere. 

O. Næringsvennlig kommune. Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig 
og markedsføre Dyrøy som en kommune som er attraktiv å drive næring i, attraktiv å 
arbeide i og attraktiv å bo i. 

P. Bolyst og boligmarked. Bidra til å sette i gang og følge opp prosesser som møter 
utfordringene i boligmarkedet, som utgjør en erkjent flaskehals for økt bosetting og 
rekruttering til næringslivet. 
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4. Organisering av omstillingsarbeidet 
Omstillingsarbeidet er fra 1.1.2020 organisert i et kommunalt foretak, VOX Dyrøy KF. 
 
4.1 Forutsetninger for valgt organisering 
 
Følgende generelle faktorer ble vektlagt i dette arbeidet: 

• Behovet for å skape engasjement og involvering 
• Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen 
• Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar 

 
Dyrøy kommune har lagt følgende forutsetninger inn i arbeidet med organisering: 

 Omstillingsstyret skal oppnevnes av kommunestyret i Dyrøy kommune 
 Kommunen skal oppnevne leder av omstillingsstyret 
 Omstillingsstyret skal ha tung næringslivsrepresentasjon – gjerne flertall 
 Dyrøy kommune ansetter programleder 
 Det er ønskelig med enkel og ressurseffektiv organisering 
 Det er ønskelig å utvikle og bygge kompetanse lokalt 
 En vil involvere, bygge på og forsterke eksisterende utviklingsressurser  

og –miljøer dersom det er mulig 
 Det legges opp til en organisering som ivaretar behovet for tett samarbeid mellom 

kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen. 
 
VOX Dyrøy KF er lokalisert i Nordavindshagen. Daglig leder leder programarbeidet. Det er et 
eget omstillingsstyre som ledes av ordfører. Styret består av 3 næringsaktører og 2 
politikere, med Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og administrasjon v/ 
rådmann og tiltakskonsulent som observatører. Daglig leder er underlagt kommunens 
administrative systemer for saksbehandling, arkiv og økonomiadministrasjon. 
VOX Dyrøy har utviklet et kvalitetssystem for saksbehandling, oppfølging og  og 
porteføljestyring. 
 
 
 
4.2 Vedtekter (jfr vedtak i Dyrøy kommunestyre 18.12.19) 
 
§1 Om foretaket 
Foretakets navn er VOX Dyrøy KF, et kommunalt foretak registrert av Dyrøy kommune. 
Foretaket er opprettet i henhold til vedtak i Dyrøy kommunestyre i sak 58/19 og i tråd med 
kommuneloven kapittel 11.  Foretaket har sitt forretningskontor og –adresse i Brøstadbotn i 
Dyrøy kommune. 
 
§2 Foretakets formål 
VOX Dyrøy KF skal drive ekstraordinært næringsutviklingsarbeid i Dyrøy kommune som 
kommunens omstilllingsorganisasjon i perioden Dyrøy kommune har formell status som 
omstillingskommune. Foretaket forvalter tilskuddsmidler til omstillingsarbeid. 
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§3 Styrets sammensetning 
Dyrøy kommunestyre oppnevner styret og styrets leder.  
Styret består av 5 personer, herav 2 politikere og 3 personer fra lokalt og regionalt næringsliv. 
Det velges fire vararepresentanter; to politikere og to fra næringslivet. Styret kan ha 
observatører. 
Styremedlemmer velges for omstillingsperioden. 
 
§4  Styrets myndighet og ansvar 
Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder 
foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen. 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter, formål og vedtekter. 
Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende planer og strategier for virksomheten. 
Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. 
 
§5 Daglig leder 
Foretaket skal ha en daglig leder. 
Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§71 og 73. 
Daglig leder har tale og forslagsrett i styret. 
 
§6 Økonomistyring og rapportering 
Foretaket skal følge planleggings- og rapporteringssystemet som gjelder 
omstillingskommuner.  Foretaket skal avlegge årsrapport til Dyrøy kommunestyre. 
 
§7 Oppløsning av foretaket 
En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Dyrøy kommunestyre. Forpliktelser og 
verdier vil da fortsatt tilhøre Dyrøy kommune. 
 
 

4.3 Styresammensetning 
 
Styret pr 1.1.2020, etter valg i kommunestyret 18.12.2019: 
Styremedlem:  Marit Alvig Espenes, ordfører 
Medlem:  Kjell Sverre Myrvoll, politisk valgt 
Medlem:  Tom Robin Edvardsen, næringsaktør 
Medlem:  Tone Pettersen, næringsaktør 
Medlem:  Kenneth Karlsen, næringsaktør 
Observatør:  Kristian Figenschou, Troms Fylkeskommune 
Observatør:  Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge 
 
Daglig leder:  Stig Stokkland 
 

4.4 Arbeidsgruppe 
Uformell arbeidsgruppe som møtes ukentlig for samordning med kommunalt tiltaksarbeid 
og oppfølging av felles aktiviteter. 
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 Daglig leder 
 Ordfører 
 Rådmann 
 Tiltakskonsulent 

 
 

4.5 Samarbeidspartnere 
 
Nordavind Utvikling AS 
VOX har hatt en avtale med Nordavind Utvikling KF. Fra 2020 er de omdannet til 
aksjeselskap. Dyrøy kommune har lyst ut en konkurranse om rammeavtale for ulike 
konsulenttjenester, der avtalen med VOX vil inngå.  
 
