
 
 

 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 29.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Velkommen til styremøte. Som sist gjennomfører vi møtet på teams.  
I tillegg til saker som ligger til behandling vil prosjektleder for SMB Utvikling orientere om 
status/ framdrift i prosjektet. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

ST 15/20 Godkjenning av protokoll forrige møte   

ST 16/20 Referatsaker   

RS 4/20 Protokoll fra utsatt styremøte 06.04.2020  2019/235 

ST 17/20 Orientering fra daglig leder 29.4.2020  2019/235 

ST 18/20 Saksframlegg - forprosjekt taredyrking  2020/257 

ST 19/20 Liv og røre i Dyrøy saksframlegg forprosjekt  2020/256 
 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder
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ST 15/20 Godkjenning av protokoll forrige møte

ST 16/20 Referatsaker



 
 
 

 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 06.04.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMSP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMSP 
Tom Robin Edvardsen Medlem OMSN 
Tone Pettersen Medlem OMSN 
Kenneth Karlsen Medlem OMSN 

 
Faste medlemmer som meldte forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Trond Erik Dekko Andersen observatør- Innovasjon Norge  
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik rådgiver næring 

 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

ST 9/20 Godkjenning av protokoll forrige møte   

ST 10/20 Referatsaker   

RS 2/20 Årsrapport VOX Dyrøy 2019  2020/129 

RS 3/20 Orientering fra daglig leder 17.3.20  2019/235 

ST 11/20 Samarbeidsavtale Næringahagen Midt-Troms  2020/172 

ST 12/20 Saksframlegge deltakelse FRAM Agro  2020/152 

ST 13/20 Søknad om støtte til forprosjekt- ringvasker X 2020/157 

ST 14/20 Dyrøymat A/S - Søknad om tilskudd X 2020/167 
 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder  
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ST 9/20 Godkjenning av protokoll forrige møte

Behandling i Omstillingsstyre – 17.03.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 17.03.2020  
Godkjent 
 
 

ST 10/20 Referatsaker 

Behandling i Omstillingsstyre – 06.04.2020:  
Daglig leder orienterte om status i arbeidet. Spesiell vekt på status i bedriftene og hvilke tiltak som er 
igangsatt for å møte virkningene av pandemien. 
Bl.a er det igangsatt et tiltak rettet mot handels- og servicenæringene som skal bidra til økt 
markedsinnsats og nytenking i bedriftene, i første omgang i form av facebooksiden "Liv og røre i Dyrøy" 
som ble lansert fredag 3.april og som nå har 500+ følgere.  
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.04.2020  
Styret åpner for å omdisponere tidligere vedtatt avsetning til "handels og serviceanalyse" til satsing mot 
å styrke handels og servicenæringene "Liv og røre i Dyrøy", og ber daglig leder legge fram prosjektplan 
på neste styremøte. Det settes opp ekstra styremøte på teams 29.april kl 09-11 for å behandle 
ovenstående og øvrige saker som bør tas før neste ordinære styremøte 4.juni. 
 
Forøvrig tatt til orientering 
 
 

ST 11/20 Samarbeidsavtale Næringahagen Midt-Troms

Behandling i Omstillingsstyre – 06.04.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.04.2020  
VOX Dyrøy kf dekker kostnadene med avtalen med Næringshagen Midt-Troms for 2020, kr. 80.000, 
med bakgrunn i justert samarbeidsavtale og vedtak i formannskapet 20.02.2020.  
 
 

ST 12/20 Saksframlegge deltakelse FRAM Agro

Behandling i Omstillingsstyre – 06.04.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.04.2020 
Smihågen gård v/ Birgitte Jørgensen innvilges et tilskudd på 75% av godkjente kostnader, inntil kr. 
33.750, til deltakelse i FRAM Agro for to personer. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales 
mot dokumentasjon på gjennomføring. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7



ST 13/20 Søknad om støtte til forprosjekt- ringvasker 

Behandling i Omstillingsstyre – 06.04.2020:  
Kjell-Sverre Myrvoll meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen. 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.04.2020  
Astafjord Vekst as innvilges et tilskudd på inntil kr. 126.000, tilsvarende 49% av godkjent 
kostnadsoverslag, til gjennomføring av forprosjektet "bestlutningsgrunnlag ringvasker". Tilskuddet gis 
som bagatellmessig støtte. 
 
