
 
 

 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset/ teams 
Dato: 04.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/329 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 13.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Protokoll styremøte 29.4.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 20/20 04.06.2020 
   

 

 

Daglig leders innstilling 

Godkjennes. 

Kort sammendrag 

 

Saksutredning 

 

Daglig leders vurdering 

 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

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

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Dekko Andersen observatør - Innovasjon Norge 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik rådgiver næring 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 

 
 

 
 

 
 
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 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 

Behandling i Omstillingsstyre – 29.04.2020:  
Vedtak i Omstillingsstyre  – 29.04.2020  
 
Godkjent. 
 
 

ST 16/20 Referatsaker 

Behandling i Omstillingsstyre – 29.04.2020:  
Vedtak i Omstillingsstyre  – 29.04.2020  
Kun daglig leders orientering, se ST 17/20. 
 
 

ST 17/20 Orientering fra daglig leder 29.4.2020 

Behandling i Omstillingsstyre – 29.04.2020:  
Daglig leder orienterte om framdrift i ulike saker som det jobbes med. Rådmann orienterte om 
kommunens arbeid for tilrettelegging på Espenes Industriområde.  
Prosjektleder for SMB Utvikling Olga Goldfain tiltrådte møtet på Teams og ga en statusrapport for 
arbeidet så langt. 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 29.04.2020  
 
Tatt til orientering 
 
 

ST 18/20 Saksframlegg - forprosjekt taredyrking 

Behandling i Omstillingsstyre – 29.04.2020:  
Vedtak i Omstillingsstyre  – 29.04.2020  
 
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. 
 
 

ST 19/20 Liv og røre i Dyrøy saksframlegg forprosjekt 

Behandling i Omstillingsstyre – 29.04.2020:  
Kjell Sverre Myrvoll var inhabil og fratrådte behandlingen. 
Daglig leder la fram prosjektplan og saksframlegg. Det presiseres at planlagte kurs/workshops som 
inngår i prosjektaktivitene er ment å gjennomføres i VOX-regi ved siden av forprosjektet. Det er således 
ikke innbakt i finansieringsplanen.  
  
Vedtak i Omstillingsstyre  – 29.04.2020  
 
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. 
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ST 21/20 Referatsaker



Fra: Stig Stokkland (Stig.Stokkland@dyroy.kommune.no)
Sendt: 13.05.2020 09:36:47
Til: 'Lise Nordahl'
Kopi: 

Emne: Tilsagn om støtte til kurs - justert
Vedlegg: Tilsagnsbrev administrativ behandling Nordahl B 13.05.2020.pdf
Hei.
 
Viser til tilsagn oversendt 5.mai, der det hadde sneket seg inn en beklagelig regnefeil i utmåling av tilskudd, til
deres ulempe. Vi har derfor gått inn i saken og gjort mer nøyaktige beregninger, og etter grundige vurderinger
kommet til at 75% av kr. 12.000 faktisk utgjør kr. 9.000, og ikke kr. 8.000 som framkom i tidligere beregninger.
 
For øvrig henvises til tidligere oversendte vedlegg til tilsagnsbrevet, og 14 dagers frist for å akseptere tilsagnet.
 
 

 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy
Stig Stokkland, leder
Tlf 90934654
www.voxdyroy.no
www.facebook.com/voxdyroy
stig.stokkland@dyroy.kommune.no
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Nordahl bær 
Lise Nordahl 
 
 9311 Brøstadbotn 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Brøstadbotn, 05.05.2020 
 2020/280 
 
 
TILBUD OM TILSKUDD  
 
Vi viser til Deres søknad mottatt 26.04.2020, og kan etter administrativ behandling gi 
tilbud om tilskudd på kr. 9.000 tilsvarende 75% av godkjente kostnader, til 
gjennomføring av sprøytemiddelkurs og «tunnelbær-pakke NLR Nord-Norge. 
  
 
Administrativt vedtak: 
 
1. Godkjent kostnadsoverslag og f inansieringsplan: 

 
Sprøytemiddelkurs    kr. 3.000 
Tunnelbærpakke   kr. 9.000 
Totalt     kr. 12.000 

 
2. Godkjent f inansieringsplan: 
 
VOX administrativt tilsagn  kr. 9.000 
Egenandel    kr. 3.000 
Totalt     Kr. 12.000 

 
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 og prosjektregnskap, samt 

utfylt prosjektlederrapport er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap over kr. 
50.000 skal være bekreftet av revisor eller regnskapsfører (for ikke-revisjonspliktige 
selskap). 

 
5. Tilsagnet er gitt i samsvar med EØS-reglene for «bagatellmessig støtte». Disse 

reglene forutsetter at det over en treårsperiode i sum ikke er mottatt mer enn 
200 000 euro i offentlig støtte. 

 
6. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har 

støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over 
et tidsrom på 3 år. 

 
7. Tilsagnet faller bort om det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 

 
8. Eventuelle særvilkår- 
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Aksept av tilbudet 
 
Dersom dere ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi om å akseptere det skriftlig innen 14 
dager, ellers faller tilbudet bort. Aksept skjer ved retur av kopi av tilsagnsbrevet, 
undertegnet av signaturberettiget/prokurist/daglig leder. 

 
Signert tilbudsbrev utgjør avtalen med omstillingsorganisasjonen. 
 

 
Utbetalingsfrist 
Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon være 
omstillingsorganisasjonen i hende innen 05.05.2021, da tilbudet ellers bortfaller i den 
utstrekning det ikke allerede er effektuert. Omstillingsorganisasjonen kan etter søknad 
forlenge utbetalingsfristen. 
 
Som dokumentasjon for sluttutbetaling leveres skriftlig sluttrapport, godkjent regnskap 
inkludert timelister for godkjent egeninnsats og utfylt prosjektlederrapport (vedlegges). 
 
 
Vilkår 
Omstillingsorganisasjonen understreker at prosjektet må gjennomføres effektivt og 
kontrollert. Vi ber om at søker benytter Prosjektlederprosessen PLP i gjennomføringen og 
rapporterer til oss i tråd med denne. Les mer om PLP under ”Verktøy” på 
regionalomstilling.no 
 
Tildelingen skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse 
reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 
1,6 millioner kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme 
til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om 
annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, 
eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og 
tilbudstidspunkt. 
 
 
Spørreundersøkelser 
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse 
med evalueringer, kundeundersøkelser mv. gjennomført av omstillingsorganisasjonen 
eller fylkeskommunen. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best 
mulig tjenestetilbud til næringslivet.  
 
Omtale i media 
Vi forutsetter at omstillingsorganisasjonen blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell 
annen prof ilering av prosjektet i media.  
 
Hvis dere har spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Stig 
Stokkland, som treffes på telefon 90934654 eller e-post 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
VOX Dyrøy KF 
 
 
Stig Stokkland 
Daglig leder 
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Vi aksepterer ovenstående tilbud, er kjent med standardvilkårene for tilsagnet 
og godtar disse: 
 
 
Utbetalingen skal skje til: 

- kontonummer  ………………………………… 

- navn på kontoeier …………………………………………………………………… 
 
For utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til omstillingsorganisasjonen. Ved 

endring av bankforbindelse/kontonummer må omstillingsorganisasjonen bli informert. 

 
 
 
 
 
Sted/dato: Mottakers underskrift: Orgnr./Personnr.: 
                                                                                                   
     
    
………………………………… ……………………………………….……… ................................ 
 Signaturberettiget / prokurist / daglig  
 leder 
 
 
 
 ………………………………………………… 
 Underskrift gjentas med maskin eller  
 blokkbokstaver 

 
 
 
 

 
 
Tilbudsbrev med undertegnet aksept returneres: 
 
 
Dyrøy kommune 
v/ VOX Dyrøy 
 
Tverrveien 1 
9311 Brøstadbotn 
 
Eller på epost: 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no 
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RAPPORT 

FÅRIKÅLFESTIVALEN    
I DYRØY 
      

Nina Jørgensen Nikolaisen/                       
Kjell-Sverre Myrvoll 
Nordavind Utvikling 
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Bakgrunn 
 

Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt "Dyrøy 2017", som hadde fokus på vekst i folketall, 

næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Hoveddelen av prosjektet mottok støtte fra Sparebank1 Nord-

Norge og Troms fylkeskommune. År 2012 var siste året med økonomisk dekning for gjennomføring av 

arrangementet. Festivalen ble i denne tida utviklet til et vellykket, lokalt konsept. Nordavind Utvikling KF 

har i årene etter dette vært leid inn av Dyrøy kommune til å ha det overordnede ansvaret for å gjennomføre 

arrangementet. Nordavind Utvikling har på disse årene opprettet god dialog og godt samarbeid med lag- og 

foreninger som bidrar i gjennomføringen.  

 

Fårikålens nasjonale festdag feires hvert år på den siste torsdagen i september. Dette er utgangspunktet for 

Fårikålfestivalen i Midt-Troms, som i 2018 arrangeres for ellevte gang. Vi ønsker å sette fokus på lokal mat 

og matkultur, samtidig som vi slår et slag for landbruket og sauenæringa, en bærekraftig og historisk sett 

viktig næring i vår region. Det er hyggelig å se en økende interesse for lokal mat og lokale mattradisjoner. 

Gjennom å lage en folkelig matfestival med kulturarrangement ønsker Fårikålfestivalen å bidra til denne 

utviklingen.  

Fårikålfestivalen arrangeres som en del av Forskningsdagene i Midt-Troms. 

 

Langsiktige mål: 

Utvikle Fårikålfestivalen til ei lokal, og etter hvert, regional satsing som setter bygdekultur og lokal 

landbruks- og matproduksjon på dagsorden hos kommuner, næringsliv og innbyggere.  

Utvikle samarbeid med andre aktører som jobber med omdømmebygging innen landbruk nasjonalt, kobling 

mot festivaler med landbrukstema. 

 

Fårikålfestivalens formål treffer mange behov som finnes i samfunnet, spesielt folkehelse/kosthold, 

lokalmat, mat som en viktig del av reiselivet, lokalsamfunnsutvikling og styrking av landbruksnæringa, 

spesielt sauenæringa, samt kompetanseheving for unge i forhold til næring/landbruk. Fårikålfestivalen bidra 

til vekst i lag- og foreninger.  

 

• Utvikle Fårikålfestivalen til et regionalt produkt.  

Organisering 
 

Eier: Dyrøy kommune 

Prosjektledelse: Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder Nordavind Utvikling KF 
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Praktisk gjennomføring: prosjektleder i samarbeid med leder Frivilligsentralen 

 

Avtale/kontrakt med samarbeidsparter:  

Dyrøy korforening – Kor i Kål. Kontakt: Astrid Østrem Skoglund, aoe-sko@online.no 

Hagelaget – Lokalmattorg. Kontakt: Oddveig Torsteinsen 93225706 

9. klasse ved Elvetun skole. Kontakt: Foreldrekontakt på 9. klassetrinn, varierende.  

Dyrøy kulturskole (Anna Starr) – underholdning Hålogaland teater til lørdagskafe. 

 

Prosjektleder har hatt tett dialog og møter med samarbeidspartene. Den viktigste oppgaven til Nordavind 

Utvikling er selve koordineringen mellom aktørene og oppfølging slik at man sikrer en god gjennomføring. I 

tillegg til små møter, mailer og tlf. samtaler med aktørene har det vært et felles møtepunkt med alle aktørene 

rett i forkant av festivalen, slik at man sikrer at alle kjenner til hverandres oppgaver og ansvarsområder. Det 

har vært utarbeidet kontrakter med de ulike aktørene, som fins på kommunens I-område. Kontraktene 

beskriver aktørenes oppgaver i detalj. Fårikålfestivalen skaper samarbeid mellom flere lag- og foreninger 

(frivillig arbeid) og bidrar til en god fortjeneste til aktørene (vekst i frivillig sektor).  

 

Festivaluke Omsorgssenteret 

Nordavind Utvikling har vært pådriver for å få på plass festivaluke på Omsorgssenteret.  

Festivaluken startet med temakvelden: «Ingen tid å miste» (om Demens/å være pårørende).  

Dialog med PLO og utarbeidelse av program for Omsorgssenteret.  

Program 2018 
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Markedsføring/publisering 
 

Prosjektleder har hatt ansvar for utarbeidelse av flyer til alle husstander i Dyrøy kommune og leid inn 

grafiker ID design. Prosjektleder opprettet eget arrangement på Facebook og har sørget for jevnlige 

statusoppdateringer for å markedsføre de ulike arrangementene i festivalen. Prosjektleder har vært ansvarlig 

for reportasjer i TF. En reportasje i forkant av arrangementet og en i etterkant. Oppdatering til kommunens 

nettside.  

Markedsføringen er viktig for å bygge omdømme for Dyrøy kommune, samt få folk på arr.  

https://www.facebook.com/farikalfestivalen/ 

https://www.facebook.com/events/933784553489346/ 
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Resultater 
 

Alle arrangementene har vært godt besøkt. Både Kor i Kål på torsdag 27.sept. og Kafesalget lørdag 29. sept. 

trakk godt med folk. Torsdag trakk ca. 200 gjester og lørdagens arrangement ca. 270-300 gjester. Flere 

stander på lokalmattorget ble utsolgt for varer. Det kunne vært mer grønnsaker på markedet og det kreves 

tidlig planlegging. Hagelaget har gjort en stor frivillig jobb, men kan styrkes med litt drahjelp for å øke 

antall standdeltakere.  

• Vekst i lag og foreninger 

• Sterk omdømmebygging 

• Liv og røre i Dyrøy – aktivitet og trivsel 

• Setter fokus på lokalmat, Dyrøylam og sauenæring 

• Trekker folk til kommunene, øker omsetningen hos handel og service i kommunen 

 

Oppsummering og anbefalinger 
 

For neste års arrangement, anbefales det at arbeidet starter opp allerede i februar. På denne måten vil 

planlegging og avtaleinngåelse kunne holde god kvalitet. 

Fagdag bør inn som et fast innslag. I denne prosessen må fagetaten inn i bildet. Kurs i mattradisjoner og 

matlaging. Fårikålfestivalen skal stimulere til lokal matproduksjon samt gi et innblikk i hva som foregår 

lokalt og i regionen. Her spiller også tidsaspektet inn. Sterkere involvering av bønder, må vi da se på 

tidspunktet for gjennomføringen av festivalen.  

Festivalen skal også være et viktig element i lokal «liv og røre» i Dyrøy, og samtidig plassere Dyrøy på 

kartet.  

Vi skulle gjerne sett flere stand-deltakere på lokalmattorget. Viktig og lurt med ordentlig telt fra 

Byggesystemer. Her kunne det vært varme i telte, da det var kaldt denne dagen.  

Videreutvikling av Fårikålfestivalen, se tilsagnsbrev Dyrøy kommune av 22.06.18.  

Videreutvikling av konsept 

Videreutvikling av fårikålfestivalen 2019 - 2022: 
 

Det har gjennom prosjektfasen blitt drøftet flere retninger for Fårikålfestivalen. 

Prosjektgruppen har landet på å se følgende fremdrift i videreutviklingen: 

Videreutviklingen bør skje i to trinn: 
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2019: 

- Lokalt arrangement i Dyrøy. (Fårikålfestivalen i Dyrøy) 
- Videreutvikling av følgende allerede i 2019: 

o Fagdag(er) 
o Lokalmat, samarbeid med kompetansesenter for lokalmat 
o Forankring i aktørgruppene allerede i februar 2019 for gjennomføringene. Kan være lagt 

sammen en landbrukskafe, evt næringsfrokoster etc. 
- Det søkes finansiering for gjennomføring i 2019 fra: Dyrøy kommune, næringstiltak, 

kostnadsberegnet til 100.000,- kr i rene kroner. 
- Forankre regional festival med faglag, og øvrige aktører. 
- Forankring i regional landbruksplan fra 2020. 
- Utarbeide programskisse for fremtidige «festival», herunder fastsetting av navn, eierskap, 

prosjektledelse etc… 
- Nordavind utvikling tar iniativ til videreutvikling og søker Dyrøy kommune om gjennomføring for 

2019, og studiestøtte Vox Dyrøy. 

Videre søknad på kompetansemidler fra VoX: 

o Studietur til andre matfestivaler, for videreutvikling, f.eks. til fjell og fårikålfestivalen i 
Dovre,. Fårikålfestivalen i Ringebu, Rørosmartnad, Gudbrandsdalsmat osv…. 
Formålet er ideutvekslinger, forankring i forhold til en regional festival. 
 Deltakere:  

• Prosjektledelse 
• Omstillingsleder 
• Representanter fra Faglag og øvrige regionale/lokale lag og foreninger, 

reiselivsnæringer, ildsjeler innen matproduksjon. 
• Smaksverket? 
• Dyrøymat? 
• Cafeen? 
• Evt andre regionale lokalmatprodusenter etc….. 