 
Midt-Troms Næringshage AS  
Dyrøy kommune har en utviklingsavtale med Midt-Troms Næringshage as, tilsvarende 
avtalen som næringshagen har med kommunene i regionen.  Avtalen gir bedrifter/ 
etablerere i Dyrøy tilgang på kostnadsfrie førstemøter og gunstig bedriftsrådgivning gjennom 
det SIVA-finansierte næringshageprogrammet, i tillegg til en del øvrige aktiviteter/ tjenester 
som gagner vårt næringsliv. 
 
Avtalen behandles i formannskapet. VOX Dyrøy er lokal operatør for avtalen og finansierer 
den årlige kostnaden.  
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5. Ressursinnsats og finansiering 

5.1 Overordnet finansiering 
Finansieringsplanen bygger på Troms fylkeskommunes vedtak av 14. februar 2017, sak 
25/17. Fylkeskommunen vedtok da å finansiere omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) 
med inntil kr 3.000.000,-. Dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. Fylkeskommunen 
forutsetter at Dyrøy kommune stiller med resterende 25 % av finansieringen som egenandel 
tilsvarende inntil kr 1.000.000,-.  Dyrøy kommune vedtok finansiering av kommunens 
egenandel for 2017 den 20. juni 2017 (kommunestyret, sak 29/17). 
 
Det legges opp til at årlig ramme for de tre årene Dyrøy har fått omstillingsstatus ligger på kr 
4.000.000,- pr år, finansiert år for år av Dyrøy kommune og Troms fylkeskommune (Troms og 
Finnmark fylkeskommune fra 2020) 
 
Omstillingsprogrammet årlige budsjettrammer, finansieringsplan og totalbudsjett ser 
dermed slik ut: 

  

Finansiør Andel 2018 2019 2020 SUM 

Troms fylkeskommune 75 % *2 662 500 3 000 000 3 000 000 9 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

SUM 100 % **3 662 500 4 000 000 4 000 000 12 000 000 

 

*Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens budsjetterte 
kostnader på kr 337.500,- for strategi- og forankringsfasen i 2017, ihht brev av 27. februar fra fylkeskommunen 
til kommunen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet. 
 

5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder 
 
Årlige rammer og totalbudsjett (opprinnelig): 
 

Innsatsområde 
2018 2019 2020 SUM 

andel av 
budsjett 

andel av mål 

1. Sjømatnæring 750 000  850 000  850 000  2 450 000 21 % 36 % 
2. Opplevelsesnæring 

500 000 600 000 600 000 1 700 000 15 % 24 % 
3. Eksisterende næringsliv 750 000 900 000 900 000 2 550 000 22 % 40 % 
4. Attraktivitet 662 500 650 000 650 000 1 962 500 17 % - 
Sum innsatsområder  2 662 500 3 000 000 3 000 000 8 662 500 - - 
      Prosjektarbeid* 800 000 800 000 800 000 2 400 000 20 % - 
      Administrasjon** 200 000 200 000 200 000 600 000 5 % - 
Sum prosjektarbeid og administrasjon*** 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 - - 
 
SUM 3 662 500 4 000 000 4 000 000 11 662 500 100 % 100 % 
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*Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av 
prosjekter.  
 
**Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, 
styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader. 
 

Programstatusvurderingen for 2019 peker på en skjevhet i måloppnåelse og fordeling av 

ressurser på innsatsområdene, og anbefaler revisjon av omstillingsplanen. Vi tar 

utgangspunkt i at dette gjøres i handlingsplan for 2020, og at det etter 

midtveisevalueringen bakes inn i omstillingsplan for andre halvdel av omstillingsperioden. 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 
årsverk. Det betyr innleie av ekstern kompetanse (utover programleder) i størrelsesorden 
0,2 årsverk. 
 
Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, i henhold til 
vedtatte retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 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 
virkemiddelapparatets ordinære tilskuddsordninger. For å forsterke programmets 
innsatsområder bør Innovasjon Norge tidlig involveres i de prosjekter som kan tenkes å 
kvalifisere for Innovasjon Norges virkemidler.  
 
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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Vedlegg 

1. Kommunikasjonsstrategi 
2. Innholdsfortegnelse kvalitetsperm
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Vedlegg til Omstillingsplan for Dyrøy kommune 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

En god og målrettet informasjon og kommunikasjon er viktig for å sikre forankring av 

omstillingsorganisasjonens prioriteringer og arbeid. For at omstillingsarbeidet i Dyrøy skal lykkes er 

man avhengig av at alle interessenter agerer til det beste for omstillingsarbeidet. 

Kommunikasjonsarbeidet er kritisk for å oppnå dette og skal brukes som et strategisk virkemiddel for 

å oppnå målene man har satt seg.  

Omstillingsorganisasjonen skal generelt være åpen og offensiv i sitt kommunikasjonsarbeid.  

Visjon, hovedmål, innsatsområder og de viktigste tiltakene må være godt kjent og akseptert hos 

målgruppene. Det må være offentlig kjent på hvilke måter ressursene i omstillingsarbeidet brukes. 

Resultatene som blir oppnådd i arbeidet må kommuniseres fortløpende. Alle ønsker å bidra i en 

vellykket satsing, slik at å oppnå og kommunisere ut suksesser fortest mulig fremstår som helt 

sentralt for å oppnå nødvendig legitimitet i lokalmiljøet. 

Dyrøy kommune har også lagt vekt på kommunikasjonsarbeid og inkludering i analysefasen våren 

2017.  

Strategiske hovedgrep 

1. Alle som har interesse av eller som kan bidra i omstillingsprosessen skal til enhver tid være 

godt informert om omstillingsarbeidet.  

2. Omstillingsorganisasjonen og kommunen som eier skal legge stor vekt på å involvere 

befolkningen og næringslivet i kommunen i omstillingsarbeidet. 