 
 

ST 14/20 Dyrøymat A/S - Søknad om tilskudd 

Behandling i Omstillingsstyre – 06.04.2020:  
Daglig leder Stig Stokkland meldte seg inhabil. Saken ble derfor lagt fram av rådgiver plan og næring 
Frank Moldvik, som har behandlet søknaden. 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.04.2020  
1. VOX Dyrøy KF innvilger Dyrøymat as et tilskudd på inntil 200.000 kroner til prosjektet 
"Produksjonslinje og automatisering. 
2. Tilskuddet er avgrenset til 49% av godkjente kostnader. 
3. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om "bagatellmessig støtte". 
 
 
 

8



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 060 

Saksmappe: 2019/235 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 23.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Orientering fra daglig leder 29.4.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 17/20 29.04.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Legges fram i møte. 

Kort sammendrag 

 

Saksutredning 

 

Daglig leders vurdering 

 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/257 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 22.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Saksframlegg - forprosjekt taredyrking 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 18/20 29.04.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Oskar Kristiansen ENK innvilges et tilskudd på inntil kr. 60.000, tilsvarende 50% av godkjent 
kostnadsoverslag, til gjennomføring av forprosjektet «Taredyrking i Dyrøy». Tilskuddet gis som 
bagatellmessig støtte. 
 

Kort sammendrag 

Oskar Kristiansen søker om kr. 60.000 til forprosjekt som skal resultere i konsesjon for å sette i gang 
med taredyrking i Dyrøysundet. 
 

Saksutredning 

Idehaver har vært i dialog med VOX Dyrøy over tid. Kommunen har, etter 
innspill fra Kristiansen, tatt inn aktuelt område i siste revisjon av 
kystsoneplanen, se utsnitt. 
 
Han har tidligere drevet skjelloppdrett på samme lokalitet sør i 
Dyrøysundet. Dette har gitt erfaringer som er overførbare til taredyrking. I 
tillegg har han en del tauverk/oppankringsutstyr etc. som kan benyttes ved 
utsett i neste omgang. 
 
Kristiansen er pensjonist, og ønsker i neste omgang å involvere flere i 
satsingen, med tanke på å overta når det er kommet i gang og det er 
synliggjort et potensiale. 
 
Det viktigste delmålet i prosjektet består i å søke om konsesjon for utsett. 
Forutsetningene for søknaden er avklart i møte med fylkeskommunen, der også kommunen deltok. 
Hovedaktivitetene består i innhenting av nødvendig underlagsdata og utarbeide søknad. I tillegg ønsker 
Kristiansen å besøke andre anlegg og delta på en algenettverkssamling i Trondheim. 
 
Prosjektet/ søknaden bygger på tilbud fra Lyngsskjellan v/ Arne Samuelsen, som skal bistå som 
konsulent i arbeidet. 
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Daglig leders vurdering 

Taredyrking er en ny næring i Norge, og det er mange initiativer i gang. Pr i dag er det gitt ca 150 
konsesjoner til tang og taredyrking i Norge. I Troms/Finnmark er det liten aktivitet og det er kun gitt et 
par konsesjoner pr. nå (ref. https://register.fiskeridir.no/akvareg/).  
 
En av konsesjonene innehas av Lyngsskjellan ENK, som eies/ drives av Arne Samuelsen. Samuelsen er 
engasjert for å bistå Kristiansen i søknadsprosessen, og er antakelig den i Troms& Finnmark med mest 
erfaring innen området. 
 