 

2020: 

Gjennomføre Hovedprosjekt som organiseres gjennom en felles større regional satsing, som 
skal forankres i regional landbruksplan, fylkesplan for landbruk og rekrutteringsprogram for 
næringen gjennom Troms Landbruksfaglige Senter. 

- Regional overbygging, forankret i regional landbruksplan. 
o Treårig prosjekt: Rekruttering til landbruksnæringa: 

Forslag til fremtidig overbygning og temaer: 
 

• Tydelig budskap og mål:  
o Årlige temaer: 

 2020 Sau og geit 
 2021: ku 
 2022: Grønnsaker (Høstens avling) 

 
o Utviklingsretta for næringa – fremtidsperspektivet 

 øke rekrutteringen til naturbruksnæringa og tilknyttede næringer. 
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 fokusere på positiv omdømmebygging av Tromslandbruket og tilknyttede næringer 
 synliggjøre at bondeyrket og andre landbruksrelaterte yrker er viktige og 

meningsfylte 
 

Effektmål: 
o Omdømmebygging: Tromslandbruket trenger et stort omdømmeløft, omdømmebygging er derfor 

utpekt som ett av hovedarbeidsområder selv om det inngår i alle andre områdene også.  

 Samfunnet skal få møte gårdbrukere og bedrifter «personlig» i medier og i 
skolesammenheng. Samarbeid med eksisterende prosjekt som Åpen gård, festivaler mv.  

 Prosjektet skal jobbe sammen med aktuelle festivaler, blant annet for å skape arena for 
næringa og samfunnet for øvrig, der matproduksjon og lokalmat er tema.  

 Det skal lages en egen mediestrategi for landbruket i Troms.  

Resultater/konkrete tiltak: 

• Spre ulike arrangement knyttet til festivalen både rundt omkring og tidsmessig. 
- Senja Videregående skole, Gibostad og Restaurant og matfag ved Finnfjord. 

o Midten av oktober, åpen dag. 
o Åpent kjehotell mars/april. 
o Bondens marked, august, september. 
o Fårikålfestivalen i Dyrøy. 
o Åpen gård 

 
• Skoler /barnehager:  

Opplegg, eller oppgaver knyttet til festivalen. Involveres/ gi oppgaver tidlig, eller implementeres i 
årsplanen. For eksempel: gårdsbesøk, dyrke diverse i barnehagen/skolen og selge på lokalmattorg, 
lage rull og pølser, plante egne frø = blomster, tema dyr og grønnsaker, musikk/drama/kunst med 
utstilling/konsert /oppsetning på festivalen, ruge maskin, akvarium.  

• Lage en maskot/logo for arrangementene/festivalen. Noe ala ullrik, som kan brukes i alle 
sammenhenger. På t-skjorter, på facebook ,media, plakater, på planer osv.  

• Lokallmat/reiselivssatsing 
• Fokus på dyr og landbruk, matproduksjon?  Og tradisjoner, hygge og aktivitet. 
• Samarbeide med lokale bønder og (mat) produsenter. 
• Ulike kurs: Garnfarging, strikkekurs, tovekurs, spinne/kare ull, tilberede slakt/partering, sy rull, lage 

pølser, leverpostei, koke gomme, lage ost, lefsekurs, bake flatbrød, hvordan lage kjøkkenhage, 
urtekurs, soppkurs, kurs i saftkoking, ølbrygging, vinkurs osv. 
 
Lokalt ideer: 

• Bør bruke god tid på å skaffe stand deltakere, så det blir mer deltagelse – trekke publikum. 
• Pynte området; lage/bygge en scene, evt. lysthus for utstilling eller opptredener. Ytre ramme på 

festivalen, skape stemning og miljø. 
• Ulike konkurranser/happenings: Bakekonkurranse, pølse spise- konkurranse,kokkekamp, ande løp, 

auksjon, samle inn penger til et godt formål,  vm av noe slag ala vm i 
sjystøvelkasting(skrålsvikdagene) rebusløp, samarbeid med ulike lag og foreninger jmf arr, løp eller 
fjelltur, turmarsj ,turbingo med gode premier, premiering eller kåring av dyr ( værlamkåring, beste 
okse etc.) fokus på aktivitet og kosthold, forelesere , artister som har konserter, bobiltreff, grille lam 
på stor grill ute i sentrum – i samarbeid med dyrøymat, åpen gård(er), miniforedrag, forskershow, 
fiskekonkurranse,   

• T-skjorter med logo eller morsomme trykk 
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• Restaurantaften /fårikål fest 
• #aftersau (i stedet for afterski)  
• Premiering av beste bod – kle seg ut, gammeldags marked, alt etter tema  
• Strikkebasar – fokus på tradisjon, ting laget av ull, osv. 
• Fotokonkurranse – årets bilde, natur eller dyr, ulike tema  
• Lage lokal kokebok; innsendt materiale eller konkurranse; lansering på festivalen.  
• Lage et ide møte hvor bønder, lag og foreninger, andre interesserte blir invitert til idemyldring.  
• Filmkveld med servering evt tema.  
• Ulike utstillinger. Samarbeid med bibliotek og historielag 
• Aktiviteter og kurs for barn. Verksteder, matkurs, forestillinger, bøker med tema på biblioteket, 

filmer . 
• Lage et strategidokument eller års hjul med hvem, hva, hvor, når.  
• Felles media og kommunikasjonsplan for arrangementet. 

Økonomi forprosjekt  
Omstillingsprogrammet VOX innvilget Dyrøy kommune v/ rådmann et tilskudd på inntil kr. 100.000 til 
gjennomføring av forprosjektet "Videreutvikling av Fårikålfestivalen», innenfor en øvre ramme på maks 
50% av total offentlig tilskuddsfinansiering. 

Godkjent kostnadsoverslag:      

Post Godkjent beløp 
(kr) 

Regnskapsførte 
beløp    

Aktivitet 1. Fårikålens dag  25 000      
Aktivitet 2. Fagdag for produsenter  25 000      
Aktivitet 3. Restaurantaften  30 000      
Aktivitet 4. 
Lokalmattorg/Markedsdag  30 000 26110 **   
Aktivitet 5. Åpen matbedrift/gård  10 000      
Aktivitet 6. Kurs  20 000      
Aktivitet 7. Lam i barnehager  10 000      
Aktivitet 8. Marked/kommunikasjon. 
PL/Adm 50 000 69 500 *   
Sum kostnad  200 000 95610    
         

Godkjent finansieringsplan: Godkjent beløp 
(kr)      

Egeninnsats Dyrøy kommune  50 000 47805    
Inntekter  50 000      
Omstillingsprogrammet  100 000 47805    
Sum finansiering  200 000 95610    
      
* Aktivitet nr 8 inneholder timer ansatte NUKF, annonsering, Designproduksjon og innleid konsulent for 
videreutvikling. 
Disse kunne nok vært spredt utover de øvrige arrangement i budsjettet.    
      
** I lokalmattorg inngår teltleie og innleie av klovn etc.     
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Utarbeidet av:  

Nina Jørgensen Nikolaisen og Kjell-Sverre Myrvoll 

19.12.18.  
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Kommentar fagrapport Fårikålfestivalen

Tilsagn ble gitt i sak 26/18, datert 20/6‐18, med kr. 100.000. Fagrapport er mottatt, avventer revisorbekreftet
regnskap for sluttutbetaling.
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Kommentar forprosjekt forskertrang og lekelyst

Sluttrapport forprosjekt. VOX innvilget kr. 200.000 til forprosjektet i sak 49/18, tilsagnsdato 3/12‐2018. Avventer
nå revisorbekreftet regnskap for sluttutbetaling. 
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Forord 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy kommune og beskriver de funn som er gjort i 

forprosjekt “Forskertrang og lekelyst”. Forprosjektet er et av flere tiltak i Realfags-satsingen, 

hvor målet er å øke kunnskap i realfag blant barn og unge. Bakgrunnen er regional analyse 

som viser at unge i Dyrøy (og regionen Indre Sør-Troms) skårer lavt i fagene matematikk og 

naturfag. Forprosjektet har hatt som mål å gi oss kunnskap om og grunnmateriale for å 

realisere et eventuelt hovedprosjekt. Her presenteres tre ulike skisser for Realfagspark, 

kostnadsrammer, og forslag til overordna implementeringsstrategi skole og barnehage.  

Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til BRIS-

arbeidsgruppa.  

                                                                                              

Tittel:                                                    Forprosjekt “Forskertrang og lekelyst” 

Utgitt:                                                   Mai 2019 

Utgitt av:                                              Nordavind Utvikling KF 

Oppdragsgiver:                                   Dyrøy kommune 

Kontakt:                                               Nina Jørgensen Nikolaisen 

Postadresse:                                       Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

 

                                                         

 

Rapporten er utarbeidet av: 

 

Nina Jørgensen Nikolaisen prosjektleder Nordavind Utvikling KF.  

Brøstadbotn 17.06.19  
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Innledning og bakgrunn 

Dyrøy kommune er en realfagskommune, og kommunens langsiktige strategi er læring 

gjennom lek. Kommunen deltar i regjeringens nasjonale satsing for realfag. Arbeidet med 

nasjonal satsing i Realfag og IBS (Inkluderende barnehage og skole), er allerede startet på 

Elvetun skole og i Dyrøy barnehage. Satsingen skal også omfatte både næringsliv og øvrig 

lokalsamfunn. Regional analyse viser at elever fra Elvetun skole og ellers i regionen, skårer 

lavt innenfor fagene matematikk og naturfag.  

Gjennom lek skjer inkludering. Dyrøy kommune ønsker å skape interesse og glede for realfag 

ved å etablere en realfagspark i Dyrøy.  

Parken vil ha undervisningsopplegg og pedagogisk innhold, samtidig som lek og aktivitet står 

sterkt i fokus.  Parken skal brukes i undervisningen i skoletiden, og ta utgangspunkt i 

kompetansemål for de ulike klassetrinn. Den skal også legge til rette for undring, opplevelser 

og eksperimentering i forhold til fagområdene for barna i barnehagen. I tillegg ønsker vi at 

parken skal bidra til et aktivt og attraktivt sentrum og benyttes av barn og voksne på 

ettermiddagstid/fritid. Bruk av parken vil styrke de positive opplevelsene rundt realfag, og 

motivere til økt læring i fagene.  

Det er ønskelig å knytte næringslivet inn i hovedprosjektet. Næringslivet representerer den 

praktiske delen av realfag og vil være en viktig samarbeidspart i dette utviklingsprosjektet.  

Parken skal være universelt utformet, slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig 

av funksjonsevne (Likestillings- og diskrimineringsloven, §17, kap.3).  

En sentral bakgrunn for denne søknaden er behovet Dyrøy kommune og større bedrifter vil ha 

for kompetanse i realfag i framtida. Gjennom denne satsingen ønsker vi å bidra til et mere 

attraktivt sentrum og også på sikt, bidra til kompetanseutvikling i realfag. Det er utarbeidet en 

strategiplan for satsingen realfag i Dyrøy kommune. Som en del av realfagssatsingen er dette 

forprosjektet igangsatt.  
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Det har i prosessen vært jevnlig dialog mellom leverandører og prosjektledelse. Flere digitale 

og fysiske møter har funnet sted.  

Det ble i februar tatt kontakt med fakultetet for arkitektur og design i Trondheim. Dette med 

forespørsel om et samarbeid i forbindelse med utarbeidelse av realfagspark-skisse. Vi så 

mulighet for at dette kunne gjøres som et studieprosjekt for de som studerer faget. Det lot seg 

ikke gjennomføre, da arbeidsplanen for studieåret allerede var satt. I hovedprosjektet kan 

kontakten gjenopptas dersom man er ute i god tid, slik at det blir tatt med i årsplanen. 

Samtidig ser vi fordelen ved å samarbeide med en leverandør som både leverer skisse og 

utstyr, ser helheten. Det vil kreve mindre ressurser i form av kontakter og samhandling.  

Milepæler 

I forprosjektet er disse milepælene oppnådd:  

1. Forankring av forprosjektet 

2. Utarbeidet tre ulike arkitektskisser av parken, tilbud levert av tre leverandører 

3. Redegjørelse for alternativer og mulighet for digital programmering av oppgaver 

tilknyttet parken (QR – kode) 

4. Beregning av kostnadsramme for etablering av parken 

Milepæler som ikke er gjennomført: 

1. Prosjektplan for hovedprosjektet. På bakgrunn av parkens totale kostnadsramme, må 

hovedprosjektet forankres politisk. Det må da tas stilling til hvor parken skal 

plasseres, og hvordan den skal sees i sammenheng med sentrumsplanen og 

aktivitetsparken. Dette i forhold til avgjørelse for passende areal og form.  

2. Finansiering for hovedprosjektet er ikke på plass. Dyrøy kommune må først ta 

beslutningen for gjennomføring av hovedprosjektet.     

 

Dyrøy kommunes strategi er læring gjennom lek 

Dyrøy kommune ønsker:  

• Å ha fokus på realfag gjennom den nasjonale satsingen, hvor det er ønskelig å skape 

en kultur i Dyrøy for at det er lov å være faglig dyktig. 
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• At barn og unge i Dyrøy skal bli glad i-, erfare mestring og gjøre det bedre i naturfag 

og matematikk.  

• At ansatte i barnehage og skole skal få økt bevissthet og økt kompetanse i realfagene, 

og se muligheten for aktiv læring utenfor klasserommet. Det skal være attraktivt å 

jobbe på skolen og i barnehagen vår. Økt mulighet for å rekruttere kompetanse 

(lærere/barnehagelærere), ved bruk av spennende læringsmetoder.   

• Gi barn og unge flere arenaer der de kan erfare, oppdage og oppleve mestring i 

realfagene.  

Mål 

Analysere og svare på spørsmål som skal være på plass før et eventuelt hovedprosjekt kan 

starte opp.  

Effektmål 

Gjennom forprosjektet har:  

• Flere blitt involvert i muligheten for å etablere en realfagspark. Bevissthet om 

prosjektet hos ansatte i barnehage, skole og ledelse.  

• Vi knyttet nye kontakter som kan være viktig i et eventuelt hovedprosjekt 

(leverandører) 

• Vi har etablert kontakt med næringslivet v/Demas AS (er i styringsgruppa) 

• Innhentet kostnadsberegninger som kan brukes som grunnlag i planlegging av et 

eventuelt hovedprosjekt 

• Skapt engasjement hos ansatte, ledelse, realfagsgruppa og BRIS 

Resultatmål forprosjekt 

Forprosjektet har hatt som mål å gi oss kunnskap om og grunnmateriale for å realisere 

et eventuelt hovedprosjekt. 

1. Kostnader for innkjøp av Realfagsparkutstyr. Parken vil ha en kostnadsramme 

mellom kr. 3 000 000 – 3 500 000 
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2. Konkretisering av pedagogisk innhold og undervisningsopplegg knyttet til utstyr og 

apparater i parken 

3. Innhente tilbud fra tre leverandører. Tegning av skisser og kostnadsoverslag 

4. Sett på muligheten til digitale løsninger for undervisningsoppgaver via QR-kode 

system, tilpasset de ulike alderstrinn og kompetansemål 

5. Overordnet plan for implementering i barnehage og skole, som ved et eventuelt 

hovedprosjekt må inn i planverk for skole og barnehage 

6. Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark 

Resultatmål hovedprosjekt 

Resultatmål for hovedprosjektet er at etablering av Realfagsparken realiseres og kan bidra til 

økt forståelse og interesse for realfag hos barn og unge. Dette skal i sin tur føre til at flere 

elever gjennomfører videregående utdanning og derved danne grunnlag for bedre tilgang på 

velutdannet arbeidskraft for næringsliv og offentlig forvaltning. Det skal også bidra til å 

kunne redusere antall barn og unge som blir avhengige av langvarige offentlige ytelser fra 

NAV.  

Dette resultatet vil være målbart, og prosjektet vil derfor i samarbeid med skole- og 

barnehageledelsen etablere et evalueringsprosjekt (følgeforskning) som vil sikre god 

pedagogisk kvalitet og innhold.  