3. Informasjonen fra omstillingsorganisasjonen skal brukes for å bygge Dyrøys omdømme og 

skape interesse for aktivitet og etablering i Dyrøy. 

4. Suksesshistorier skal kommuniseres aktivt – de som lykkes skal heies fram. 

Målgrupper  

Følgende målgrupper er definert: 

1. Befolkningen i Dyrøy kommune. 

2. Det etablerte næringslivet i kommunen. 

3. Potensielle gründere i og utenfor Dyrøy. 

4. Kommunens politiske og administrative ledelse. 

5. Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

6. Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø. 

Informasjons- og kommunikasjonskanaler 

Den viktigste informasjonskanalen skal være den direkte kontakten omstillingsorganisasjonen har 

med relevante aktører.  
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Omstillingsorganisasjonen vil vurdere å etablere egen informativ hjemmeside, og skal ha en aktiv 

bruk av sosiale media. I tillegg skal tradisjonelle media brukes aktivt.                                     

Målgrupper – potensielle/aktuelle tiltak 

For å nå målgruppe nr. 1 og 2 (befolkningen og næringslivet i kommunen): 

1. Ha nyhetssaker i lokalmedia minst en gang pr. måned i oppstartsåret. 

2. Identifisere og informere de viktigste opinionsdannerne i lokalmiljøet. 

3. I løpet av 2018 ha kommunisert i media minimum ett konkret bedriftsutviklingsprosjekt 

initiert med støtte fra omstillingsarbeidet. 

4. Aktiv deltakelse på arenaer der det lokale næringslivet møtes. 

5. Halvårlige dialogmøter med næringslivet i Dyrøy. 

6. En andel av alle styremøter skal avholdes hos en lokal bedrift, med tilhørende bedriftsbesøk. 

For å nå målgruppe nr. 3 (Potensielle gründere) 

1. Aktivt promotere Dyrøy som en gründerkommune. 

2. Trekke fram gründere som starter opp i Dyrøy i omstillingsperioden. 

3. Aktivt promotere tilbud for potensielle gründere i Dyrøy. 

4. Markedsføre Dyrøy som en attraktiv kommune for utenbygds-gründere å flytte bedriften sin 

til. 

For å nå målgruppe nr. 4 (kommunens politiske og administrative ledelse): 

1. Statusrapport til kommunestyret 2 ganger pr. år, hvorav den ene gangen er 

generalforsamling. 

2. Kvartalsvis informasjon i rådmannens strategiske ledergruppe. 

For å nå målgruppe nr. 5 (TFK, IN og KMD): 

1. Informasjon til fylkesrådet i Troms fylkeskommune en gang pr. år. 

2. Møte med INs kontaktperson 2 ganger pr. år. 

3. IN og TFK gis observatørstatus i styret for omstillingsselskapet. 

4. Årlige statusrapporter og revidert handlingsplan og budsjett sendes til TFK, IN og KMD. 

For å nå målgruppe nr. 6 (Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø). 

1. Proaktiv, direkte informasjon til eksterne næringsaktører som kan tenkes å bidra til 

næringsutvikling/nyetableringer i Dyrøy. 

2. Markedsføre Dyrøy på relevante nettverksarenaer utenfor kommunen. 

3. Ha jevnlig kontakt med aktuelle kompetansemiljø. 

Informasjonsansvar 

Daglig leder i omstillingsorganisasjonen er ansvarlig for det daglige kommunikasjons- og 

informasjonsarbeidet, herunder også ansvarlig for å uttale seg om løpende aktiviteter som ikke er av 

overordnet karakter.  
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Styreleder i omstillingsorganisasjonen er den naturlige talsperson i overordnede, viktige saker som 

angår omstillingsarbeidet. 

Øvrige styremedlemmer og ansatte i omstillingsorganisasjonen kan uttale seg etter å ha konferert 

med styreleder eller daglig leder. 

Gjensidig kontakt og koordinering mellom omstillingsorganisasjonen og kommunen er særlig viktig. 

Ved vesentlige hendelser skal følgende varsles: 

 Styreleder  

 Daglig leder 

 Ordfører 

 Rådmann 

Omstillingsorganisasjonen skal ikke uttale seg i saker av politisk karakter. 

 

Vedtatt av kommunestyret 

 

 

Brøstadbotn, 12 10 17 

Sted/dato 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/22 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Handlingsplan VOX 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 4/20 04.02.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 

Kort sammendrag 

Forslag til handlingsplan for omstillingsarbeidet for 2020. 
 

Saksutredning 

Omstillingsplanen er det 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 2020, som skal behandles i omstillingsstyret og 
vedtas av kommunestyret i møte 27.februar. Handlingsplanen ligger også til grunn for søknad til 
Troms fylkeskommune om midler til gjennomføring i 2020. Handlingsplanen er utarbeidet av 
daglig leder på bakgrunn av programstatusvurderingen (22.nov) og styreseminaret (13.jan), og 
har vært til uformell høring i styret. 
 
 

Daglig leders vurdering 

Det er kuttet en del tekst som sto i den opprinnelige handlingsplanen, siden mye var rettet inn 
mot førstegangs bruk og det var en del gjentakelser av det som sto i omstillingsplanen. Har prøvd 
å gjøre handlingsplanen mer oversiktlig og enklere å styre etter. 
 
 
De viktigste endringene: 
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 Årshjul for rapportering/ planlegging. Dette er jo ikke «utadrettet» virksomhet, men 

synes det er viktig å synliggjøre dette for egen del og utad siden det krever en god del 
kapasitet i perioder. 