I Sintef-rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav» fra 2012 framgår at det foregikk høsting av 
tare i størrelsesorden 200.000 tonn pr. år. Rapporten peker på et betydelig potensiale for dyrking av 
storalger (tang/ tare) og opererer med et potensiale på 20 millioner tonn, og en omsetningsverdi på 40 
millioner tonn. Taredyrking er pr nå en lite utviklet verdikjede. En utfordring vil kunne være avsetning av 
taren når den er høstet. Kristiansen har vært i dialog med Bioform AS i Sørreisa, som er produsent av 
helsekost og næringstilskudd, og som selv arbeider med et prosjekt som går på produksjon av tang. De 
er interessert i et samarbeid og vil kunne være en nærliggende mottaker av tare som produseres av 
Kristiansen. 
 
Prosjektplanen kommer med følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 

Kostnader Finansiering
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp
Lyngsskjellan ENK, v/ Arne 
Samuelsen

25.000,- VOX, 50% 60.000,-

Reise/opphold: 2 reiser, Nordland 
/Trondheim a kr. 10.000,-

20.000,- Eget arbeid 52.500,-

Gebyr 12.000,- Egenfinansiering 7.000,-
Diverse uforutsett 10.000,-
Eget arbeid (150 timer a kr. 350,-) 52.500,-

Sum 119.500,- Sum 119.500,-
 

Vi anbefaler at prosjektet støttes som omsøkt. En konsesjon er forutsetningen for å kunne starte 
produksjon i mindre skala. I neste omgang kan dette være et område som flere kan ta del i, og erverve 
kunnskap og erfaring som i neste gang kan gå fra småskalasatsing til mer industriell skalering. På sikt kan 
dette gi en viss arbeidplasseffekt, om enn beskjedent i første omgang. 
 
Prosjektet faller inn under innsatsområde 1- sjømatnæring, strategi B – bedriftsrettede tiltak.   
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/256 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 22.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Liv og røre i Dyrøy saksframlegg forprosjekt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 19/20 29.04.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

VOX Dyrøy innvilger kr. 200.000 til gjennomføring av forprosjektet «Liv og røre i Dyrøy», ut fra godkjent 
kostnads- og finansieringsplan og prosjektplan. Samtidig annulleres tilsagn til handels/serviceanalysen 
fra 2019. 
 

Kort sammendrag 

I styremøtet 6.april ga styret klarsignal til å omdisponere tidligere tilsagn til «handelsanalyse for Dyrøy» 
til satsingen «Liv og røre i Dyrøy», som skal bidra til å styrke handels og servicenæringene på kort og 
lang sikt.  
 
Prosjektet gjennomføres som et forprosjekt i perioden april-august 2020, innenfor en økonomisk ramme 
på kr. 400.000 inkludert egeninnsats fra bedriftene. I forprosjektet skal facebook-kampanjer prøves ut, 
bedriftene skal styrke sin kompetanse i markedsføring og salg, med vekt på facebook.  Videre skal 
grunnlaget for et hovedprosjekt avklares. 

Saksutredning 

Prosjektet rettes mot handels- og servicenæringen, samt opplevelsesnæring basert på mat, kultur og 
natur. Servicenæringer kan også omfatte ulike typer personlig tjenesteyting, såsom håndtverkere og 
andre som er oppdragstakere for private. 
 
Prosjektet skal bidra til å styrke handels og servicenæringene på kort og lengre sikt. En styrket handels 
og servicenæring vil sikre økt omsetning, bedre lønnsomhet og dermed sikre/ utvikle arbeidsplasser og 
lokale servicetilbud som er svært viktig for innbyggere og besøkende i Dyrøy. De skal settes bedre i 
stand til å utvikle sine tilbud i tråd med markedsmulighetene. De skal settes bedre i stand til å 
markedsføre sine tilbud og konvertere til salg, enkeltvis og i samarbeid.  

Dette skal gi effekt for Dyrøys attraktivitet som bosted og som besøksmål. 