Parken vil ha undervisningsopplegg og pedagogisk innhold, samtidig som lek og aktivitet står 

sterkt i fokus.  Parken skal brukes i undervisningen i skoletiden, og ta utgangspunkt i 

kompetansemål for de ulike klassetrinn. Den skal også legge til rette for undring, opplevelser 

og eksperimentering i forhold til fagområdene for barna i barnehagen. I tillegg ønsker vi at 

parken skal benyttes av barn og voksne på ettermiddagstid/fritid. Bruk av parken vil styrke de 

positive opplevelsene rundt realfag, og motivere til økt læring i fagene. En Realfagspark i 

sentrum av Dyrøy vil bidra til et attraktivt og aktivt sentrum.  

Hovedprosjektet vil styrke samarbeidet mellom næringslivet og Dyrøy kommune.  

Implementering av bruk 

For å implementere bruken av parken er det avgjørende at det legges overordnede politiske 

føringer. Parken skal eies av kommunen. Bruken av parken må forankres og vedtas på det 
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overordnede nivå og implementeres i planverket til Elvetun skole og Dyrøy barnehage. De 

ansatte må involveres i planleggingen av parken fra starten av, slik at de føler eierskap og ser 

nytte i dette. Pedagogisk begrunnelse i denne rapporten er utarbeidet av realfagsgruppa, med 

utgangspunkt i lærerplan og rammeplan.  Det må være klare føringer i årsplaner for 

barnehage og skole, slik at man sikrer en kontinuerlig bruk. Ledelsen må jobbe systematisk 

og målrettet med å få alle sine ansatte engasjert og dedikert for oppgaven.  

Næringslivet blir en viktig samarbeidspart i hovedprosjektet. Et mulig mål kan være at flere 

unge velger yrker som er realfagsrettet. I dag har bedriften Demas AS mange lærlinger, men 

ingen er fra Dyrøy. Slik har det vært i mange år. Et sterkere samarbeid med både denne 

bedriften, og andre bedrifter i kommunen, kan bidra til at unge ser framtidige jobbmuligheter 

i lokalmiljøet.  

For å lykkes med samfunnsutvikling, er samhandling og tillit mellom kommunen og 

næringslivet viktig.  

 Økonomi 

Regnskap forprosjekt: 

  

Organisering av forprosjektet 

Prosjekteier: Dyrøy kommune  

Oppdragsgiver: Dyrøy kommune  

Prosjektansvarlig: Håvard Johnsen 

Budsjett

Prosjektledelse  150 000      150 000         

Møter og reiser            2 151 70 000           

Konsulenttjenester 

Matematikkbølgen          10 000 100 000         

Eget arbeid           27 300 160 000         

Sum  189 451  480 000         

Kostnader 

Kostnadsart/Kostn. Pr. hovedakt  Beløp         Beløp 
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PL: Nina Jørgensen Nikolaisen 

PG: Jan Åge Rydningen (lærer) og Siv Zakariassen (barnehagelærer) 

SG: Håvard Johnsen, Ragnvald Storvoll, Levi Jensen og Rakel Jensen 

Konklusjon 

Dyrøy kommune må ta stilling til om det skal gjennomføres et hovedprosjekt.   

Vi anser dette som et spennende prosjekt og en mulighet for å skape en park som kan bli 

helt unik i Norge og verden, i forbindelse med realfags-/matematikklæring koblet med fysisk 

aktivitet og lek. Dette er et innovasjonsprosjekt. Dyrøy kommune kan bli «pilot» på konseptet 

dersom QR-kode/digital plattform benyttes opp imot aktivitetene/oppgavene. Det eksisterer 

ikke en slik type park fra før av i Norge.  

Dette blir en lærings-aktivitetspark og besøkspark for skoler og barnehager, samtidig som det 

er et opplevelsessenter for hele familien og andre besøkende som kommer til Dyrøy. Vi 

mener at prosjektet har et stort potensiale og vil være et godt tiltak for barn og unge, samt 

bygge et godt omdømme for Dyrøy kommune.   

Skissene fra leverandørene viser en park som er innenfor et bestemt område, men vi ser at det 

kan være en god ide å spre Realfagsparken i sentrum av Dyrøy.   

De ulike skissene viser oss at en av leverandørene, Matematikkbølgen, har en styrke i form 

av kompetanse på realfag. De leverer også komplett park med digitalt utstyr, og holder de 

digitale oppgavene oppdatert fra år til år (kompetansemål grunnskole).  

Grunnlag for beslutning: 

• Parken anbefales å gå igjennom hele sentrum, med sykkelsti/realfagssti som fører 

frem til stasjoner med oppgaver og aktiviteter.  

• Prosjektet foreslås å deles opp over flere år, slik at det er enklere å gjennomføre både 

praktisk og økonomisk. Delprosjektene igangsettes i takt med finansiering.  

• Det blir viktig at parken blir godt synlig flere steder i sentrum 

• Skolen og barnehagen må «eie» parken (implementert bruk/planverk).  

• Realfagsparken bør sees i et regionalt perspektiv. Parken kan bli en attraksjon og sette 

Dyrøy kommune på kartet.  

• Realfagsparken vil også bli en attraksjon for turisme 
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• Viktig å samarbeide med en leverandør som har den pedagogisk kompetansen.  

Leverandørenes totale kostnadsoverslag 

Uniqa        kr. 2 036 000 

Kompan    kr. 1 365 000 

Matematikkbølgen   kr. 1 200 000 

I tillegg kommer kostnader til grunnarbeid/opparbeiding av område og montering. Dette er 

ikke kostnadsberegnet i forprosjektet, da areal til formålet ikke er bestemt. Ut i fra den prisen 

som er satt på parken, anser vi at den totale kostnaden for å etablere parken blir på ca. kr. 

3 000 000 – 3 500 000. 

 

Økonomiske muligheter ved videreføring til hovedprosjekt:  

• Søknad om eksterne midler fra for eksempel: SpareBank 1 Nord-Norge, 

Nordlaks/Salmar/Mowi, Sparebankstiftelsen, Gjensidige stiftelsen, Troms Idrettskrets,  

lokalt og regionalt næringsliv. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark i Dyrøy 

2. Konseptbeskrivelsen Realfagspark 

3. I mail - Skisser og tilbud fra leverandører: KOMPAN, UNIQUA, Matematikkbølgen 

4. Realfagsstrategi Dyrøy kommune 

5. Plan Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Dyrøy kommune 

6. Kommuneplan, samfunnsdel.  
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Kilder 

Utdanningsdirektoratet, Realfagsstrategi – tett på realfag: hentet 20.06.19.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 

Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeplan for barnehage: hentet 20.06.19. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

 

Utdanningsdirektoratet. Lærerplan: hentet 20.06.19. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 

 

 

Forskning.no, (2017). Kronikk: «Vi må forstå matematikk, ikke bare pugge». Hentet:  
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https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom-kronikk/kronikk-vi-ma-

forsta-matematikk-ikke-bare-pugge/1160769   
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https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom-kronikk/kronikk-vi-ma-forsta-matematikk-ikke-bare-pugge/1160769
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-er-en-myte-at-noen-ikke-har-hjerne-for-matematikk
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-er-en-myte-at-noen-ikke-har-hjerne-for-matematikk
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Vedlegg 1.  

Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark i Dyrøy 

 

PEDAGOGISK BEGRUNNELSE REALFAGSPARK: 

 

 

 

 

 

 

Det er stor enighet om at matematikkresultatene i grunnskolen er for dårlige. Dyrøy 

kommune er med i den nasjonale satsingen på realfag, hvor fokus er bedre resultater og økt 

kompetanse i fagene.  

Høy kompetanse i realfag og teknologi er helt nødvendig for å møte dagens og morgendagens 

utfordringer innenfor næringsliv, digital kommunikasjon, helse, infrastruktur mm.  

Realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, 

geofag og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskapelige 

arbeidsmetoder, alle resultat skal bevises ved hjelp av systematiske eksperimenter, utstyr og 

metoder.  

Arbeidet med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen.  

Arbeid med realfag i skolen forankres i lærerplanen kunnskapsløftet K-06. /Fagfornyelsen 

høst -19 

Et læringsmiljø hvor barn og unge kan få utfolde seg, være aktive, nysgjerrige, forske og 

undersøke, leke og erfare, utprøve teori i praksis og observere og eksperimentere- vil være et 

godt utgangspunkt for god læring og forståelse. 

Bevisstgjøring og holdninger rundt realfag er en viktig del i læringen. Å legge til rette for 

tidlig og god stimulering, og muligheter til utforsking og aktivitet er viktig for en god 

grunnleggende forståelse for fagene. 

Elementer i parken må utarbeides på bakgrunn av Rammeplan og kunnskapsløftet.  

 

Barnehagens fagområder/rammeplan 

 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 

«Jeg hører og glemmer 

Jeg ser og husker 

Jeg gjør og forstår» 

-Konfucius 
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• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

• utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 

å uttrykke dette på 

• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

• bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

• undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige 

måter  

• undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede. Natur, miljø og teknologi, antall, rom og form, nærmiljø og 

samfunn, kropp, bevegelse, mat og helse 

Nærmiljø og samfunn  

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 

erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og 

verden. 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna 

• har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 

• møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 

• bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

• opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

 

Læreplanen / fagfornyelsen 

Utsagnene under er hentet fra Kunnskapsløftet K-06 

Fra Generell del 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/
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➢ Gjennom igjen og igjen møte de samme problemer har mennesket gradvis utviklet en 

sikker praksis 
En park med sine faste installasjoner vil gi de mulighet for å møte de samme 

problemer utallige ganger opp gjennom skoleløpet. 

 

➢ Opplæringen omfatter trening i å gjøre slutninger og avgjøre disse ved resonnement, 

observasjoner og eksperimenter 

En realfagspark gir masse rom for observasjoner og eksperimenter. 

 

➢ Oppfinnsom tenkning innebærer å kombinere det en vet, til å løse nye og kanskje 

uventede praktiske oppgaver 
Elevene vil oppdage nye aspekter ved realfag hver gang et undervisningsopplegg 

har vær gjennomført i parken. 

 

➢ Vitenskapelige arbeidsmetoder utvikler både kreative og kritiske evner, og barn er 

naturlig nysgjerrige og eksperimenterende 
I en realfagspark vil virkelig barns nysgjerrighet ha gode levekår og vil kunne gi 

en reell kompetanse etter et besøk. 

 

➢ Kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles i et samspill mellom gamle 

forestillinger og nye inntrykk; opplæringen må derfor knyttes til egne iakttagelser og 

opplevelser 

Om ikke en park er egnet for barn til å iaktta og oppleve, vil lite annet være det. 

 

➢ Undervisningen må legges opp slik at elevene får praktiske erfaringer 

I parken kan utallige praktiske undervisningsopplegg utformes og gjennomføres. 

➢ Opplæringen må tilpasses slik at barn får smaken på den oppdragerglede som kan 

fines både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst 
Tilpasning til den enkelte elev er viktig og koplinger mellom f.eks realfag og 

kunst er viktig for barn å oppdage. Det kan en realfagspark bidra med. 

 

➢ Aktive formidlere trenger gode hjelpemidler. Lærebøker og andre læremidler er 

vesentlig for undervisningens kvalitet 
En hel park viet realfag kan uten tvil defineres inn under andre læremidler. 

 

➢ Lokalsamfunnet er selv en vital del av skolens læringsmiljø. De unge henter på egen 

hånd impulser og erfaringer herfra som undervisningen må knytte an og berike 

Elvene kan, og vil benytte en slik park på fritiden sammen med andre barn og 

familien. Det vil gi et helt arsenal av impulser/erfaringer som skolen kan 

nyttiggjøre seg i sin undervisning. 

 

Tilknyttet kapitlet om Prinsipper for opplæring finnes en læringsplakat. 
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Læringsplakaten har 11 kulepunkter. To av dem er gode pedagogiske begrunnelser relatert til 

en realfagspark: 

Skolen skal: 

• stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder 

 

I formålet til faget Naturfag sier noe om viktigheten av å arbeide både praktisk og teoretisk 

for å oppnå kreativitet, kompetanse og aktiv deltakelse. Samt at varierte læringsmiljøer vil gi 

rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. 

 

Formålet til faget Matematikk påpeker at elevene må utvikle den matematiske kompetansen 

som samfunnet og den enkelte trenger, og for å oppnå den må elevene få arbeide både 

praktisk og teoretisk. Det må legges til rette for at både jenter og gutter får rike erfaringer 

med matematikkfaget som skaper positive holdninger og en solid fagkompetanse. 

 

Dersom vi tar for oss læringspyramiden, vil vi se at læringseffekt scorer hele 75% på læring 

ved å gjøre selv (Learning by doing). Å få prøve ut ting i praksis har en grunnleggende stor 

betydning, spesielt i realfag. En realfagspark legger til rette for nettopp dette, med muligheter 

til å boltre seg i ulike relevante utfordringer. Samtidig er barna ute og i aktivitet. Naturen er 

jo realfag i seg selv. Vi må bidra til at det er motiverende, interessant og rett og slett gøy å 

drive med realfag. Vi må jobbe systematisk og ha en plan for arbeidet. En matte/realfagspark 

må implementeres i både skole og barnehage, og bruken må legges inn i de lokale 

læreplanene og årsplanen i barnehagen. 

Rekruttering til lokalsamfunn står sterkt på dagsordenen i dag, spesielt på små plasser som 

Dyrøy-  og til Nord Norge. Dersom vi skal være selvforsynt med arbeidskraft i framtiden, må 

vi legge grunnlaget nå. Kompetanse må bygges. En god oppvekst skaper gode minner og 

opplevelser som gjør at unge vil bosette seg og/eller flytte hjem etter utdanning. Vi må stå på 

tilbudssiden når det gjelder begge deler.  

En god barnehage og en god skole betyr at vi må ha dyktige og kompetente 

voksne/lærere/barnehagelærere. De som skal gjøre barna gode- må være gode! En mattepark 

kan være en av de tingene som tiltrekker utdannet personalet til vår kommune. Planlegging 

og undervisningsmetoder (didaktikk) får en annen dimensjon med mulighetene som en 

realfagspark bidrar med. Vi må bli flinkere til å se etter resultater av undervisningen. Nådde 
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vi målene, lærte barna noe denne timen? Evalueringen av undervisningen er like viktig som 

planleggingen.  

I en digitalisert tid, trenger vi morsomme og spennende (undervisnings)opplegg for å 

motivere og utfordre elevene/barna.  

 

Utarbeidet av: 

Barnehagelærer Siv Zakariassen – Dyrøy barnehage 

Lærer og inspektør Jan Åge Rydningen – Elvetun skole 

Prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen  

Brøstadbotn 11.03.19 
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Vedlegg 2.  

Konseptbeskrivelse Realfagspark Dyrøy    

   

Tidsperspektiv forprosjekt: januar 2019 til juni 2019  

Tidsperspektiv hovedprosjekt: start realisering, sommeren 2020   

   

Bakgrunn og formål   

Dyrøy kommune er realfagskommune og kommunens langsiktige strategi er læring gjennom 

lek. Kommunen deltar i regjeringens nasjonale satsing for realfag og IBS. Målet for realfags-

satsingen er å øke glede og interesse for realfag, og føre til økt kompetanse i fagene matte og 

naturfag. IBS har som mål å fremme trivsel og inkludering i barnehage og skole. IBS er 

grunnleggende for alt av tiltak som utføres gjennom prosjektet. Faglig, sosial og psykisk 

inkludering er utgangspunktet for god læring.    

Prosjekt Realfagspark er et tiltak på bakgrunn av de nasjonale satsingene.   

  

Arbeidsgruppen for Realfags- satsingen består av lærere ved Elvetun skole og 

Barnehagelærere ved Dyrøy barnehage. De vil være aktive deltakere i utviklingen av det 

pedagogiske innholdet for aktiviteter og undervisningopplegg tilknyttet parken. Det 

pedagogiske innholdet skal samsvare med kompetansemålene på de ulike trinn og 

fagområdene i rammeplan for barnehagen. Undervisningen og opplegg skal være tilpasset 

hvert skoletrinn (små, mellom og ungdom) og (førskole)barna i barnehagen. Det ferdige 

undervisningsopplegget skal være enkelt å gjennomføre og finnes dokumentert slik at enhver 

lærer kan benytte seg av det. Det skal være enkelt å «flytte klasserommet» ut til 

Realfagsparken.   