 Egen tiltaksdel bakerst i tabellform, med strategier, delmål/tiltak og fordeling av 
arbeidsplassmål i hht strategi.  Tiltaksdelen er mer konkret enn tidligere, og består i grove 
trekk av videre oppfølging av tiltak/ prosjekter som er startet og noe nytt. 

 Foreløpig forslag til fordeling av tiltaksmidlene, ut fra tiltaksdelen og aktiviteten så langt. 
Det vil være en del ubrukte/tilbakeførte midler fra 2019 som kommer i tillegg, men den 
oversikten foreligger ikke. 

 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Handlingsplan 2020 

VOX Dyrøy KF  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon: 1.3  -  4.februar 2020 

Vedtatt i styringsgruppa 4.februar 2020 

Vedtatt i kommunestyret: 27.februar 2020 
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1. Innledning 

 
1.1 Om handlingsplanen 

Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og 
mulige tiltak.  Handlingsplanen behandles i styringsgruppa 4. februar og vedtas i 
kommunestyret 27.februar. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Fra 2020 
organiseres omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak. Dette er kun en administrativ 
endring og vil ikke få konsekvenser for utførelsen. Forutsatt videreføring vil vi i slutten av 
året være halvveis i omstillingsperioden, og det skal gjøres en «midtveisevaluering». 
 
Omstillingsplanen er revidert i 2020. I hovedsak er det gjort noen justeringer av strategiene. 
Endringene er hensyntatt i handlingsplanen.  Vi har også valgt å lage en egen tiltaksdel i 
tabellform som er mer konkret enn tidligere. Tiltaksdelen omfatter prosjekter/ tiltak i VOX-
regi og ulike næringsrettede prosjekter/ satsinger som eies av kommunen, der VOX Dyrøy 
har et oppfølgingsansvar.  
 
 

1.2 Forutsetninger 
Med en etterhvert stor portefølje av igangsatte tiltak/ prosjekter er det viktig å ha fokus på 
gjennomføringsevne, prioritering og tilgang på prosjektlederressurser.  
 
Det er svært ulike forutsetninger i innsatsområdene. Sjømatnæringa feks må ha et langsiktig 
fokus med vekt på innsalg mot eksterne aktører og tilrettelegging, mens det i 
opplevelsesnæringene og eksisterende næringsliv er god aktivitet. Dette gjenspeiles i 
strategier/ tiltak. 
 
Knapphet på egnede boliger, rekruttering av arbeidskraft til bedrifter i vekst, og behovet for 
å utvikle sentrumsområdet er utfordringer som har økt fokus framover, og som framkommer 
i tiltaksdelen i innsatsområde «Attraktivitet».   
 
Kommunen står foran rullering av samfunnsplanen. Planperioden 2020-2023 samsvarer med 
resterende omstillingsperiode (forutsatt videreføring). Det ligger derfor tilrette for god 
samordning mellom omstillingsarbeidet og planarbeidet, slik at vi kan få maksimal effekt av 
begge. 
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1.3 Samarbeidspartnere 
 
For 2018 og 2019 har det vært en avtale med Nordavind Utvikling KF. Leveransene i denne 
avtalen går nå inn i en kommunal rammeavtale på en del konsulenttjenester som utlyses 
primo 2020. Litt avhenging av hvem som blir operatør vil det være snakk om leveranser til 
VOX innen: 

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. 

 
VOX Dyrøy/ Dyrøy kommune har en «utviklingsavtale» med Midt-Troms Næringshage for 
styrking av det bedriftsrettede arbeidet. I hovedsak går avtalen ut på  

- Kostnadsfritt første veiledningsmøte i Dyrøy for etablerere& bedrifter 
- Tilgang på det SIVA-finansierte «Næringshageprogrammet», som er et virkemiddel 

for bedriftsrådgivning. 
- Tilgang på næringshagens nettverk, tilbud om kurs, informasjonsmøter etc. 

 
I tillegg er næringshagen en regional tilbyder av prosjektlederressurser som inviteres til 
å gi tilbud på en del forstudier& forprosjekter i regi av VOX/ kommunen, i tillegg til 
andre aktuelle miljøer. 
 

2 Årshjulet 2020 – planlegging/ rapportering 
 
Følgende er faste aktiviteter knyttet til rapportering/ planlegging i omstillingsprogrammet. 
 
27. Februar:  Omstillingsplan/ handlingsplan vedtas i kommunestyret 
27.februar:  Årsrapport kommunestyret 
1. februar:  Frist rapportering Troms fylkeskommune 
15. februar:  Frist søknad omstillingsmidler Troms fylkeskommune 
13. november: Programstatusvurdering 
27. november: Styreseminar 
15. Desember: Rapportering Innovasjon Norge – arbeidsplasser/måloppnåelse 
 
Styremøtene:  Løpende rapportering portefølje/ økonomi. 
Midtveisevaluering: Andre halvår. 
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3 Målsettinger 

3.1 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 og en mer 
næringsvennlig kommune Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom 
omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. 
 

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 

 
 
For 2020 er målet 9 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-
rapporter fra enkeltprosjekter og intervju/ dialog med prosjekteierne  
 
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.  Dette bakes inn i rapportene til kommunestyret, 
Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge. 
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4. Budsjett og finansiering 

4.1 Finansiering 2020 
 
Finansieringsplanen 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 2019   

SUM 100 % 4 000 000 

 
Innovasjon Norge bidrar i tillegg med medfinansiering på en del prosjekter som ligger i deres 
«verktøykasse» på regionalomstilling.no, eks. SMB Utvikling, styreseminaret etc. Det budsjetteres ikke 
med her. 
 