Prosjektet ledes av Nordavind Utvikling v/ Nina Nikolaisen. Chiligroup vil levere kurs i sosiale media. 
Handels og servicebedriftene og reiselivsbedriftene er målgruppe for prosjektet. Forprosjektet vil videre 
samordne/ samhandle med følgene sideordnede tiltak/ prosjekter: 

-  «sommerfolder» etter mal fra Dyrøy 2017-tiden i regi av Frivilligsentralen. 
- digital kartbasert turistinformasjon som skal realiseres i sommer. 
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Daglig leders vurdering 

De fleste av bedriftene i handels- og servicenæringene og reiselivsnæringen har mistet betydelig 
omsetning som følge av korona-krisen. Initiativet startet som en ide for å hjelpe bedriftene med 
markedsføring/ salgsarbeid, og samtidig bidra til å bevisstgjøre innbyggerne i forhold til å bruke de 
lokale tilbudene. 
 
I løpet av planleggingsprosessen er fokus endret fra å bidra til kortsiktig salgsøkning til i hovedsak å 
vektlegge å dyktiggjøre bedriftene i forhold til SoMe/ markedsføring/ utvikling.  Forprosjektet vil gi svar 
på om det er grunnlag for å bygge videre på satsingen. Bedriftenes vilje og motivasjon til å bidra selv vil 
være det viktigste kriteriet.  
 
Prosjektet er forankret i handlingsplan for 2020 under innsatsområde 3-eksisterende næringsliv, strategi 
J-nettverk og klynger, pkt 4. Gjennomføre planlagt handels/ serviceanalyse og igangsette tiltak som 
utvikler det lokale handels/ servicetilbudet og stimulerer til økt lokal handel  
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Prosjektplan  1 

PROSJEKTPLAN 
 

Forprosjekt 
 
 
 
 

Liv og røre i Dyrøy 

 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

 
Forprosjektet skal utvikle «liv og røre i Dyrøy», som kampanjeside for handels- og 
servicenæringene i Dyrøy, styrke bedriftenes salgs- og markedsføringsevne og avklare 
grunnlaget for videreføring i et hovedprosjekt. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden 
april-august 2020 innenfor en kostnadsramme på kr. 400.000 inkludert egeninnsats. 
 
Nordavind Utvikling v/ Nina Nikolaisen er prosjektleder. Prosjektet skal samordnes med 
andre relevante satsinger, reiselivskampanjer, sommerfolder, digital turistinfo mv. 
 

 
Sted, dato 
Brøstadbotn, 23.4.2020 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
Stig Stokkland      Nina Nikolaisen 
Daglig leder      prosjektleder 
VOX Dyrøy KF      Nordavind Utvikling AS 
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Prosjektplan  2 

1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 
Styret i VOX Dyrøy KF ønsker å tilrettelegge for en «handle lokalt»-kampanje. Styret har tidligere 
vedtatt å avsette ressurser til en lokal handels-analyse. Det er gjennomført et møte med 
representant for den regionale COOP-ledelsen, og de er positiv til å bidra. 
 
Corona-krisen og restriksjonene som er igangsatt har påvirket vår lokale handels- og servicenæring 
negativt. Krisepakkene vil døyve noen av skadevirkningene, men mange av bedriftene er sårbare i 
utgangspunktet, og det er usikkert hvordan dette vil slå ut. 
 
VOX tok derfor initiativ til å sette igang en ad hoc «handle lokalt-kampanje, som i første omgang 
resulterte i en kampanjeside på facebook; «Liv og røre i Dyrøy». Initativet er utviklet sammen med 
Chiligroup as og Nordavind Utvikling as, og er ment å være mer enn en kampanjeside på facebook.  
 
Daglig leder la fram ideen og status for arbeidet til styret i VOX i møte 6.april. Styret ga daglig leder 
mandat til å arbeide videre, og bestilte et saksframlegg for omdisponering av tidligere gitt tilskudd til 
handelsanalysen, som skal behandles på førstkommende styremøte 29.april 2020. 
 