  

Realfagsparken i Dyrøy vil bli en arena der det kan legges til rette for en mer praktisk 

tilnærming av fagene. Her kan barn og unge forske og undre seg, samt eksperimentere i 

forhold til ulike oppgaver og problemstillinger. Det er ønskelig å knytte ekstern kompetanse i 

utviklingen av konseptet og undervisningsopplegg.  
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Dyrøy kommune har også et ønske om å skape et aktivt og attraktivt sentrum. Parken vil 

bidra til aktivitet blant barn og unge, og kan sees som et helsefremkommende og 

forebyggende tiltak mot uhelse. Norge, og Dyrøy, trenger flere som behersker regning og 

realfag. Større bedrifter i Dyrøy vil ha behov for kompetanse i realfag i framtida. Det er 

ønskelig at satsingen skal bidra til kompetanseutvikling i realfag.    

   

Regional analyse    

I regional analyse avdekkes det analyseverktøy for realfag blant barn og unge, og dette 

er benyttet som utgangspunkt for arbeidet. Med realfag menes barnehagens arbeid med 

fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk», og fagene matematikk og 

naturfag i grunnskolen.   

Eksamensresultater på 10. trinn i matematikk og naturfag, samt resultater fra nasjonale prøver 

og kartleggingsprøver viser at det må gjøres en innsats for å øke kompetansen til barna i 

realfag, i regionen.    

   

Funksjon   

Realfagsparken Dyrøy skal være en utendørs, hel-års læringsarena som skal bygges ut med 

flere stasjoner (områder) med X antall installasjoner/objekter. Parken vil gjennom 

installasjonene visualisere problemstillingene, og elevene vil kunne ta, følge og måle seg 

frem til forståelse. Forståelsen skjer gjennom oppdagelser og etterlater «nøkler» i hodet. 

Disse «nøklene» er det som skal til når de i neste omgang skal lære nytt stoff eller anvende 

det de har lært. Elevene visualiserer matematikken de har lært inn i nye kontekster og går fra 

det kjente til det ukjente.    

  

Realfagsparken Dyrøy vil først og fremst være et ledd i undervisningen for barneskole og 

ungdomsskole, men utformingen, og installasjonene i parken vil også være tilpasset 

barnehagebarna.    

Det planlegges å lage en form for miniutgaver av installasjonene i parken, som kan brukes 

både i for og etterarbeid på skolen og i barnehagen. Dette skal skje i et evt 

hovedprosjekt. Vi ser for oss «kofferter» tilpasset tema og alder. Da kan arbeidet planlegges, 

følges opp og evalueres ut i fra disse koffertene som er tilpasset parken, i skolen og i 

barnehagen   
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Realfagsparken i Dyrøy vil være åpen og tilgjengelig også utenfor skoletiden, og vil egne seg 

svært godt som en treningsarena for matematikk på linje med ball binger og andre arenaer 

for fritidsaktiviteter. Matteparken blir realfagets «ballbinge». Her kan foreldre, besteforeldre 

og andre ta med seg barn/unge for å arbeide med engasjerende og motiverende oppgaver i 

f.eks. geometri.  Parken vil også legge til rette for fysisk aktivitet og lek, og vil være en sosial 

arena og møteplass i kommunen.   

 

QR-kode  

Forprosjektet har sett på muligheten til å digitalisere undervisningsoppgavene via QR-kode. 

Oppgavene kan utarbeides og oppdateres av leverandør, i tråd med kompetansemålene. 

Oppgavene vil være knyttet til de ulike apparatene /installasjonene, og de vil være delt inn i 

tema og etter alderstrinn. Disse oppgavene vil være laget med utgangspunkt i fagområder og 

kompetansemål.  

  

Realfagsparken Dyrøy vil fungere som et felles ressurssenter for realfagsundervisningen ved 

skolen og barnehagen, og vil være et tilbud til foreldre/foresatte om en læringsarena til fri 

bruk utenom skoletiden. På lik linje med andre ferdigheter (som fotball, volleyball, musikk, 

sang etc.) vil trening gi bedre resultater også i matematikk.   Det er ønskelig å skape en økt 

forståelse av grunnleggende begreper, ved hjelp av visualisering og 

konkretisering. Realfagsparken Dyrøy vil være en slik trenings- og læringsarena.    

  

Drift/vedlikehold   

Realfagsparken eies av Dyrøy kommune. Alle installasjoner og objekter vil være eid av 

Dyrøy kommune. Installasjonene vil utføres i solide materialer som tåler vær og vind og røff 

bruk av barn og unge. Installasjonene vil lages i holdbart og værstandig materiell og vil 

kreve minimalt med vedlikehold. Det vil bli lagt vekt på estetikk og visuell utforming av 

objektene slik at Realfagsparken oppleves som attraktiv for miljøet. Det vil utarbeides rutiner 

for kontroll av installasjonene/apparatene.    

   

Plassering   

Dyrøy kommune må frigi areal til formålet, sett i sammenheng med sentrumsplan. Det vil 

være viktig at parken blir «synlig», slik at den er lett å få øye på og kan «vekke» 

oppmerksomhet.   
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Resultatmål   

Den primære målsettingen med etablering av Realfagsparken Dyrøy, er å bidra til økt 

forståelse og interesse for realfag hos barn og unge. Det vil utvikles nye metoder som 

visualiserer og konkretiserer grunnleggende begreper. Skole og barnehage skal bruke parken 

til undervisningsrom. Økt motivasjon og glede i forhold til fagene skal over tid 

bidra til at flere elever som mestrer, og flere som gjennomfører videregående utdanning. I 

framtidig rekruttering ser vi behovet for gode ferdigheter i fagene matematikk og naturfag. 

Regionen og kommunen trenger godt kvalifiserte yrkesutøvere med god kompetanse innenfor 

disse feltene.    

   

Prosjektansvarlig   

Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen   

  

Prosjektgruppe    

Realfagsgruppe – lærer og inspektør Jan Åge Rydningen, barnehagelærer Siz Sakariassen og   

Koordinator Ragnvald Storvoll   

   

Styringsgruppe   

Levi Jenssen og Rakel Jensen, Demas AS   

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen  

Ragnvald Storvoll, daglig leder Nordavind Utvikling KF.   

   

Prosjektleder   

Nina Jørgensen Nikolaisen   
Prosjektleder   
Tlf: 95803547   
Nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no   
Tverrveien 1, N-9311 Brøstadbotn   
www.nordavindutvikling.no   
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Vedlegg 3-4-5(i mail)  

Skisser og tilbud fra leverandører – vedlegg i mail:  

• KOMPAN 

• UNIQUA 

• Matematikkbølgen 

 

 

 

46



Rapport 1 till Innovasjon Norge 
SUSTAINABLE FUTURE 
Tillsagnsnummer: 2019/101722 
Delmål før perioden 2019 
Insatser från beviljat tillsagn den 23 maj 2019 
Prosjekteier: Visit Senja Region SA 
Kontaktperson: Jenny Hoff och Dan Bjørk 
 
 
Sustainable Future består av 2 huvudprosjekt. Innovasjon Norge «workshop» och Troms 
Fylkeskommune «Advisory Board». Till detta kommer det stød som beviljats av VOX Dyrøy. 
 
VSR har haft som mål att koordinera dessa prosjekt i vårt strategiarbete och marknadsplan 
så att alla insatser gemensamt leder till samma mål. 
 
Det øvergripande målet med genomførandet av prosjektet «workshop» ær att vælja ut 
adekvata turoperatører/agenter på prioriterade marknader och i rætt kundsegment och 
sedan på plats i samma arrangemang utbilda dessa på VSR genom fysiska studiebesøk hos 
våra medlemsbedrifter. Efter denna utbildning genomførs en regelrætt workshop dær 
turoperatørerna får træffa medlemsbedrifterna i enskilda møten før att skapa nya paket och 
resetillbud i VSR 
 
Den førsta workshopen genomførdes den 24-28 oktober (se bifogat program) med 14 
utvalda turoperatører (se bifogad førteckning). Temat før denna førsta workshop har varit 
vandring/hiking med fokus på de turoperatører som sæljer paket med transporter, hotell, 
øvriga aktiviteter och måltider. D.v.s. en førædlad produkt dær gæsterna førvæntas stanna 
minst 3 nætter i VSR. Gærna i kombination mellan olika hotell och vandringsområden. 
 
Vi valde också att førlægga workshopen i oktober før att kunna sætta fukus på en del av 
vandringssæsongen som ær lågsæsong i VSR d.v.s. perioden september tom oktober. Dett 
ær æven en period som kan erbjuda Nordlys som ett økad attraktion. Vi har också valt att 
antal Turoperatører som medvetet satsar på lite mindre hotelanlæggningar såsom våra 
medlemsbedrifter på Dyrøy och sødra Senja. Vi valde också att erbjuda en båttransport 
mellan sødra Senja och Dyrøy før att visa nærheten mellan dessa två destinationerna som 
med førdel kan kombineras i samma paket. 
 
Arbetet med att få in nya produkter hos turoperatører tar tid, men vi ser redan nu resultat i 
nya affærsførbindelser med ett flertal av turoperatørerna och VSR medlemsbedrifter. Vi 
føljer nu løpande upp detta arbete från VSR och direkt från medlemsbedrifterna. 
 
Turoperatørerna fick møjlighet att prøva ett antal aktiviteter som kan inkluderas i 
kommande paket samt givetvis prøva på att vandra på ett flertal platser. Vi engagerade 
några av våra duktigaste medlemsbedrifter som kursledare. Norwegian Wild, Sans Senja och 
Basecamp Senja førutom VSR personal Dan Bjørk och Jenny Hoff. 
 
Vi valde att ha Hamn i Senja som bas før øvernattningen så att gæsterna inte skulle behøva 
checka in och ut varje dag. Hamn i Senja har bidragit med en væsentlig egenandel i starkt 
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reducerade priser. Ett stort antal medlemsbedrifter har också bidragit med sin egen tid i 
arrangemanget. 
 
Summering av prosjektets delmål och effekter: 
 
Det har varit en mycket lyckad workshop med kvalitativa køpare som har stort intresse av 
VSR. Att først utbilda deltagarna med studiebesøk i VSR och føredrag innan sjælva 
workshopen ær en framgångsfaktor før att gøra snabbare affærer. 
 
Workshopen bidrar till føljande delmål och effekter på kort och lång sikt: 
 

1) Utjæmning av sæsonger och steg mot helårsdrift 
2) Fokus på mindre medlemsbedrifter som har svårt att nå ut på marknaden 
3) Kompetenshævning i gæstbemøtande och kommunikation med turoperatører 
4) Økad lønsamhet før medlemsbdrifterna 
5) Økat antal anstællda 
6) Kombination av medlemsbedrifterna i samma paket før att få gæsterna att stanna i 

VSR under en længre period 
7) Kunskap i pakketering och prissættning 
8) Koppling sødra Senja och Dyrøy sjøvægen 
 
 
Vænligen 
 
Dan Bjørk 
VSR 
 
 
Bilagor: 
 
a) Deltagare workshop 
b) Program workshop 
c) Tim och kostnadsredovisning 
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Tromsø – Harstad – Finnsnes – Balsfjord – Hammerfest – Alta –  
Mo i Rana – Mosjøen – Trofors – Sandnessjøen – Bodø – Narvik 

 
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 

post@snnregnskap.no www.snnregnskap.no Tlf 41 60 99 99 Fax 77 64 77 77 
Autorisert regnskapsførerselskap – medlem Regnskap Norge 

Visit Senja Region SA 

Postboks 609 

9306 Finnsnes 

 

 

 

 

 

 

Rapport i forbindelse med prosjektregnskap vedrørende tilskudd 
«Sustainable future-workshop». 

 

Prosjektregnskapet viser samlede kostnader på NOK 820 675,-. 

 

Det er beregnet prosjektlederkostnader på NOK 353 500 ihht. til timelister fremlagt av Visit Senja 

Region SA. Vi har gjort kontroll av at timesatser er i samsvar med retningslinjer angitt i tilsagnsbrev 

2019/101722. Ingen avvik avdekket. 

Det er også kostnadsført  NOK 156 000 i egeninnsats utøvet av medlemsbedriftene i prosjektet.  

Visit Senja Region SA har fremlagt timeliste for tidsforbruket.  

Vi forutsetter at timene er lønnsinnberettet av den enkelte deltakers arbeidsgiver, dette er ikke 

kontrollert av oss. Vi har lagt til grunn en timesats på kr. 600,- pr. time for denne deltakelsen.  

 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet til deres informasjon.  

Underbilag kan fremvises på forespørsel.  

 

 

Harstad, 04.05.2020 

Sparebank1 Regnskapshuset  

 

 

 

Trond Harila  

Leder Harstad 

Autorisert regnskapsfører  

 

 

Dokumentet er e-signert 
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Visit Senja Region 
Utbildningsresa 25-29 oktober 2019 
 
Deltagande turoperatører: 

 
 

1) Kristina Willscheid, Berge&Meer Touristik GmbH 
www.berge-meer.de 
 

2) Felix Lohf, Best of Scandinavia 
www.bosincomimg.no 
 

3) Rita Verhoyen, KrisKras 
www.kriskras.be 
 

4) Esther Baas, Norge Reiser 
www.norgereiser.be 
 

5) Maarten du Bois, Nordic/Xplore the North 
www.nordic.be/www.xplorethenorth.be 
 

6) Lisanne van Nie, Voigt Travel 
www.voigt-travel.nl 
 

7) Karla, Inn Travel 
www.inntravel.co.uk 
 

8) Milena Lonardoni, Kailas Viaggi&Trekking 
www.kailas.it 
 

9) Kaname Nakagakiuchi, Tumlare 
www.tumlare.com 
 

10) Camille Chabloz, APN Voyages  
www.apnvoyages.ch 
 

11) Rudiger Lohf, Best of Scandinavia 
www.bosincoming.no 
 

12) Quentin Dessant, Haman Scandinavia 
www.haman.no 
 

13) Florent Naulleau, Echappe Nord 
www.echappenord.com 
 

14) Rudiger Lohf (ank 28/dep 29 start middag den 28e) 
www.bosincomimg.no
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Kommentar: Sluttrapport for prosjektår 1 for Visit Senjas 3-årige prosjekt workshop/ advisoryboard.

Tilsagn gitt i sak 23/19- dato 20/5-2019., kr. 100.000. I tilsagnsbrev er åpnet for videre deltakelse fra VOX etter
søknad.
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Fra: Andre Flatnes (andre.flatnes@oxford.no)
Sendt: 26.05.2020 12:46:35
Til: Kristian Figenschau
Kopi: Stig Stokkland; Marit Alvig Espenes; Trond Erik Dekko Andersen

Emne: Evaluering av omstillingsprogrammet i Dyrøy - Endelig rapport
Vedlegg: Oxford Research (2020) Evaluering av omstillingsprogrammet i Dyrøy.pdf
Hei
 
Vedlagt er endelig versjon av evalueringsrapporten, der det er foretatt enkelte mindre korrigeringer på grunnlag
av tilbakemeldingene fra dere. Jeg takker for oppdraget og utmerket samarbeid underveis, og håper rapporten
kommer til nytte i det videre arbeidet i Dyrøy.
 
Vennlig hilsen André
 
Vennlig hilsen / Best regards
 
André Flatnes
Sjefsanalytiker / Chief analyst
Oxford Research AS

Mobil +47 982 81 892
Switchboard +47 40 00 57 93

www.oxford.no
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Evaluering av omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 

Knowledge for a better society 

Oxford Research er et nordisk 

analyseselskap. Vi dokumenterer og 

utvikler kunnskap gjennom analyser, 

evalueringer og utredninger slik at 

politiske og strategiske aktører kan få et 

bedre grunnlag for sine beslutninger. 

Vi kombinerer vitenskapelige 

arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling 

for å tilføre våre kunder ny kunnskap. 

Vårt spesialfelt er analyser og 

evalueringer innen nærings- og 

regionalutvikling, forskning samt 

velferds- og utdanningspolitikk. 

Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og 

har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, 

Finland og Latvia. Oxford Research er en 

del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid 

mot det nordiske og det europeiske 

markedet 

 

Oxford Research AS  

Østre Strandgate 1 

4610 Kristiansand 

Norway  

(+47) 40 00 57 93 

post@oxford.no 

www.oxford.no 

  

Oppdragsgiver 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektperiode  

Mars - mai 2020 

Prosjektteam 

André Flatnes 
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Evaluering av omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 

Forord 

Denne rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Dyrøy. Formålet med 

evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og 

gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.  

Evalueringen er gjennomført av sjefsanalytiker André Flatnes. Seniorrådgiver Kristian Figenschau har 

vært ansvarlig for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Evaluator har i tillegg fått god hjelp av 

programleder Stig Stokkland. Vi takker for oppdraget og for godt samarbeid. 