4.2 Budsjett 2020 
 

Innsatsområde Avsatt 

ramme til 

prosjekter 

Timer avsatt 

til prosjekt-

arbeid 

Kostnad Sum 

4 Sjømatnæring 500 000 400 200 000 1 100 000 

5 Opplevelsesnæring 900 000 400 200 000 900 000 

6 Eksisterende næringsliv 1100 000 400 200 000 1 100 000 

7 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 
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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. 
 
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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8. Sjømatnæring og tilhørende leverandørnæringer 
 

Strategier Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

A. Akkvisisjon 
Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og 
tilgrensende næringer for å avdekke 
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger 
samt identifisere utviklingsprosjekter og 
arbeide for å tiltrekke seg aktivitet. 

 
1.Innen utgangen av 2020 skal det minst foreligge intensjonsavtale med en aktør om etablering på 
Espenes industriområde. 
 
2. Innen Nor Fishing 2020 skal det foreligge en felles presentasjon av regionens industriområder, basert 
på igangværende forprosjekt som kartlegger/ beskriver de regionale sjønære industriområdene. 

 

B. Bedriftsrettede tiltak 
 
Støtte utviklingsprosjekt fra bedrifter i 
sjømatnæringene 

 
 
3. Bidra til minst ett bedriftsrettet tiltak i sjømatnæringa. 

 
 
2 

C. Tilrettelegging/ infrastruktur 
 
Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for 
vekst havbruksnæring selv peker på – 
attraktive sjøarealer, lokaliteter og 
næringsarealer på land 

 
 
4. Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for næringsaktivitet på og i tilknytning til Espenes 
Industriområde, gjennom aktiv samhandling med kommunen som eier. Følgende skal være gjennomført 
eller godt i gang i løpet av 2020. 

- Infrastrukturprosjekt gjennomført. 
- Reguleringsendring av området gjennomført, og utfyllingsprosjekt igangsatt. 
- Avklare mulighet for etablering av liggehavn for yrkesbåter i tilknytning til industrikaia. 
- Utrede/ avklare en felles organisering/ driftsfunksjon for industriområdet. 

 
5. Arbeidet med å tilrettelegge for ilandføring av fisk på Espenes Industriområde fortsetter i 2020.  

- Bidra til etablering av samvirke for fiskerne som har tegnet seg som andelshavere. 
- Avklare om det er fins alternative måter å bygge en mottaksstasjon som er økonomisk forsvarlig 

ut fra det lokale driftsgrunnlaget.  
- Avklare og etablere bærekraftig modell for ilandføring av fisk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

D. Kompetanse Ingen spesifikke tiltak planlagt i 2020. Næringa vil inviteres med på tiltak   
Sum budsjett  

 
500’ 
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9. Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat 
 

Strategier Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

E. Reisemålsutvikling- Dyrøy i 
Senjaregionen.. 

 
Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ 
prosjekter som bedrer tilgjengelighet 
og næringas markedsadgang, styrker 
fellesgoder og øker kapasiteten. 

 
 
1.Bidra til Visit Senja Region sitt dobbeltprosjekt «Reisemålsutvikling/ merket for bærekraftig reisemål» i 2020, 
på vegne av reiselivet i Dyrøy, gjennom deltakelse i styringsgruppa. 

- Masterplan for Senjaregionen skal foreligge i løpet av 2020 
- Merket for bærekraftig reisemål for Senjaregionen skal være i god rute i utgangen av 2020. 

 
2.Gjennomført minst ett tiltak som bidrar til å økt tilrettelegging og styrkede fellesgoder for reiselivsbedriftene i 
Dyrøy. 

 

F. Styrke vårt samlede 
opplevelsestilbud. 

 
Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ 
prosjekter som bedrer reisemålets 
tilgjengelighet og næringas 
markedsadgang, styrker fellesgoder og 
øker kapasiteten på reisemålet 

 
3.Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for bedriftenes markedsutvikling i samarbeid med Visit Senja Region 
og andre 

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

- Bidra til deltakelse på Norwegian Travel Workshop for våre bedrifter ultimo mars, i regi av SMB 
Utvikling. 

- Videreføre deltakelsen i år to av Visit Senja Region sitt prosjekt: Workshop sustainable future/ Advisory 
board. 

 
4. Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter,  1 bedriftsetablering og 1 samarbeidsprosjekt i  opplevelsesnæringene. 
5. Sluttføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen. 
6.Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter,  1 bedriftsetablering og 1 samarbeidsprosjekt i  opplevelsesnæringene. 

 
 
3 

G. Bidra til kompetanseutvikling 
og samarbeid.   

Bedriftsrettede kompetansetiltak og 
samarbeidstiltak. Stimulere til og delta 
i samarbeid med reiselivets 
fellesorganer, kunnskapsmiljøer og 
andre, som bidrar til økt samarbeid og 
styrket kompetanse. 

 
 
7. Bidratt til minst ett samarbeidsprosjekt i opplevelsesnæringen 

 

Sum budsjett  900’ 
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10. Eksisterende næringsliv 
 

Strategi  Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

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

 
 
1.Sluttføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen. 

- Minst 10 av 16 bedrifter skal ha utviklet en prosjektplan for realisering av et hovedprosjekt. 

 

I. Bedriftsrettede tiltak 
 
Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med 
utgangspunkt i ideer fra bedriftene, og 
potensielle grundere/ nyetablerere – 
uavhengig av bransje. 