Prosjektet må sees i sammenheng med andre satsinger i Dyrøy som virker i samme retning. Her 
nevnes fortrinnsvis forprosjekt sentrumsplan og utvikling av Dyrøy Utleiebygg. 
 
   
 
1.2 Effektmål 
 
Prosjektet rettes mot handels- og servicenæringen, samt opplevelsesnæring basert på mat, kultur og 
natur. Servicenæringer kan også omfatte ulike typer personlig tjenesteyting, såsom håndtverkere og 
andre som er oppdragstakere for private. 
 
Prosjektet skal bidra til å styrke handels og servicenæringene på kort og lengre sikt. En styrket 
handels og servicenæring vil sikre økt omsetning, bedre lønnsomhet og dermed sikre/ utvikle 
arbeidsplasser og lokale servicetilbud som er svært viktig for innbyggere og besøkende i Dyrøy. De 
skal settes bedre i stand til å utvikle sine tilbud i tråd med markedsmulighetene. De skal settes bedre 
i stand til å markedsføre sine tilbud og konvertere til salg, enkeltvis og i samarbeid.  

Dette skal gi effekt for Dyrøys attraktivitet som bosted og som besøksmål. 

 
 
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt 
 
Treårig prosjekt 2021-2023. Videreutvikle aktiviteter fra forprosjektet. Næringslivet skal ta betydelig 
eierskap til arbeidet. 
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Prosjektplan  3 

1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva) 
 
Forprosjektet skal utvikle «liv og røre i Dyrøy», som kampanjeside for handels- og 
servicenæringene i Dyrøy, styrke bedriftenes salgs- og markedsføringsevne og avklare 
grunnlaget for videreføring i et hovedprosjekt. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden 
april-august 2020 innenfor en kostnadsramme på kr. 400.000 inkludert egeninnsats. 
 

2.  PROSJEKTORGANISASJON 
 
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet (og forprosjektet): 
 
Prosjekteier:    VOX Dyrøy KF (A-eier i fp-fasen) 
   Handels- og servicenæringene i Dyrøy (B eller C-eiere) 
 
PA:    Daglig leder Stig Stokkland 
PL:    Nordavind Utvikling v/ Nina Nikolaisen. 
Prosjektdeltakere: Chiligroup as. 
 
Forprosjektet har ikke styringsgruppe.  
 
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1  Beslutningspunkt 
Prosjektet er i praksis besluttet igangsatt. 
Neste beslutningspunkt er knyttet til prosjektavslutning og beslutning om videreføring. 
 

3.2  Statusrapportering  
Det legges opp til løpende dialog mellom PA og PL. 
 
 
3.3  Milepæler  
 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 
01 1.april Prosjektstart 
02 14.april Påskekampanje gjennomført 
03 1.juni Mai-kampanje gjennomført 
04 1.august Sommerkampanje gjennomført 
05 20.august Prosjekt ferdigstilt 
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Prosjektplan  4 

4.   MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

4.1 Interessenter/målgrupper 
 

Aktør Aktørens 
interesse av 
prosjektet 

Grad av 
påvirkning på 
prosjektet 

Prosjekttiltak/ aktiviteter  

Handels- og 
servicebedrifter 

Stor Stor Prosjektets hovedmålgruppe 

Reiselivsbedriftene Stor Middels Inkluderes 
SMB Utvikling Middels Liten Samarbeid mot deres deltakerbedrifter, 

spesielt reiseliv 
Kulturetat/Frivilligsentr Middels Liten Sommerfolder/ sommervert 
Prosjekt Bærekraftig 
besøksforvaltning/ 
kartbasert info 

Middels Liten Samarbeid i fht innhold i infobase. 

 

5.   RISIKOVURDERING 
 
5.1 Risikofaktorer 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 
Fortsatt strenge Covid 19-
restriksjoner. Begrenser 
kundetilfang og gir økonomiske 
utfordringer for bedriftene. 

3 5 15 - Motivere til å tenke nytt for å erstatte 
«vanlig» omsetning. 