Kristiansand, 26. mai 2020 

André Flatnes 

Prosjektleder 

Oxford Research AS 
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1. Evalueringens formål og metode 

Dyrøy kommune påbegynte sitt omstillingsarbeid i 2017, og Troms og Finnmark fylkeskommune har 

ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet. Evalueringen dokumenterer 

og vurderer sentrale aspekter ved omstillingsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og 

tiltak, og resultater og måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus 

på å identifisere forbedringspunkter.  

Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en spørreundersøkelse til bedrifter støttet 

av programmet og intervjuer med sentrale personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått 

av evaluator: 

• Troms fylkeskommune (2017) Konsekvensutredning for Dyrøy kommune 

• Proneo (2017) Utviklingsanalyse for Dyrøy 

• Relevante saksfremlegg fra Troms fylkeskommune 

• Omstillingsplan 2018-20 og revidert omstillingsplan 2020, samt årlige handlingsplaner 2018-20 

• Programstatusvurderinger for 2018 og 2019 

• Årsrapporter for 2018 og 2019 

• Rapporter fra diverse delprosjekter 

• Prosjektoversikt 

• Oversikt over tilsagn fra Innovasjon Norge til aktører i Dyrøy 

Spørreundersøkelsen ble sendt til 28 bedrifter, hvorav 23 responderte. Dette gir en svarprosent på 82, 

hvilket evaluator betrakter som en svært god svarprosent. 

Følgende personer er intervjuet i forbindelse med evalueringen: 

Tabell 1: Informanter 

 

Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 3). 

Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkel-

sen og intervjuene beskrevet over. Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogram-

mets leveranse, resultater og måloppnåelse, samt innspill til justeringer.  

Navn Organisasjon og rolle 

Stig Stokkland Dyrøy kommune, programleder for omstillingsprogrammet 

Marit Alvig Espenes Dyrøy kommune, ordfører og leder av omstillingsstyret 

Kenneth Karlsen Næringslivsrepresentant i omstillingsstyret 

Tone Pettersen Næringslivsrepresentant i omstillingsstyret 

Mariann Høyen Næringsutvikling AS, prosessleder programstatusvurdering 

Olga Goldfain Vesir AS, prosjektleder SMB-utvikling 

Tore Uthaug Dyrøy kommune, rådmann og observatør i omstillingsstyret 

Frank Moldvik Dyrøy kommune, rådgiver plan og næring og observatør i omstillingsstyret 

Trond Erik Dekko Andersen Innovasjon Norge, observatør i omstillingsstyret 

Kristian Figenschau Troms og Finnmark fylkeskommune, observatør i omstillingsstyret 

Kilde: Oxford Research 
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2. Programmets gjennomføring og resultater 

Et omstillingsprogram er en ekstraordinær innsats i områder som opplever stort bortfall av arbeidsplas-

ser og nedgang i befolkningen. Et ensidig næringsliv og lav arbeidsmarkedsintegrasjon vil også tillegges 

vekt i avgjørelsen om eventuell omstillingsstatus, samt lengden på omstillingsperioden og programmets 

budsjett.  

2.1 Bakgrunn for omstillingsprogrammet  

Dyrøy er preget av nedgang i sysselsettingen og demografiske utfordringer. Kommunen har opplevd en 

kontinuerlig negativ befolkningsutvikling over flere år, og det er stor sannsynlighet for at befolknings-

nedgangen fortsetter i årene fremover. Befolkningen er aldrende. Utdanningsnivået er relativt lavt, og 

kun i underkant av tjue prosent har fullført høyere utdanning.  

Den største andelen sysselsatte arbeider innenfor helse- og sosialtjenester eller innenfor industrisektor-

en. Majoriteten av de yrkesaktive arbeider i offentlig sektor. Næringsstrukturen i privat sektor er relativt 

ensidig, og markedet er svært konkurranseutsatt. I underkant av en tredjedel av den yrkesaktive be-

folkingen pendler ut av kommunen for arbeid. 

2.2 Initiering og gjennomføring av programmet 

Troms fylkeskommune innhentet i mars 2015 rapporten Omstillingsbehov i kommunene i Troms, ut-

arbeidet av Telemarksforsking. Hensikten med rapporten var å få et objektivt grunnlag for vurdering av 

omstillingsbehovet i kommunene i Troms. På bakgrunn av funnene utarbeidet fylkeskommunen en 

konsekvensutredning, som dokumenterte Dyrøys nærings- og sysselsettingsutvikling, og ga en prognose 

for fremtiden dersom dagens situasjon ikke ble adressert. Utredningen forelå i januar 2017. Fylkeskom-

munen konkluderte med at næringsmessige og demografiske omstillingsbehov kvalifiserte Dyrøy som 

omstillingskommune. I arbeidet med konsekvensutredningen benyttet fylkeskommunen en nyutviklet 

modul av Panda-verktøyet (Panda RO), og var dermed i front blant fylkeskommunene når det gjaldt å 

bygge opp denne kompetansen i egen organisasjon. 

I denne situasjonen var Dyrøy kommune fremoverlent, og grep den muligheten som oppsto. Dyrøy 

kommune søkte formelt om omstillingsstatus i november 2016. I februar 2017 ble kommunen tildelt 

omstillingsstatus for perioden 2017-2019, med mulighet for forlengelse i tre nye år. 2017 (fra februar) 

ble både formelt og i praksis en strategi- og forankringsfase. Proneo AS ble engasjert for å utarbeide en 

utviklingsanalyse som grunnlag for omstillingsarbeidet, og denne forelå i august 2017. På grunnlag av 

utviklingsanalysen ble det utarbeidet omstillingsplan og handlingsplan for første år av programmet, og 

også i dette arbeidet var Proneo AS en svært viktig ekstern ressurs. 

Etter treårsperioden vil Troms og Finnmark fylkeskommune ta en avgjørelse om en eventuell forlengelse 

av programmet, basert blant annet på den eksterne midtveisevalueringen. Forsinkelser i tidlig fase med-

førte at perioden 2018-20 blir betraktet som den første treårsperioden i gjennomføringen.  

Programmet har i perioden 2017-19 (to budsjettår) hatt et samlet budsjett på åtte millioner kroner, hvorav 

seks millioner kroner (75 prosent) er omstillingsmidler fra KMD (kap. 553 post 65 Omstillingsprogram 
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ved akutte endringer i arbeidsmarkedet) via fylkeskommunen, og to millioner kroner (25 prosent) er 

tildelt fra Dyrøy kommune. Kommunen mottar ikke næringsfondsmidler fra fylkeskommunen i perioden 

med omstillingsstatus. I tillegg har programmet hentet om lag 0,95 millioner kroner fra Innovasjon Nor-

ges, som medfinansiering av utviklingsanalysen, SMB-utvikling, Næringsvennlig kommune og Kompe-

tanseprogram for handels- og servicenæringen. 

2.3 Organisasjon 

Programmet eies av Dyrøy kommune ved kommunestyret. Nordavind Utvikling ble engasjert som pro-

sjektleder for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen. Programmet ble tidligere organisert som 

et kommunalt prosjekt, med programorganisasjonen fysisk lokalisert i Nordavindshagen. Fra januar 

2020 er omstillingsprogrammet omdannet til et KF, under navnet VOX Dyrøy KF. Programorgan-

isasjonen er fremdeles fysisk lokalisert i Nordavindshagen, sammen med Nordavind Utvikling. 

Omstillingsprogrammet er bemannet med en programleder, som er ansatt i full stilling fra april 2018. 

Programmet ble drevet av Nordavind Utvikling det første kvartalet av 2018. I henhold til informanter 

har programledelsen god kompetanse, og leder programmet på en løsnings- og serviceorientert måte. I 

tillegg til programleder i full stilling er det budsjettert med innkjøp av noen ytterligere programlederres-

surser. Dyrøy kommune har en rammeavtale om innkjøp av konsulenttjenester fra Nordavind Utvikling, 

og ved behov er det denne avtalen som benyttes. 

Programmet ledes av et omstillingsstyre på totalt fem faste representanter, hvorav tre næringsaktører og 

to lokale politikere. Næringsaktørene representerer flere næringer, inkludert gårdsdrift, gårdsbruks-

baserte helsetjenester, elektrotjenester og havbruksnæringen. Blant politikerne deltar ordfører, som også 

er leder av omstillingsstyret, samt én person fra opposisjonen. Det har vært kontinuitet i sammen-

setningen av omstillingsstyret. Innovasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, rådmann og 

rådgiver for plan og næring er faste observatører.  

Det gjennomføres om lag seks styremøter per år, i tillegg til programstatusvurdering og styreseminar i 

forbindelse med rullering av handlingsplan. Omstillingsstyret og programledelsen har gjennomført 

INTRO-kurs, som er et innføringskurs for nye programmer. Styret betegnes av informanter som godt 

sammensatt, engasjert og kompetent innen næringsspørsmål. Programledelsen forbereder gode saks-

fremlegg som tilrettelegger for informerte og grundige diskusjoner i omstillingsstyret, i henhold til 

informanter. Rolleforståelsen rapporteres å være god, inkludert når det gjelder arbeidsdelingen mellom 

omstillingsstyret og programlederen. Enkelte informanter etterlyser imidlertid at omstillingsstyret inntar 

en enda mer kritisk holdning til programmets retning og fremdrift, og dermed tar et sterkere grep om 

programmets utvikling og resultater. 

2.4 Programmets forankring 

Næringslivet i Dyrøy er av begrenset utstrekning, og det er rimelig å anta at både programmet som sådan 

og hva programmet kan tilby er godt kjent blant bedriftene. Det ble foretatt et omfattende profilerings-

arbeid i oppstarten, med navnekonkurranse og kick-off. Utarbeidelsen av utviklingsanalysen og 

gjennomføringen av Næringsvennlig kommune involverte også en rekke bedrifter. I underkant av 30 

bedrifter har så langt mottatt direkte støtte fra programmet. Informanter trekker frem at det tok noe tid 

å få med landbruksnæringen, og at sjømatnæringen fremdeles ikke er involvert i omstillingsarbeidet i 
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den grad det er ønskelig. Kommunens største bedrift, Demas AS, har foreløpig valgt å ikke ta noen aktiv 

rolle i omstillingsprogrammet. 

Programmet har en tydelig formell forankring i kommunestyret, som eier av programmet og gjennom 

vedtak av omstillingsplaner og årlige handlingsplaner. I tillegg er ordfører leder av omstillingsstyret, 

som også har representasjon fra et formannskapsmedlem. Kommuneadministrasjonen, ved rådmann og 

rådgiver for plan og næring, er tett på programmet gjennom observatørstatusen i styret. Det gjennom-

føres ukentlige møter mellom programlederen, ordfører, rådmann og rådgiver for plan og næring.  

Informanter fremholder at arbeidsdelingen og rolleforståelsen mellom rådgiver for plan og næring og 

leder for omstillingsprogrammet, er avklart og velfungerende. Samarbeidet mellom programlederen og 

rådgiver for plan og næring er meget tett, samtidig som rådgiveren i tillegg til næringssaker arbeider 

med plansaker og også annen type saksbehandling i kommunen. 

Visit Senja Region og Midt-Troms Næringshage AS er eksterne ressurser som kan bistå kommunen og 

omstillingsprogrammet ved behov og etter avtale. Samspillet mellom disse utviklingsaktørene, VOX 

Dyrøy og Nordavind Utvikling rapporteres å være godt. 

2.5 Målstruktur 

Målsettingen til omstillingsprogrammet er å bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser (årsverk) i 

Dyrøy i løpet av tre år. Dersom kommunen får forlenget omstillingsstatus med tre nye år, skal det bidras 

til å utvikle og sikre ytterligere 25 arbeidsplasser frem mot 2023. Målsettingen er definert per innsats-

område og årstall. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet og en mer nær-

ingsvennlig kommune. 

Utviklingsanalysen foreslo følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i Dyrøy:  

• Havbruksnæring og leverandørindustri rettet mot havbruksnæring   

• Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat  

• Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger  

• Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum  

Omstillingsplanen følger i all hovedsak utviklingsanalysens anbefalinger, med to unntak: Innsatsom-

rådet Havbruksnæring og leverandørindustri rettet mot havbruksnæring er endret til Sjømatnæring og 

leverandørindustri rettet mot sjømatnæring. Denne endringen gjør at en innenfor innsatsområdet kan 

fange opp både oppdrett, fiskeri og nye næringer innen sjømat.  

Det fjerde innsatsområdet Sentrumsutvikling er i omstillingsplanen endret til Attraktivitet. Begrepet 

attraktivitet favner bredere, og omfatter både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet. I tillegg favner 

innsatsområdet blant annet etablererkultur, utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer nærings-

vennlig og markedsføring av kommunen som bosteds- og næringskommune. Innsatsområdet vil i hoved-

sak være et kommunalt ansvar, mens omstillingsprogrammets rolle vil være å utforme kunnskapsgrunn-

lag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. 
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I omstillingsarbeidet har Dyrøy kommune dermed identifisert fire innsatsområder, som alle har egne 

strategier og delmål. To av innsatsområdene er bransjespesifikke, ett er bransjeuavhengig og ett om-

handler tilretteleggende tiltak der kommunen har det fremste ansvaret. Innsatsområdene er: 

• Sjømatnæringen og tilknyttet leverandørindustri 

• Opplevelsesnæringen 

• Eksisterende næringsliv 

• Attraktivitet 

Omstillingsprogrammet har gjennomført programstatusvurderinger i 2018 og 2019, med Næringsutvik-

ling AS som ekstern prosessleder. Vurderingen i 2019 peker på liten grad av måloppnåelse, med få 

skapte arbeidsplasser, som alle kan tilskrives prosjekter under innsatsområdet Eksisterende næringsliv. 

Det fremholdes videre at programmet ikke har lyktes med involvering og utvikling innen innsatsområde 

Sjømatnæringen. Programstatusvurderingen løfter videre frem spørsmålet om behovet for revisjon av 

omstillingsplanen, både når det gjelder innsatsområder og resultatmål. Revideringen av innsatsområd-

ene kan innebære en spissing, eller eventuelt rette seg inn mot strategier og delmål for det enkelte inn-

satsområder. Programstatusvurderingen påpekte dessuten at rapporteringssystemer for nye arbeids-

plasser er etablert, men at prosjektlederrapportene som benyttes som datagrunnlag er mangelfulle.  

2.6 Programmets innretting 

Innen innsatsområde Sjømatnæringen (1) har fokus vært på blant annet utvikling av Espenes industri-

område og etablering av en mottaksstasjon for lokale fiskere. Næringshagen Midt-Troms AS ble enga-

sjert for å utarbeide en forstudie, med formål å belyse Espenes industriområde som en mulig «service-

base» for havbruksnæringen i regionen. I dette inngikk å avklare hvordan industriområdet kan bli mer 

attraktivt for etablering av ny virksomhet, og hvilke (typer) aktører som er mest aktuelle. Forstudien ble 

fulgt opp av en mulighetsstudie, utarbeidet av WSP Norge AS og KUPA AS. Omstillingsprogrammet 

har også gjennomført en forstudie for etablering av en mottaksstasjon for fisk fra lokale fiskere. Begge 

disse prosjektene er tilretteleggende og langsiktige. Svært få (seks) prosjekter er gjennomført innen dette 

innsatsområdet, og informantenes vurderinger er i hovedsak at man foreløpig ikke har lyktes på dette 

feltet. Programmet har iverksatt initiativer innen innsatsområdet, men er avhengig av at næringslivet 

ønsker disse velkommen. Alle de seks prosjektene er tilretteleggende, med omstillingsprogrammet eller 

kommunen som tilsagnsmottaker. 

Innen innsatsområde Opplevelsesnæringen (2) har aktiviteten blant annet omfattet at fem reiselivsbe-

drifter har deltatt i SMB-utvikling. Reiselivsbedriftene rapporteres å ha utviklet nettverk seg imellom, 

samt å ha etablert koblinger til Visit Senja Region. Informantene rapporterer i hovedsak at næringen, 

selv om den er svært liten i utstrekning, har tatt steg fremover på grunnlag av støtten fra omstillings-

programmet. De tolv tilsagnene til næringen er av ulikt slag, og inkluderer både prosjekter for å styrke 

bedrifters kompetanse og markedsutvikling, samt enkelte felles nettverksprosjekter. Tilsagnsmottakerne 

er i hovedsak bedrifter, og ikke kommunen eller omstillingsprogrammet.     