 
2.Bidratt til minst 5 bedriftsrettede prosjekter i eksisterende næringsliv, 5 bedriftsetableringer (i bransjer 
utenom opplevelsesnæringer og sjømatnæringa). 
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J. Nettverk og klynger 
 
Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og 
utnytte styrken som ligger i å ha tilgang på 
relevant nettverk med eksterne nærings- og 
kompetansemiljøer. 

 
3. Gjennomføre 6 frokostmøter eller tilsvarende og andre møteplasser for og i samarbeid med 
næringslivet. 
4. Gjennomføre planlagt handels/ serviceanalyse og igangsette tiltak som utvikler det lokale handels/ 
servicetilbudet og stimulerer til økt lokal handel. 

 

K. Kompetanse 
 
Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke 
behov og etterspørre kunnskap og 
kompetansehevende tiltak samt initiere og 
gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 
relevante kunnskapsmiljøer, inkludert FOU-
miljøer.  

 
 
5. Gjennomføre minimum 2 kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, f.eks 
b2b-salgskurs, styrearbeid. I egen regi eller i samarbeid med f.eks Midt-Troms næringshage. 
6. Gjennomføre minimum ett tiltak som stimulerer til økt FOU i næringslivet (alle innsatsområder). 
7. Dyrøyseminaret –verksted for stedsutvikling. 
 

 

L. Tilrettelegge for styrket 
infrastruktur/ næringarealer 

8. Avklare grunnlaget for etablering av et felles lager/ verkstedbygg, i privat regi.  

Sum budsjett 
 

 1100’ 
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11. Attraktivitet 
 

Strategi Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

M. Steds og sentrumsutvikling 
Bidra til å sette i gang og drive prosesser som 
utvikler sentrumsområdet som attraktiv 
næringsarena og som møtested for 
kommunens innbyggere og besøkende 

1. «Forprosjekt sentrumsplan» skal være gjennomført i 2020 med fokus på steds- og sentrumsutvikling, 
gjennom aktiv samhandling med kommunen som prosjekteier (observatør i styringsgruppe). 

 

N. Rekruttering og ungdomssatsing 
Motivere til entreprenørskap og innovasjon 
gjennom hele oppvekstløpet. Bidra til økt 
rekruttering og utvikling av næringslivet som 
attraktive arbeidsgivere. 

2.Ungt Entreprenørskap – styrke kommunens deltakelse i UE. 
 
3.«Forprosjekt Ung VOXen» skal være gjennomført i 2020, gjennom aktiv samhandling med kommunen 
som prosjekteier (observatør i styringsgruppe).  

 

O. Næringsvennlig kommune 

Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer 
næringsvennlig. 

4.Følge opp kommunen i forhold til realisering av anbefalingene i «Forprosjekt næringsvennlig 
kommune», i hovedsak: 

a. Serviceerklæringer skal være aktivt tatt i bruk 
b. Næringsvennlig webside på plass 
c. PLP Utviklingsledelse gjennomført for prosjekteiere/ prosjektansvarlige. 

5.Lokal handlingsplan for regional næringsplan vedtatt i løpet av 2020, ref. revidert planstrategi????? 

 

 

P. Bolyst og boligmarked. 

Bidra til å sette i gang og følge opp prosesser 
som møter utfordringene i boligmarkedet, som 
utgjør en erkjent flaskehals for økt bosetting og 
rekruttering til næringslivet. 

 

6.Ett tiltak igangsatt som skal bidra til å styrke/utvikle boligmarkedet og øke boligbyggingen, med 
utgangspunkt i boliganalysen gjennomført i 2019. I aktiv samhandling med Dyrøy kommune. 

 

 

Sum Budsjett  500’ 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/656 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 19.12.2019 

 

 

Saksframlegg 

VOX behandling av reguleringsplan ny 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 5/20 04.02.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

VOX Dyrøy kan støtte private reguleringsplaner innenfor dagens vilkår for forprosjekter, med 
maks 30 % av eksterne kostnader, oppad begrenset til kr. 200.000. Reguleringsplanen må være 
knyttet til et prosjekt som direkte har lønnsom næringsvirksomhet som formål, dvs at prosjekter 
der hovedformålet er eiendomsutvikling vil ikke kunne støttes.  
 

Kort sammendrag 

Styret behandlet i sak 35/19 saken «VOX behandling av reguleringsplaner». Saken ble da utsatt, 
og tas nå til ny behandling etter et forsøk på epostbehandling rett før jul. 
 

Saksutredning 

Dette er en svært aktuell problemstilling og vi anser det som hensiktsmessig at den behandles på 
nytt av sittende styre. Vi vedlegger saksframlegg fra møte 14.10.19 som underlag for saken.  
 
En privat reguleringsplanprosess er en tids- og kostnadskrevende prosess, med estimerte 
kostnader fra 150.000 og oppover, avhengig av kompleksitet og evt. krav om 
konsekvensutredninger. For mange små virksomheter vil dette være et stort løft, som i enkelte 
tilfeller medfører at prosjektet skrinlegges eller søkes dispensert i flere runder.  
 
I Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, §6 heter det: 
 
Tilskuddet skal ikke brukes til: 

a) løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner 
b) kausjon eller annen økonomisk garanti 
c) direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital 
d) renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 
e) drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte 
oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre 
f) avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke 
delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i 
tråd med denne forskriften 
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g) politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, 
innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller 
egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

 
 
Troms fylkeskommune har stilt spørsmål om støtte til reguleringsplaner er å betrakte som 
lovpålagte oppgaver, og dermed utelukket i fht pkt e) over. De har derfor gjort en avsjekk med 
fylkesadvokaten, som har gjort følgene vurdering: 
 
«Det følger av NOU 1995:17 kap 7.2.2 lovpålagte oppgaver s. 142: 
 

«Andre lovpålagte oppgaver kan bære preg av offentlig myndighetsutøvelse i 
snever forstand, som kompetanse til å gi pålegg eller nedlegge forbud, eller å tildele 
tillatelser eller dispensasjoner. Det er m.a.o. tale om myndighetsutøvelse av mer 
inngrepsmessig karakter. Som eksempel kan nevnes plan- og bygningslovens 
bestemmelser om kommunen som reguleringsmyndighet, bygningsmyndighet osv. 
Regjering og departement har ingen generell instruksjonsmyndighet overfor 
kommunene. Oppgaver som regjeringen vil pålegge kommunene å utføre, må ha 
grunnlag i lov. Hvordan kommunen kan organisere den oppgave den tillegges ved 
loven, må følgelig først og fremst utledes av en konkret tolkning av den enkelte lovtekst, 
se nærmere pkt. 7.3.» 

 
Det legges følgelig i forarbeidene til grunn at reguleringsmyndigheten er en lovpålagt oppgave. 
Det er imidlertid adgang for private å utarbeide private reguleringsforslag, slik at det er vanskelig 
å konkludere med at å utarbeide planforslag er en lovpålagt oppgave». 
 

Daglig leders vurdering 

Ut fra fylkesadvokatens vurdering er det dermed anledning til å støtte utarbeidelse av private 
reguleringsplaner.  
 
Vi anser det som relevant å støtte reguleringsplanarbeid der dette er helt avgjørende for videre 
utvikling av en lønnsom næringssatsing. Næringsperspektivet må da være tydeliggjort i 
prosjektplanen som ligger til grunn for en søknad.  Vi foreslår videre at eksterne kostnader 
legges til grunn, og at øvre grense for utmåling av tilskudd settes til 30%, maks kr. 200.000.   
 
Utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner vil ut fra dette ikke være innenfor i forhold til 
forskriften. 
 
Hvert prosjekt må vurderes separat, ut fra vekst- og lønnsomhetspotensiale og eiers 
forutsetninger for gjennomføring. Dvs at vi bør være bevisst at tildeling til ett prosjekt ikke 
automatisk vil danne presedens for neste. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/656 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 02.10.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

VOX behandling av reguleringsplaner 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre   
   

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har nyss vedtatt en ny arealplan for Dyrøy kommune. Arealplanen tydeliggjør 
hvordan bosetting og arealer for næring og reiselivsutvikling kan gi grunnlag for framtidig vekst 
i Dyrøy. Et viktig hovedmål for kommunen er å stabilisere folketallet og å legge til rette for et 
levedyktig og attraktivt lokalsamfunn. God ressursforvaltning, tilgjengelighet og arealeffektiv 
infrastruktur er viktige forutsetninger for bærekraftig utvikling. 
 
Siden VOX startet opp har vi vært involvert i ca. 40 prosjekter i næringsliv og Dyrøy kommune. 
I flere av disse er planlagte investeringer/ utviklingstiltak av en slik art at det fordrer en 
reguleringsplanprosess før tiltak kan iverksettes. 
 
Med bakgrunn i dette, ønsker omstillingsleder at styret tar stilling til om vi kan/ bør støtte 
reguleringsplanprosesser, og i såfall på hvilke vilkår. 
 

Administrasjonens vurdering 
En reguleringsplan gir prosjekteier en mulighet til å se området i en helhet og forankre 
framtidige tiltak i en helhetlig plan for området. Den vil også øke verdien på eiendommen i 
forhold til regulert formål. 
 
Alternativet er løsrevne tiltak som krever dispensasjonsbehandling fra gang til gang - med 
usikkert utfall, og som kan gå på bekostning av en helhetlig utvikling av et område.  I flere av 
reiselivsbedriftene opplever vi slike problemstillinger, der det planlegges utvikling i LNFR-
områder, i flere tilfeller innenfor 100-metersgrensen. Kommunen har også behov for 
omreguleringsprosesser i egne næringsområder, bl.a på Espenes industriområde i fbm planlagt 
utvidelse. 
 
En privat reguleringsplanprosess er en tids- og kostnadskrevende prosess, med estimerte 
kostnader fra 150.000 og oppover, avhengig av kompleksitet og evt. krav om 
konsekvensutredninger. For mange små virksomheter vil dette være et stort løft, som i enkelte 
tilfeller medfører at prosjektet skrinlegges eller søkes dispensert i flere runder.  
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Private reguleringsplaner er ikke støtteberettiget i Innovasjon Norge, eller i kommunens 
næringsfond. Midlene vi disponerer i omstillingsprogrammet er imidlertid bagatellmessig støtte, 
og har i utgangspunktet ikke denne begrensningen. Vi er kjent med at andre 
omstillingskommuner gir støtte til dette, når det kan knyttes til et prosjekt. 
 
Omstillingsleder ber styret ta prinsipiell stilling til om vi kan innvilge tilskudd til 
reguleringsplanprosesser. Vi fremmer derfor tre alternativer som kan være utgangspunkt for 
diskusjon, og som kan fungere som alternative forslag til vedtak. 
 
 
Alternativ 1 
VOX kan støtte reguleringsplaner innenfor dagens vilkår for forprosjekter, med maks 50% av 
godkjente kostnader inkludert eiers eget arbeid i prosessen, oppad begrenset til kr. 200.000. 
 
Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som har lønnsom næringsvirksomhet som 
formål, dvs at prosjekter der hovedformålet er eiendomsutvikling vil ikke kunne støttes. 
 