Ressursknapphet 3 4 12 - God prosjektstyring. Styrke 
ressurstilgangen. 

Engasjement hos bedriftene 3 5 15 - Gi god nytte kjapt. 
- Kurs i mf sosiale media 
- Følge opp og dyktiggjøre bedriftene i salg/ 

markedsføring/ kundebehandling. 
    -  

 

6.   GJENNOMFØRING 

6.1  Hovedaktiviteter 
 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Etablere 
kampanjeside 

Felles kanal 
for salg og 
markedsføring 

Utarbeide logo og banner. 
Handlingsplan tilbud i samarbeid med 
bedriftene. Utforme tilbud i samarbeid 
med bedriftene. Etablere side FB. 
Rekruttere følgere. 

Kampanjeside lansert. 600 
følgere. 
 
Salgsøkning og flere følgere 
på bedriftenes sider. 

Mai-kampanje Salgsfremming 
og læring 

Gjennomgang av bedriftenes 
facebooksider. Handlingsplan tilbud i 
samarbeid med bedriftene.  Utforme 
tilbud i samarbeid med bedriftene. 
Publisere etter plan. 
 

Salgsøkning og flere følgere 
på bedriftenes sider. 
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Prosjektplan  5 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Sommer-
kampanje 

Salgsfremming 
og læring 

Gjennomgang av bedriftenes 
facebooksider. Handlingsplan tilbud i 
samarbeid med bedriftene.  Utforme 
tilbud i samarbeid med bedriftene. 
Publisere etter plan. 
 

Salgsøkning og flere følgere 
på bedriftenes sider. 

Workshop 
markedsføring 
sosiale media, 
Chiligroup as 

Kompetanse-
heving 

Avtale med leverandør 
Rekruttere deltakere 
Gjennomføre fase 1 
Oppfølging mellomperiode 
Gjennomføre fase 2 
 

Workshop gjennomført 

Kurs 
kundebehandlin
g& salg 

Kompetanseh
eving 

Avtale med leverandør 
Rekruttere deltakere 
Gjennomføring 
 

Kurs gjennomført 

«Sommerfolder
en» 

Samordning 
av input og 
output 

Avklare med Frivilligsentralen hva som 
er planen. Møte for å avtale 
samordning i praksis. Gjennomføring 
 

Økt besøk til Dyrøy. 
Bedriftsannonser i 
sommerfolder? 
Sommerfolder 
tilgjengeliggjøres på Liv og 
røre-siden. 

Oppfølging og 
veiledning 

Aktiv 
oppfølging av 
bedriftene 
 

Løpende aktivitet på Liv og røre-siden 
Dele bedriftenes egne innlegg 

Økt oppmerksomhet 
Flere følgere 
Økt salg 

    
 

6.2  Tids- og ressursplaner 
 

Hoved-   Tidsplan (ukenummer 20XX)  
Aktiviteter 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Etablere kampanjeside X                     
Mai-kampanje     X X X X X             
Sommer-kampanje             X X X X X X    
Workshop markedsføring 
SoMe 

     X X               

Kurs kundebehandling& 
salg 

         X X           

«Sommerfolderen»       X X X X X           
Oppfølging og veiledning X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
                      
                      
Statusmøter                   X   
Styringsgr.møter                      
Milepæler X        X         X   X 
Beslutningspunkt                     X 
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7.   ØKONOMI 
 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Prosjektledelse 160.000 VOX Dyrøy 200.000 
Rådgivning Chiligroup 30.000 Egenfinansiering 200.000 
Diverse/ uforutsett 10.000   
Egeninnsats bedriftene (10 
bedrifter *33 t * 600 kr/t) 

200.000   

Sum 400.000 Sum 400.000 

Utover dette forutsettes at direkte utgifter i den enkelte bedrift i form av annonsering etc 
dekkes av den enkelte, og tas ikke inn i prosjektet. 
 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
 
Tilbud/ avtale med hhvis Nordavind Utvikling og Chiligroup er bakt inn i kostnadsoverslag. 
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