Innen innsatsområde Eksisterende næringsliv (3) er det gjennomført en rekke bedriftsrettede prosjekter, 

i tillegg til SMB-utvikling, kompetansehevingsprosjekter og nettverksaktiviteter. Innsatsområdet retter 

seg mot alt næringsliv som ikke omfattes av de to første innsatsområdene. 
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Innen innsatsområde Attraktivitet (4) er det blant annet arbeidet med en boligundersøkelse og en 

sentrumsplan. Prosjektet Ung Voxen er en langsiktig satsing for å rekruttere og beholde ung arbeidskraft 

i kommunen og næringslivet. Næringsvennlig kommune er også en viktig aktivitet under dette innsats-

området. Kommunen og omstillingsprogrammet er mottaker av tilsagnene til dette innsatsområdet. 

Prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet i Dyrøy (per 1. april 2020) inneholder totalt 65 mottatte 

søknader. Av disse er 60 innvilget, to er trukket, én er avslått og to er ikke ferdigbehandlet. Fordelingen 

på kategorier fremgår av tabell 2.  

Tabell 2: Søknader fordelt på avslåtte, henviste og innvilgede 

 

Prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet i Dyrøy inneholder totalt 60 tilsagn, med et samlet til-

sagnsbeløp på om lag 5,4 millioner kroner. Tilsagnsbeløpene varierer mellom 3 500,- kroner og 563 

200,- kroner, med et gjennomsnittlig tilsagnsbeløp på om lag 90 000,- kroner. Det var relativt få tilsagn 

i 2018, da programmet var i en etableringsfase, og det er også gitt få tilsagn i første kvartal 2020. Tabell 

3 viser antall og samlet tilsagnsbeløp for innvilgede søknader per år. Om lag 132 000,- kroner er tilbake-

ført. 

Tabell 3: Tilsagn fra programmet per år. Antall og samlet beløp. 

 

Programmet har hatt klart størst aktivitet innen innsatsområdet eksisterende næringsliv (48 prosent av 

samlet tilsagnsbeløp). 25 prosent av samlet tilsagnsbeløp er tildelt prosjekter innen innsatsområdet 

Status for søknad Antall tilsagn 

Innvilget 60 

Trukket 2 

Avslått 1 

Ikke ferdigbehandlet 2 

Totalt 65 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Dyrøy 

År Antall tilsagn Samlet beløp innvilget 

2018 20 1 504 541 

2019 36 3 571 900 

2020 4 335 125 

Totalt 60 5 411 566 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Dyrøy 
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attraktivitet, 17 prosent innen innsatsområdet opplevelsesnæring. og ti prosent innen innsatsområdet 

sjømatnæring. Tallene fremgår av tabell 4.  

 

Tabell 4: Tilsagn fra programmet fordelt på innsatsområde. Antall, beløp og andel. 

 

Av de 60 tilsagnene har omstillingsprogrammet vært tilsagnsmottaker for 15 prosjekter (23 prosent av 

samlet tilsagnsbeløp). Dette gjelder blant annet SMB-utvikling (683 200,- kroner totalt), samt blant 

annet ulike typer analyser og utredninger knyttet til handelsstanden, boligsituasjonen, etc. Dyrøy kom-

mune har vært mottaker av elleve tilsagn (27 prosent av samlet tilsagnsbeløp), hvorav de aller fleste er 

innen innsatsområdene sjømatnæring og attraktivitet, inkludert verktøyet Næringsvennlig kommune.  

De resterende 34 tilsagnene (50 prosent av samlet tilsagnsbeløp) er gitt til næringsaktører i kommunen. 

Enkelte bedrifter har mottatt flere tilsagn, slik at porteføljen av bedrifter som er støttet inneholder 27 

unike bedrifter. Av disse har 14 bedrifter mottatt tilsagn på mellom ett hundre og tre hundre tusen kroner 

fra programmet, fordelt på ett eller flere tilsagn. De resterende bedriftene har mottatt lavere tilsagns-

beløp. Tallene fremgår av tabell 5. 

Tabell 5: Tilsagn fra omstillingsprogrammet – sentrale aktører. Antall, beløp og andel. 

 

SMB-utvikling 

Innovasjonskonseptet SMB-utvikling gjennomføres i perioden fra høsten 2019 til våren 2020, med Vesir 

AS som ekstern prosjektleder. SMB-utvikling har en økonomisk ramme på 1,04 millioner kroner, hvor-

av omstillingsprogrammet bidro med 563 000,- kroner, Innovasjon Norge med 400 000,- kroner og del-

takerbedriftene med 80 000,- kroner i egenandeler. Formålet med forstudien er å kartlegge vekst-

potensialet og innsatsviljen til potensielle bedrifter, med mål om deltakelse i et videre forprosjekt. For-

studien avklarte at 18 bedrifter var motivert for å delta i forprosjektet, mens ytterligere fire bedrifter fikk 

avklart at deltakelse ikke var aktuelt. Totalt endte det opp med 16 bedrifter i forprosjektet, og alle be-

drifter rapporteres å ha vist god gjennomføringsevne. I forprosjektet mottar bedriftene om lag 40 timer 

rådgivning. Rådgivningen skal analysere bedriftens forretningsmodell, identifisere forbedringsområder, 

samt forberede utviklingsprosjektet som det arbeides videre med i hovedprosjektfasen.  

Omstillingsprogrammet har tildelt supplerende økonomisk støtte til ni prosjekter som deltar i SMB-

utvikling. Det ble også anbefalt at små reiselivsbedrifter å samarbeide, inkludert på fellessamlingene 

Innsatsområde Antall tilsagn Samlet beløp innvilget Andel samlet tilsagnsbeløp 

Sjømatnæring 6 560 000 10 

Opplevelsesnæring 12 925 826 17 

Eksisterende næringsliv 27 2 574 873 48 

Attraktivitet  15 1 350 867 25 

Totalt 60 5 411 566 100 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Dyrøy 

Mottaker Antall tilsagn Samlet beløp innvilget Andel samlet tilsagnsbeløp 

Omstillingsprogrammet 15 1 231 295 23 

Dyrøy kommune 11 1 465 776 27 

Næringsaktører 34 2 714 495 50 

Totalt 60 5 411 566 100 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Dyrøy 
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som inngår i SMB-utvikling. Reiselivsbedriftene ble dessuten påkoblet Visit Senja Region som en sam-

arbeidspartner, og da i fremste rekke mot det nasjonale markedet.  

Informanter rapporterer stor grad av tilfredshet blant deltakerne i SMB-utvikling, og det vurderes å 

gjennomføre en ny runde med konseptet.  

Næringsvennlig kommune  

Næringsvennlig kommune er et annet av verktøyene som er tilgjengelig for omstillingsprogrammer. Det 

skal bidra til å kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer, kompetanse og 

ferdigheter blant kommunens ansattes når det gjelder å tilby god næringsservice, hensiktsmessige for-

bedringspunkter på feltet, og hvilke tiltak som best kan gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner 

for det lokale næringslivet. 

Næringsvennlig kommune er gjennomført med forstudie (juni til september 2018) og forprosjekt (levert 

i oktober 2019) i Dyrøy kommune. IFO AS var ekstern prosjektleder for forstudien, mens Nordavind 

Utvikling hadde tilsvarende rolle i forprosjektet. Kommunen er eier og innkjøper av prosjektet, som 

sorterer under «attraktivitet» blant innsatsområdene. En rekke forbedringspunkter ble identifisert i for-

studien, og gjennomført i forprosjektet.  

2.7 Resultater av programmet 

I spørreundersøkelsen til bedriftene som er støttet av omstillingsprogrammet ble det undersøkt om det 

aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 1). Dette omhandler 

satsingens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at pro-

sjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir 

gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 23 respondenter svarer 14 at prosjektet ikke 

ville blitt gjennomført uten støtten fra programmet og 7 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller opp-

skalert som følge av støtten. Totalt 21 av 23 respondenter (91 prosent) svarer dermed at støtten var 

avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan 

dermed betegnes som meget høy. 

Figur 1: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten har gitt ulike typer effekter for mottakers egen 

utviklingsevne og virksomhet (figur 2). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor 

grad» eller «i noen grad» ser man at effekten har vært størst for «økt kunnskap om virkemiddelapparatet» 

(83 prosent) og «nye tjenester/produkter» (78 prosent). 

Figur 2: Effekten av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene 

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet (figur 3). 91 prosent av re-

spondentene mener at programmet i stor eller noen grad totalt sett er et godt tiltak for kommunen, hvorav 

74 prosent i stor grad. Tilsvarende mener 64 prosent at programmet i stor eller noen grad har gjort 

kommunene mer attraktiv som bosettingskommune, hvorav 23 prosent i stor grad.  

Figur 3: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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2.8 Programmets måloppnåelse 

I forbindelse med programmets rapportering til fylkeskommunen (anmodning om sluttutbetaling) for 

2019, oppgir programmet at det har bidratt til å skape 16,2 nye arbeidsplasser (årsverk). 

Som del av evalueringens spørreundersøkelse er det også innhentet data for «Hvor mange nye arbeids-

plasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt til å realisere i din bedrift. Vennligst 

oppgi per 1. februar 2020 (før covid19-krisen)». Antallet gjelder altså for en gitt dato, og inkluderer 

dermed ikke arbeidsplasser som er etablert med støtte fra programmet, men avviklet før den gitte datoen.  

23 bedrifter har gitt tilbakemelding på spørsmålet, og disse rapporterer om totalt 6,3 nyetablerte arb-

eidsplasser. Arbeidsplassene er realisert i 14 bedrifter, mens ni bedrifter ikke rapporterer en effekt i form 

av etablerte arbeidsplasser. Tallene fremgår av tabell 6. Dersom vi stipulerer at effekten i form av nye 

arbeidsplasser er lik blant bedriftene som ikke har respondert på undersøkelsen som for dem som har 

respondert på undersøkelsen, ender vi med en effekt på dette tidspunktet i programgjennomføringen på 

7,7 nye arbeidsplasser. 

Tabell 6: Etablerte arbeidsplasser med støtte fra omstillingsprogrammet 

 

Tre av arbeidsplassene er realisert i tre bedrifter. Tabell 7 viser antall nye arbeidsplasser realisert i hver 

av disse bedriftene.  

Tabell 7: Nye arbeidsplasser fordelt på bedrifter 

 

2.9 Næringslivets utviklingsevne 

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmets betydning for styrking av bedriftens ut-

viklingsevne (figur 4). Svarene viser at 18 av 23 respondenter oppgir at programmet har hatt stor eller 

noen grad av betydning for styrking av utviklingsevnen. 78 prosent av de deltakende bedriftene har 

dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra omstillingsprogrammet.  

Kategori Antall bedrifter Totalt antall arbeidsplasser 

Ingen skapte årsverk 9 0,0 

0,1 til 0,5 skapte årsverk 11 3,3 

Ett skapt årsverk 3 3,0 

Totalt 23 6,3 

Totalt stipulert effekt 28 7,7 
Kilde: Oxford Research 

Bedrift Antall nye arbeidsplasser 

Dyrøymat AS 1 

Jæger Adventures AS 1 

Asfaltspesialisten AS 1 

Totalt  3 
Kilde: Oxford Research 
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Figur 4: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 

 

En annen indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall innvilgede søknader om tilskudd fra 

Innovasjon Norge, og beløpsmessig omfang av samlet støtte. Figur 5 viser antall tilsagn og samlet til-

sagnsbeløp til aktører i Dyrøy, årlig i perioden 2010-19. Gjennomsnittlig antall tilsagn per år er 2,8, og 

gjennomsnittlig samlet årlig tilsagnsbeløp 1,98 millioner kroner. Tendensen i perioden er svakt positiv. 

I perioden 2010-14 var det i snitt 2,8 tilsagn og det gjennomsnittlige samlede årlige tilsagnsbeløpet var 

1,73 millioner kroner. For perioden 2015-19 var det også et snitt på 2,8 tilsagn, mens det samlete 

tilsagnsbeløp var økt til 2,22 millioner kroner i snitt per år.   

Figur 5: Innovasjon Norges tilsagn til aktører i Dyrøy. 2010-2019. Antall og beløp i tusen kroner.  
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3. Evaluators oppsummering og vurdering  

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurderinger av omstillingsprogrammet 

i Dyrøy, basert på data presentert i det foregående kapittelet. 

3.1 Bakgrunnen for programmet 

Dyrøy kommune er preget av en kontinuerlig negativ befolkningsutvikling, og de senere årene har det 

vært en betydelig nedgang i antall sysselsatte. Den største andelen sysselsatte arbeider innenfor helse- 

og sosialtjenester eller innenfor industrisektoren. Majoriteten av de yrkesaktive arbeider i offentlig 

sektor. I underkant av en tredjedel av den yrkesaktive befolkingen pendler ut av kommunen for arbeid.  

3.2 Organisering og drift 

Oxford Researchs vurdering er at omstillingsprogrammet er organisert og driftes på en god måte, uten 

svakheter og uten behov for justeringer. Det er ingen forhold ved organiseringen som hindrer en god 

leveranse av programmet. Kommunen, programlederen og omstillingsstyret utviser god rolleforståelse, 

og programledelsen og styret er bemannet med kompetent og engasjert personell. Innovasjon Norges 

strategiske verktøy som styreseminar og programstatusvurdering er aktivt benyttet, og programmet 

følges tett av observatørene fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 

3.3 Innretting og måloppnåelse 

Omstillingsprogrammet valgte en innretting der ingen næringer prioriteres bort, ved å ha et innsatsom-

råde som retter seg mot (alt) eksisterende næringsliv. Samtidig identifiserer programmet sjømatnær-

ingen og opplevelsesnæringen som bransjer med potensial for vekst og utvikling, og som derfor løftes 

frem som egne innsatsområder. Oxford Research mener programmet så langt ikke har lyktes med inn-

satsen mot disse næringene, samtidig som det må understrekes at en slik oppgave krever tid, og at 

programmet kun har vært operativt i drøye to år. Det er også slik at det meste av ressursene (48 prosent) 

så langt er allokert til innsatsområdet «eksisterende næringsliv».  

Omfanget av de to utvalgte næringene, i antall bedrifter og arbeidsplasser, i Dyrøy er også en begrens-

ende faktor, og kan nok langt på vei forklare det lave tilfanget av prosjektidéer, inkludert bedriftsinterne, 

i disse næringene. Få fiskeri- og havbruksbedrifter er registrert med adresse i Dyrøy, og opplevelses-

næringen består av en håndfull små og relativt unge bedrifter. Overfor sjømatnæringen har omstillings-

programmet blant annet påtatt seg rollen med å fremskaffe kunnskap, gjennom finansiering av to ut-

redninger. Dette er en kurant rolle for et omstillingsprogram, så lenge den ikke blir for dominerende. I 

infrastrukturtiltakene rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen har omstillingsprogrammet spilt en 

avgrenset rolle, i form av å bidra med utredninger i større prosesser som omfatter mange aktører og der 

det må påregnes tid før gevinster eventuelt kan realiseres. Kun ti prosent av samlet tilsagnsbeløp er 

tildelt dette innsatsområdet, mens 17 prosent av samlet tilsagnsbeløp er tildelt innsatsområdet «opplev-

elsesnæring».  

Evalueringen dokumenterer at omstillingsprogrammet har bidratt til å utvikle 7,7 nye arbeidsplasser 

(årsverk). Omstillingsprogrammet er dermed langt unna å ha realisert måltallet på 25 arbeidsplasser etter 
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nærmere halvgått løp. Antall arbeidsplasser som er etablert er relativt lavt, men må vurderes ut fra stør-

relsen på kommunens næringsliv, ressurser til disposisjon og tidsperioden som programmet har vært 

operativt.  

Å bidra til å skape nye arbeidsplasser er den viktigste målsettingen for omstillingsprogrammer, og res-

sursene må dermed i første rekke innrettes mot å bidra til å skape flest mulig arbeidsplasser. Samtidig 

er det gjennomført viktige tilretteleggende prosjekter som blant andre Næringsvennlig kommune og 

ulike attraktivitetstiltak knyttet til Dyrøy som bokommune. 25 prosent av samlet tilsagnsbeløp er tildelt 

innsatsområdet attraktivitet. Oxford Research mener det kan være hensiktsmessig å prioritere enkelte 

slike prosjekter innen rammen av et omstillingsprogram, samtidig som det må erkjennes at gevinstene 

tar tid å realisere og vil, i mange tilfeller, være utfordrende å måle.  

Omstillingsprogrammer skal også bidra til å styrke næringslivets utviklingsevne. Evalueringen viser at 

78 prosent av de deltakende bedriftene selv mener de har styrket sin utviklingsevne som følge av støtten 

fra omstillingsprogrammet. 