Alternativ 2 
VOX Dyrøy kan støtte reguleringsplaner innenfor dagens vilkår for forprosjekter, men med maks 
50% av eksterne kostnader, oppad begrenset til kr. 200.000. 
 
Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som har lønnsom næringsvirksomhet som 
formål, dvs at prosjekter der hovedformålet er eiendomsutvikling vil ikke kunne støttes. 
 
Alternativ 3 
VOX Dyrøy kan ikke støtte reguleringsplaner. 
 
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/79 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Felles deltakelse på Norwegian Travel Workshop - fire reiselivsbedrifter i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 8/20 04.02.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Reiselivssamarbeidet v/ Dyrøy Holiday AS innvilges tilskudd på 50%, inntil kr. 183.300 til forprosjektet - 
felles deltakelse på Norwegian Travel Workshop i Trondheim 2020, ut fra godkjent kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales mot dokumentasjon på 
gjennomføring. 
 

Kort sammendrag 

Fire reiselivsbedrifter søker om kr. 183.300 til felles forprosjekt med deltakelse på Norwegian Travel 
Workshop, med markedsutvikling som formål. Forprosjektet er knyttet opp mot SMB Utvikling, og 
gjennomføres i samarbeid med Visit Senja Region, hvis deltakelse forutsettes dedikert til 
Dyrøybedriftene. 
 

Saksutredning 

Bak søknaden står : 
 Dyrøy Holiday AS (A-eier og prosjektansvarlig) 
 Jæger Adventure Camp AS 
 Camp Solbergfjord AS 
 Arctic Guide& Visit The real experience as 

 
Visit Senja Region SA er med i prosjektet, og forutsettes å være dedikert til Dyrøybedriftene. 
Olga Goldfain fra SMB Utvikling som rådgiver (finansiert av SMB-Utvikling). 
 
Som et ledd i den strategiske satsingen på markedsføring av vinter-, høst- og vårproduktene er det 
ønskelig å delta på Norwegian Travel Workshop (NTW) i mars 2020. Norwegian Travel Workshop (NTW) 
https://business.visitnorway.com/no/arrangementer/ntw/ arrangeres for 47. gang i Trondheim 30. 
mars-02. april. I 2018 hadde NTW 375 kjøpere av reiselivstjenester (turoperatører, innkommende 
operatører og reisebyrå) og 360 selgere (reiselivsbedrifter) fra 32 nasjoner. NTW arrangeres av 
Innovasjon Norge og har et godt renommé i bransjen. 
 
I forkant for deltakelse skal det utvikles en felles rollup, presentasjoner, spissing av produkter og 
tjenester og pitching (salgstrening).  Felles markedsføringsfilm fra Dyrøy skal være ferdig til NTW og vil 
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være et viktig salgsverktøy. Visit Senja Region skal gjennomføre en såkalt «pretour» med en del 
turoperatører i forkant, der Dyrøybedriftene også inngår med besøk hos samtlige aktører og overnatting 
på Jæger A. 
 
I etterkant skal det skje systematisk oppfølging av turoperatører fra møtene. 
 
Kostnadsoverslag og finansieringsplan 
Aktivitet Eksterne 

kostnader
Antall timerTimepris EgeninnsatsTotale 

kostnader
Kommentarer

Forberedelse 70 600 42000 42000 8 personer
Deltakeravgift 83000 83000 5 bedrifter
Deltaker 2 18000 3 deltakere av 1500 per deltaker x 3 dager
Fly 24000 8 personer 
Hotel 25000 25000 5 rom 
Diett 20000 20000
Gjennomføring 216 600 129600 129600 3 dager av 9 timer per dag x 8 

deltakere. NB! Erfaringsmessig varer 
messedager opp til 14 timer per dag

Markedsføringsmateriale 25000
Oppfølging 50 600 30000 30000
Sum 195000 336 171600 366600

Finansiering:
VOX- tilskudd 183300
Egenandel samlet 11700
Egenandel per deltaker 1462,5  
 
Kommentar: 
Arctic Guide& Visit og Jæger Adventures vil i utgangspunktet delta med to personer hver. Egenandelen 
er derfor beregnet pr person. 
Visit Senja Region SA vil være dedikert ressurs for Dyrøybedriftene sammen med rådgiver Olga Goldfain  
under hele NTW.  
 
 
 

Daglig leders vurdering 

VOX Dyrøy har tidligere vært medfinansiør i to av Visit Senja Regions prosjekter. Vi har støttet utvikling 
av felles presentasjonsfilm fra Dyrøy, som skal brukes for å skape reiselyst til Dyrøy.  
 
 
Gjennom SMB Utvikling har bedriftene nå en god oppfølging, der det allerede er mer konkret 
forretningsmessig samarbeid bedriftene imellom. Produktpakker utvikles og beskrives og det jobbes 
systematisk med markedsutvikling opp mot Visit Senja Region sitt prosjekt «Workshop sustainable 
future». Dette er en god sjanse for bedriftene til å posisjonere seg inn mot vår, høst og vintersesongen. 
Med systematisk jobbing før, under og etter, og med oppfølging fra både SMB U og Visit S i prosjektet så 
bør dette generere flere nye avtaler med turoperatører og i neste omgang ny trafikk til Dyrøy! 
 
 
Handlingsplan:  strategi F. Styrke vårt samlede opplevelsestilbud. Minst 3 reiselivsbedrifter skal 
posisjonert i internasjonale turoperatørprogram. 
 
 
Daglig leder går inn for å støtte prosjektet som omsøkt.  
 

45



 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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