3.4 Overordnet vurdering 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy preges av engasjement og interesse, og har tatt en posisjon i kommunen 

som skaper aktivitet både internt i bedrifter og i form av tiltak for å styrke kommunens attraktivitet. 

Blant bedriftene som har svart på spørreundersøkelsen i evalueringen sier hele 91 prosent at omstillings-

programmet i stor eller noen grad er et godt tiltak for kommunen, mens 64 prosent sier at det har gjort 

kommunen mer attraktiv som bosettingskommune. 91 prosent av bedriftene sier at støtten fra program-

met var avgjørende for at deres aktuelle prosjekt ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Programmet 

bidrar med andre ord til betydelig utviklingsaktivitet, samtidig som resultatene i form av nye arbeids-

plasser foreløpig er svakere enn forventet. 

For å sikre et godt tilfang av prosjektidéer og å motvirke prosjekttretthet, og dermed tilrettelegge for 

god måloppnåelse, anbefaler Oxford Research at en proaktiv arbeidsform fra programledelsen videre-

føres og forsterkes. Programmet bør prioritere ressurser til å arbeide aktivt og mobiliserende overfor 

næringslivet. Veiledning og sparring gir verdi for bedrifter som programmet allerede har vært i inngripen 

med, og også bedrifter som foreløpig ikke har mottatt bistand fra programmet. Sparringen kan skje på 

ulikt vis, avhengig av tilgjengelige kompetanseressurser. Programleder kan eventuelt selv håndtere 

oppgaven, i det minste deler av den. Ellers kan det leies inn fagpersonell med spisskompetanse innen 

Business Model Canvas eller tilsvarende modeller, slik det gjøres i gjennomføringen av SMB-utvikling. 

I enkelttilfeller vil også rådgivere fra Innovasjon Norge fylle denne rollen, for eksempel når et etablert 

kundeforhold allerede foreligger. 

Oxford Research oppfatter at programmet ikke har et tilstrekkelig velfungerende system for monitorer-

ing av resultatoppnåelse. Det fremstår som om programmet, inkludert omstillingsstyret, ikke har hatt 

kontinuerlig oppdatert kunnskap om resultater i form av nye arbeidsplasser. Det synes som om omstil-

lingsprogrammet har benyttet prosjektlederrapporten som datakilde, men ikke sørget for løpende kval-

itetssikring av denne. Styremedlemmer og andre involverte personer har kunnskap om enkeltbedrifter 

som har sikret eller skapt arbeidsplasser, etter å ha mottatt bistand fra omstillingsprogrammet. Men det 

mangler en helhetlig og oppdatert oversikt over status for måloppnåelse for det som er definert som 
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hovedmålsettingen for programmet. Oxford Research mener dette er uheldig, ettersom kunnskap om 

resultatoppnåelse utgjør viktig styringsinformasjon for omstillingsstyret og programmet som helhet.   

Oxford Research anbefaler at omstillingsplanens innsatsområder og resultatmål vurderes, men ikke nød-

vendigvis revideres. Det er Oxford Research vurdering at en kommune med et næringsliv på Dyrøys 

størrelse kun i begrenset grad har potensial for en spissing av innsatsen mot bestemte næringer. I stedet 

handler det om å mobilisere bredt og arbeide med de utviklingsprosjekter som kan identifiseres. I tillegg 

kan tilretteleggende tiltak igangsettes, men da med den forståelse at disse gjerne ikke gir resultater innen 

omstillingsperioden. 

Gitt at Dyrøy kommune får forlenget omstillingsperioden til totalt seks år, er det ved programavslutning 

en klar forventning fra KMD, fylkeskommunen og Innovasjon Norge om at kommunen har styrket sin 

utviklingsevne, det vil si evnen til å fungere som en medspiller og ressurs for næringslivet. Denne 

utviklingsevnen er knyttet til økonomiske ressurser, personell, kompetanse, etc., og inkluderer blant 

annet interne personellressurser allokert til næringsutvikling, eksterne ressurser (som utviklingsselskap) 

og regionale samarbeidsorganer. Oxford Research observerer at svært mange omstillingskommuner ikke 

har avklart hvordan man skal innrette næringsutviklingsarbeidet fremover, etter seks år med omstilling. 

Dette svekker åpenbart evnen til å fungere som utviklingsressurs for næringslivet. Vi anbefaler derfor 

at omstillingskommuner senest to år før avsluttet seksårsperiode, påbegynner en prosess med sikte på å 

ha på plass det utviklingsapparatet som skal tas videre når den ekstraordinære omstillingsperioden er 

over. Det må også sikres at prosessen rigges på en slik måte at man faktisk har utviklingsapparatet på 

plass når omstillingsprogrammet avsluttes. 
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Falkoner Allé 20 
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Norway 

Oxford Research AS 

Østre Strandgate 1 

4610 Kristiansand 

post@oxford.no 

Sweden 

Oxford Research AB 

Norrlandsgatan 11  

111 43 Stockholm 

office@oxfordresearch.se 

Finland 

Oxford Research Oy 

Fredrikinkatu 61a, 6krs. 

00100 Helsinki 
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Baltics/Riga 

Oxford Research Baltics SIA 

Elizabetes iela 51-12 

LV-1010, Rīga 

info@oxfordresearch.lv 

Belgium/Brussels  

Oxford Research c/o ENSR 

5. Rue Archiméde 

Box 4, 1000 Brussels 
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Fra: Kristian Figenschau (kristian.figenschau@tffk.no)
Sendt: 20.05.2020 13:33:10
Til: Tore Uthaug; Marit Alvig Espenes; Stig Stokkland
Kopi: 

Emne: OMSTILLINGSBEVILGNING ÅR 3 DYRØY KOMMUNE (2020) 
Vedlegg: 20_12492-5 OMSTILLINGSBEVILGNING ÅR 3 DYRØY KOMMUNE (2020) 325825_1_0.pdf
Hei!
 
Vedlagt finner dere bevilgingsbrevet. Det er også sendt digitalt til kommunen. Rådmann må sende over
kontonummer for overføring av midler, og signere svarslipp innen 3 uker (siste side).
 
 
Vennlig hilsen

Kristian Figenschau
Seniorrådgiver
Næringsetaten, Verdiskapning og samfunn
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 38
Mobil: +47 909 36 128
www.tffk.no  
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/12492-5 Kristian Figenschau 

   
20.05.2020 

 
 

OMSTILLINGSBEVILGNING ÅR 3 DYRØY KOMMUNE (2020). BEVILGNING OVER 
KAP 553 POST 65 OMSTILLINGSPRORAM VED AKUTTE ENDRINGER I 
ARBEIDSMARKEDET 

 

Tilsagnsnummer: TFFK2020-042 

Prosjekteier: Dyrøy kommune v/ ordfører 

Kontaktperson: Stig Stokkland 

Prosjektperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 000 000 - 75,0% av godkjente 
totalkostnader på kr 4 000 000. 

Hovedmål prosjekt:  
  

Visjon: Dyrøy kommune skal være et attraktivt 
lokalsamfunn i vekst 

Målsetting: I løpet av tre år bidra til 25 nye eller 
sikrede arbeidsplasser, definert som årsverk, i 
løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra 
til økt robusthet i næringslivet og en mer 
næringvennlig kommune. Målsettingen for hele 
periode, dersom programmet forlenges, er 50 
arbeidsplasser. 

 
Det vises til søknad av 14.02.2020. Fylkesrådet vedtok den 05.05.20 følgende, se 
nedenfor.  
 
Bevilgningen overføres til kommunen, og kontonummeret som beløpet ønskes 
utbetalt på må oversendes næringsavdelingen innen 7 dager. 
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Vedtak:  

1. Fylkesrådet innvilger inntil 3 millioner kroner til omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune i 
2020 (år 3). Dette tilsvarer en finansieringsandel på 75%    

2.  Midlene bevilges over kap 553. post 65 «omstillingsprogram ved akutte endringer i 
arbeidsmarkedet.    

3.  Det forutsettes for tildelingen at Dyrøy kommune stiller med resterende 
25% medfinansiering som egenandel (kr)   

4.  Det forutsettes at omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med Innovasjon Norges 
veileder på nettsiden www.regionalomstilling.no.   

5.  Særvilkår  
a) Det må også i fremtiden legges til rette for lyd og bilde utstyr slik 
    at fremtidige styremøter ved behov kan avholdes som videomøter med     
tilfredsstillende kvalitet. 

 
 

Forutsetninger for tilsagnet  
Tilsagnet gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med: 
Vedlegg 1: Prosjektsammendrag 
Vedlegg 2: Vilkår for tilsagn 
Vedlegg 3: Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn.  
 
Prosjekteier må signere og returnere vedlegg 3 innen tre uker etter mottatt 
tilsagnsbrev.  
 
Brudd på vilkår kan føre til redusert tilsagn eller at hele tilbudet om finansiering faller bort.  
 
Ved behov for endringer i forhold til prosjektplanene skal prosjekteier søke Troms og 
Finnmark fylkeskommune skriftlig om å få gjøre endringer. Endringer må ikke igangsettes 
før Troms og Finnmark fylkeskommune har godkjent omsøkte endringer. Troms og 
Finnmark fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil ett år. 
Dette tilsagnet er gyldig til - 
 
 
Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms og Finnmark fylkeskommune 
har støttet prosjektet. Grafisk datafil med logo finnes på https://www.tffk.no/om-
oss/grafisk-profil/.  
 
Det vises til vedlegg 2: Vilkår for tilsagn for detaljer rundt utbetaling og rapportering.  
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Prosjektets målsetting, aktiviteter, ønskede resultater og effekter   
 
Prosjektmål  
Visjon: Dyrøy kommune skal være et attraktivt lokalsamfunn i vekst  
  

Målsetting: I løpet av tre år bidra til 25 nye eller sikrede arbeidsplasser, definert som 
årsverk, i løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i 
næringslivet og en mer næringsvennlig kommune. Målsettingen for hele periode, 
dersom programmet forlenges, er 50 arbeidsplasser.  
 
Aktiviteter:  
Handlingsplan for 2020 består av et sett delmål/hovedaktiviteter knyttet til ulike 
strategier i  
hvert av innsatsområdene.  
  
Det skal arbeides aktivt i 2020 for å følge strategier og 
oppnå målsettinger i handlingsplanen innenfor innsatsområdene sjømatnæring, 
opplevelsesnæring og eksisterende næringsliv.  
  
Målgrupper  
Bedrifter og etablerere som har mål om å skape arbeidsplasser i Dyrøy  
  

1. Bedrifter og etablerere som har forretningsadresse på Dyrøy  
2. Bedrifter og etablerere som ikke har forretningsadresse, men har virksomhet i 
kommunen  
3. Eksterne bedrifter som kan lokalisere virksomhet i Dyrøy  
 

Resultater  
9 Arbeidsplasser i Dyrøy i 2020  
25 totalt innen utgangen av 2020.  
50 totalt innen utgangen av 2023 dersom programmet forlenges.  
Økt robusthet i næringslivet  
Mer næringsvennlig kommune  
  

Konkrete eksempler på ønskede resultater er etablering av mottakstilbud for lokale 
fiskere, mer aktivitet på Espenes Industriområde, sesongutvidelse/ økt trafikk/ helårsdrift 
for reiselivsbedriftene.  
 

Effekter  
Det er etablert et sett med målekriterier som vil bli oppdatert årlig:  
-Flere arbeidsplasser  
-Positiv innvirkning på folketallsutvikling  
-Mer variert næringsliv, og dermed mer robust.  
 
Henvendelser  
angående tilskuddet rettes til rådgiver Kristian Figenschau i næringsetaten.  
Telefon: 77 78 82 38, e-post: kristian.figenschau@tffk.no.  
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Vennlig hilsen  
 
 
 
 
 Rune Eliassen   Kristian Figenschau 
 Konst. seksjonsleder seniorrådgiver 
    

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur  

 
  
 
 
 
 
 

./.    Vedlegg:   
1. Prosjektsammendrag  
2. Vilkår for tilsagn 
3. «Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn», returneres underskrevet til 

næringsetaten innen 3 uker.  
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Vedlegg 1  

PROSJEKTSAMMENDRAG  
 
 

Tilsagnsnummer: TFFK2020-042 

Prosjekteier: Dyrøy kommune v/ ordfører 

Kontaktperson: Stig Stokkland 

Prosjektperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 000 000 - 75,0% av godkjente 
totalkostnader på kr 4 000 000. 

Hovedmål prosjekt:    Visjon: Dyrøy kommune skal være et attraktivt 
lokalsamfunn i vekst 

Målsetting: I løpet av tre år bidra til 25 nye eller sikrede 
arbeidsplasser, definert som årsverk, i løpet av 3 år. I 
tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i 
næringslivet og en mer næringvennlig kommune. 
Målsettingen for hele periode, dersom programmet 
forlenges, er 50 arbeidsplasser. 

Aktiviteter:  

Handlingsplan for 2020 består av et sett delmål/hovedaktiviteter knyttet til ulike 
strategier i hvert av innsatsområdene. 
Se vedlagte handlingsplan for 2020  

Tidsplan:  

Løpende programarbeid i hht handlingsplanen 
Prosjektkostnader og finansieringsplan/Budsjett 
Tittel  2020  SUM  

Administrasjon    200 000    200 000  

Attraktivitet    500 000    500 000  

Eksisterende næringsliv   1 100 000   1 100 000  

Opplevelsesnæring    900 000    900 000  

Programledelse    800 000    800 000  

Sjømatnæring    500 000    500 000  

  

Sum kostnad  4 000 000  4 000 000  

  
 
 
9 

Finansieringsplan  

Tittel  2020  SUM  

Dyrøy kommune   1 000 000   1 000 000  

Troms og Finnmark 
fylkeskommune (kap 553 
post 65)  3 000 000   3 000 000  

  

Sum finansiering  4 000 000  4 000 000  
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      Omsøkte kostander 4 000 000 kr 
                Godkjente kostnader 4 000 000 kr 
      TFFKs finansieringsandel 75% 
 

 

 
 
 
 

 
Vedlegg 2 

VILKÅR FOR TILSAGN  
  

Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene – i tillegg til vedtak 
1. Kommunen(e) er eier av omstillingsprogrammet og er ansvarlig for den tildelte 

omstillingsbevilgningen. Omstillingsorganisasjonen har ansvar for 
gjennomføringen av omstillingsarbeidet, og skal koordinere og følge opp de 
vedtatte planer og rapportere på måloppnåelse.   

2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven, og 
regelverk for offentlige anskaffelser. Retningslinjer og forskrift er vedlagt 
(elektronisk).  

3. Det forutsettes at omstillingsprosjektet følger Innovasjon Norge sitt opplegg for 
omstillingsarbeid: www.regionalomstilling.no. 

4. Midlene til omstillingsarbeid skal forvaltes og rapporteres gjennom 
regionalforvaltning.no. 

5. Kunngjøring: Det er obligatorisk å kunngjøre tilskuddsordninger gjennom 
regionalforvaltning.no (RF) og på en slik måte at målgruppen nås. Kunngjøringen 
skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, krav til søknaden 
og søknadsfrist. 

6. Søknader: Det er obligatorisk for alle som søker omstillingsmidler å søke via 
regionalforvaltning.no. 

7. Profilering: Ved omtale av omstillingsarbeidet skal det opplyses om at Troms og 
Finnmark fylkeskommune er med å finansiere arbeidet. Fylkeskommunens logo 
skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil med logo 
finnes på https://www.tffk.no/om-oss/grafisk-profil/.  

8. Midler til administrasjon og prosjekter: Dersom det bevilges midler til 
administrasjon av omstillingsarbeidet eller delprosjektet i omstillingsarbeidet må 
det utstedes tilskudd fra rammene til omstillingsprosjektet og midlene må forvaltes 
som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering over midlene.  

9. Renter: Midlene skal plasseres på en rentebærende konto, rentene skal tilfalle 
ordningen og registreres i RF ved årsslutt.  

10. Omstillingsorganisasjonen skal ha en prosjektportefølje, ikke aksjeportefølje. 
Midlene skal brukes til å finansiere konkrete prosjekter og tiltak, ikke til å invester 
i aksjer i selskap.  

11. Riksrevisjonen, kommunal og moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen 
eller kommunen kan føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte 
forutsetninger.  

12. Innovasjon Norge og Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha observatørstatus 
i styret. 
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13. Det må planlegges for hvordan omstillingsarbeidet skal videreføres og integreres 
i kommunen i rimelig til før programmets slutt.  
 
Rapportering 

14. Rapportering til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Det skal 
rapporteres i regionalforvaltning.no på bruken av midlene innen 01.02.2021.  

15. Rapportering til Troms og Finnmark fylkeskommune: Det skal rapporteres skriftlig 
til Troms og Finnmark fylkeskommune innen 1.2.2021 – dette er i tillegg til 
rapportering på virkemiddelbruk til KMD. Rapportering gjøres ved å levere en 
sluttrapport i regionalforvaltning.no. Rapporten skal ha fokus på grad av 
måloppnåelse (hva slags konkrete målbare resultater eller effekter har 
omstillingsarbeidet ført til).  
 

Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering 
16. Ved feil forvaltning og/eller bruk av virkemidlene kan bevilgning påfølgende år 

bortfalle eller bli tilsvarende redusert. 
 
 
 

 
Henvendelser angående tilskuddet rettes til seniorrådgiver Kristian Figenschau i 
næringsavdelingen.  
Telefon: 77 78 82 38 

E-post: Kristian.Figenschau@tffk.no 
 
 
 

./.    Vedlegg:   
a. «Bekreftelse på aksept av vilkår», som skal returneres underskrevet til næringsetaten 

innen 3 uker. 
b. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler: Retningslinjer for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler Innledning 
c. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-11-1574 
d. Brukerstøtte www.regionalforvaltning.no i forbindelse med rapportering: 

http://support.regionalforvaltning.no/support/home 
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Vedlegg 3 

BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Tilsagnsnummer: TFFK2020-042 

Prosjektnavn:  

Prosjekteier: 

Organisasjonsnummer:   

Omstillingsarbeidet i Dyrøy 2020 

Dyrøy kommune v/ ordfører 
864994032 

Prosjektperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 000 000 - 75,0% av godkjente 
totalkostnader på kr 4 000 000. 
 

Arkivsak:   

Hovedmål prosjekt:  
  

Visjon: Dyrøy kommune skal være et attraktivt 
lokalsamfunn i vekst 

Målsetting: I løpet av tre år bidra til 25 nye eller 
sikrede arbeidsplasser, definert som årsverk, i 
løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra 
til økt robusthet i næringslivet og en mer 
næringvennlig kommune. Målsettingen for hele 
periode, dersom programmet forlenges, er 50 
arbeidsplasser. 

 

Jeg bekrefter på vegne av Dyrøy kommune v/ ordfører at det fortsatt er aktuelt å 
gjennomføre prosjektet i tråd med tilsagnsbrevet med tilhørende vedlegg, og at 
tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  
 
 
 
 
 

 

 
----------------------------------------------- 

Sted og dato 
Signatur 

 

 

 

Signert akseptskjema returneres til Troms og Finnmark fylkeskommune via epost til postmottak@tffk.no 
eller per post til postboks 701, 9815 Vadsø 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/353 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 25.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Mellem gård - forprosjekt flytende kaianlegg Espenes 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 22/20 04.06.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Mellem Gård innvilges kr. 146.000 i tilskudd til gjennomføring av forprosjektet «beslutningsgrunnlag for 
nytt flytende kaianlegg ved Espenes Industriområde. Tilskuddet utgjør inntil 49,6% av godkjente 
kostnader og gis som bagatellmessig støtte. 
 

Kort sammendrag 
Mellem Gård v/ Børre Ertzaas og Tone Pettersen har søkt om forprosjektmidler fra VOX Dyrøy for å 
utrede om det kan etableres et flytende kaianlegg som dekker kommende behov og er robust nok til å 
takle de aktuelle vind-, bølge og strømforholdene på stedet samt gi tilstrekkelig beskyttelse som molo. 
Økonomiske forhold rundt drift, investering og finansiering må vurderes, videre hvordan eierskapet skal 
være og organisering av driften. 
 
Prosjektet skal gjennomføres innen utgangen av september 2020, i samarbeid med rådgiver Berge 
Hoshovde, og med en kostnadsramme på kr. 294.400. Det søkes om kr. 146.000 i tilskudd fra VOX. 
 

Saksutredning 

Mellem gård er grunneiere til området som grenser til Espenes Industriområde på vestsiden. Området 
består av et nedlagt mellager med en betongkai og rester av en gammel trekai utenfor. 
 
Dyrøy kommune har gjennomført flere tilretteleggende forprosjekter for utvikling av Espenes 
Industriområde, med mål om å gjøre området attraktivt for etablering av sjørettet næringsvirksomhet. Det 
arbeides med tilrettelegging for et mottakstilbud til lokale fiskere. Kommunen igangsetter reguleringsplan 
av området og utvidelse av sjøfronten med 5 daa på østsiden av området i 2020.  
 
Prosjektet skal produsere et komplett beslutningsgrunnlag for beslutning om realisering av prosjektet 
herunder: 

- Vurdere løsning, retning og lengde 
- Interessekartlegging potensielle leietakere 
- Behov for riving av eksisterende anlegg (rest trekai, betongkai, deler av mellager) 
- Forretningsplan m/ investeringsplan og finansieringsplan samt sondering mot finansiører/ 

investorer mm. 
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I forarbeidet til prosjektplanen har VOX og tiltakskonsulenten sondert med potensiell leverandør av 
betongflytemoloer, og har fått tilsendt forslag til løsning og tilhørende tentative tilbud. Dette er overlatt til 
prosjekteierne som et av alternativene som vurderes i prosjektet. 
 
 
Prosjektet er satt opp med følgende kostnadsoversikt og finansieringsplan 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
1:Ekstern bistand timer 132 000 Støtte fra VOX 146 000 
2:Reisekostnader og 
oppholdskostnader eksterne 

  14 000 Egenfinansiering 
( Egen innsats; timer og reiser ) 

148 400 

3:Egne reisekostnader     2 000   
4:Eget arbeid : 244 timer a NOK 
600,- 

146 400   

    
Sum 294 400 Sum 294 400 

 

Daglig leders vurdering 

Sjømat og tilhørende leverandørvirksomhet er en av innsatsområdene i VOX Dyrøy. Vi har tidligere 
gjennomført flere utredninger knyttet til utvikling av Espenes Industriområde, og forstudie og 
forprosjekt med mål om etablering av mottakstilbud til fiskere. 
 
Rådgiver Berge Hoshovde har maritim ingeniørbakgrunn og er siviløkonom fra Handelshøgskolen i 
Bergen. Han har lang erfaring fra maritim virksomhet i ulike roller, og prosjektet må sies å være innenfor 
hans fagfelt. I tillegg er han erfaren bedriftsrådgiver og er involvert i flere prosjekter i Dyrøy gjennom 
SMB-U-programmet. Forprosjektet skal gi svar på helt sentrale spørsmål rundt mulige løsninger og 
dimensjonering, organisering/eierskap og drift, interesse og betalingsvilje osv. Risikoen i denne fasen 
ligger i hvor godt prosjektet klarer å utrede og besvare disse spørsmålene, slik at resultatet blir et godt 
beslutningsgrunnlag og en gjennomførbar plan for realisering av prosjektet.   
 
I handlingsplan for VOX for 2020 heter det under kap 8- sjømatnæring, strategi C, tiltak 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. 
 
Tilbakemelding fra fiskerne og sjømataktører som vi har vært i dialog med så langt er at området vil 
være betydelig mer attraktivt dersom det finnes mulighet for fast liggeplass for båter ved området.  En 
liggehavn for yrkesbåter tilknyttet Espenes Industriområde vil utvilsomt være et viktig «selling point» 
overfor nye bedrifter som kan ha interesse av området; det være seg fiskere, havbruksaktører, 
servicebåtrederier og andre. Det er derfor i kommunens interesse at tilbudet etableres, og gjerne 
dimensjoneres slik at det er noe ledig kapasitet fra starten. Vi mener derfor at prosjektet bør ha dialog 
med kommunen underveis med tanke på ulike modeller for samarbeid og mulig risikoavlastning, slik at 
dette blir en vinn-vinnsituasjon for grunneierne, kommunen og aktørene som skal bruke området. 
 
 
Med bakgrunn i dette anbefaler vi at prosjektet innvilges som omsøkt. 
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Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Prosjektplan 1 

PROSJEKTPLAN 
 

Prosjektfase 
 
 
 
 

Mellem Gård – Beslutningsgrunnlag nytt flytende kaianlegg Espenes 
 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

 
Bygging av nye faste kaianlegg er kostbart.  For å øke kai - kapasiteten i tilknytning til 
Espenes Industriområde skal en gjennom dette Forprosjektet få vurdert om det kan 
etableres et flytende kaianlegg som dekker kommende behov og er robust nok til å takle 
de aktuelle vind-, bølge og strømforholdene på stedet samt gi tilstrekkelig beskyttelse som 
molo. 
Økonomiske forhold rundt drift, investering og finansiering må vurderes, videre hvordan 
eierskapet skal være og organisering av driften. 
 
 
Forprosjektet har som mål å få på plass nødvendig beslutningsgrunnlag. 
 

 
Sted, dato 
Dyrøy,  14. Mai 2020 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
Tone Pettersen 
Børre Ertzaas      Berge A. Hoshovde 
 
Mellem Gård      ROVERS AS 
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Prosjektplan 2 

1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 
Espenes Industriområde har i dag en dypvannskai med begrenset lengde. Hvis et større fartøy ligger 
til kai er det ikke plass til å anløpe med andre fartøy, heller ikke mindre fiskefartøy og typiske fartøy 
som benyttes innen havbruk ( lengde 13 – 15 meter ). 
 
Industriområdet skal utvides og det er forventninger om vesentlig høyere aktivitet på området i 
fremtiden. Pga industriområdets strategiske beliggenhet er det å anta at flere av bedriftene som 
etablerer seg her vil ha en marin / maritim tilknytning eller ha behov for kai for lasting / lossing. Da vil 
også behovet for økt kai - kapasitet ( kai - lengde ) melde seg og det er på den bakgrunn at dette 
Forprosjektet initieres. Dersom et flytende kaianlegg dekker mye av behovet fremover vil en 
utvidelse av kapasiteten kunne gjøres til en betydelig lavere kostnad enn bygging av en konvensjonell 
kai. 
 
Forprosjektet vil gå i regi av Mellem Gård som er grunneierne som grenser opp mot Espenes 
Industriområde på sjøsiden hvor det er naturlig å anlegge et eventuelt flytende kaianlegg. 
 

   
 
1.2 Effektmål  
 
For Mellem Gård vil en eventuell utbygging utgjøre en vesentlig satsing.  
Realisering av et flytende kaianlegg vil gjøre Espenes Industriområde mye mer attraktivt og være en  
betydelig ressurs når det gjelder fremtidig aktivitet på området. 
 
 
 
 
1.3 Resultatmål for prosjektet  
 
Målet med dette Forprosjektet er å få frem et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for Mellem 
Gård. 
 
 

1.5  Rammer og avgrensning 
 
Forprosjektet må gi et beslutningsgrunnlag for Mellem Gård men samtidig også gi nødvendig 
informasjon til at viktige parter innen finansiering og eierskap kan ta stilling til om de blir med i et 
Hovedprosjekt som vil være selve utbyggingen av anlegget. 
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Prosjektplan 3 

2.  PROSJEKTORGANISASJON 
 
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av prosjektet: 
 
Prosjekteier: Mellem Gård ved Tone Pettersen og Børre Ertzaas 
  
 
Prosjektleder: Berge A. Hoshovde;  ROVERS AS 
 
 
 
 
 
 
3. PROSJEKTOPPFØLGING 
 
 
3.3  Milepæler  
List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. 
 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 
01 Mai 2020 Utarbeide Prosjektplan for Forprosjekt 

02 Juni 2020 Finansiere gjennomføringen av Forprosjekt 

03 Juni 2020 Vurdere plassering, retning og lengde på brygge / molo samt hva som må fjernes 

04 Juli 2020 Sondering mot aktuelle leietakere – kartlegging av deres behov 

05 Juli 2020 Velge bryggeløsning å gå videre med 

06 August 2020 Investeringsbudsjett, driftsbudsjett og finansieringsplan  

07 Sept. 2020 Plan for eierskap / egenkapital 

 08 Sept. 2020 Inngå Intensjonsavtaler med aktuelle leietakere 

09 Sept. 2020 Forretningsplan & Organisering av drift bryggeanlegg 
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Prosjektplan 4 

4.   GJENNOMFØRING 
 

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

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Vurdere ulike plasseringer, 
retninger og lengder på 
brygge / molo. 

Finne optimal utnyttelse 
av området 

Tentativ avklaring med 
Kommunen, Kystverket og 
naboer. 
Ta hensyn til tilgjengelige 
data om vind og strøm. 
Sikre avtale om tilkomst via 
kommunal kai, 

Avklare hvilke løsninger 
som kan bli godkjent. 

Sondering mot aktuelle 
leietakere. 

Kartlegge interesse. Kartlegge ønsker / behov for 
strøm, vann, lager, etc. i 
tilknytning til bryggeplass. 
Teste ut prisingsmodell; kun 
leie eller kombinasjon 
innskudd + leie. 
Hva er «markedsleie» ? 

«Markedsavklaring» 

Vurdere interessen for leie 
samt interessentenes 
behov opp mot de ulike 
løsningene for brygge / 
molo. 

Finne hvilket brygge- / 
molo - arrangement som 
bør velges. 

Ha med i vurderingene de 
totale investeringene med 
ulike løsningene opp mot 
betalingsviljen som er 
kartlagt under 
«markedsavklaringen». 

Velge brygge- / 
mololøsning å gå videre 
med. 

Hente inn tilbud fra min. 2 
leverandører på valgt 
løsning. 
Hente inn tilbud fra min. 2 
aktører på oppankring av 
brygge / molo. 

Grunnlag 
investeringsbudsjett. 
Få konkurransedyktig 
innkjøpspris. 

Ha en klar og entydig 
spesifikasjon som følger 
forespørslene. 

Input for 
investeringsbudsjett. 

Vurdere kostnader med 
rivning av brygge i tre samt 
vurdere behovet for 
fjerning av eksisterende 
betongkai og deler av 
mellageret. Vurdere 
kostnader hvis betongkai 
må fjernes samt eventuelle 
kostnader med delvis 
rivning av mellageret. 

Grunnlag for 
investeringsbudsjett. 

Trekke inn kompetansemiljø i 
vurderingen av effektiv 
fjerning av trekai og 
betongbrygge. 

Input for 
investeringsbudsjett. 

Vurdere eventuelt behov 
for mudring. 

Grunnlag for 
investeringsbudsjett. 

Trekke inn kompetansemiljø 
hvis det viser seg nødvendig å 
foreta mudring for 
derigjennom å få et nøyaktig 
anslag over kostnadene. 

Input for 
investeringsbudsjett. 

Utarbeide driftsbudsjett. Grunnlag for økonomiske 
vurderinger. 

Se 5 år fremover. Driftsbudsjett for de 5 
første driftsårene.  

Utarbeide 
finansieringsplan. 

Grunnlag for økonomiske 
vurderinger. 

Avklare hva som vil være 
nødvendig egenkapital for 
gjennomføring. 
Tentativ avklaring vedr. 
mulige støtteordninger. 

Finansieringsplan. 

Utarbeide Forretningsplan. 
 

Overordnet plan for 
etablering og drift av 
havnen. 

Avklare selskapsform. Forretningsplan. 

Organisering av driften. Avklare hvem som gjør 
hva. 

Ha dekning for de oppgavene 
som skal løses. 

Organisering og 
oppgavedeling. 
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Prosjektplan 5 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Eierskap. Finne «ideell» 

eierstruktur. 
Løsning må være god for 
initiativtakerne. 

Forslag eierstruktur. 

Utarbeide oversikt over 
potensielle deleiere. 

Ha nok kandidater til at 
en kan sikre tilstrekkelig 
egenkapital. 

Se etter en langsiktig løsning. Oversikt potensielle 
deleiere. 

Sondering mot potensielle 
investorer. 

Avklare interesse for å gå 
inn på eiersiden hos de 
enkelte. 

Avklare om noen har spesielle 
krav for å bli deleier. 
 

Oversikt over interessenter. 

Intensjonsavtaler med 
aktuelle leietakere. 
 

Skape «sikkerhet» for 
inntektsiden. 

Ha intensjonsavtaler med 
færrest mulig forbehold. 

Kvalitetssikre 
driftsbudsjettet. 

Utarbeide Rapport. Gi initiativtakere grunnlag 
for å ta beslutning og 
eventuell videreføring i et 
Hovedprosjekt. 

Ha en bedriftsøkonomisk 
tilnærming i vurderingene. 

Beslutningsgrunnlag. 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

5.   ØKONOMI 
Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. 
 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
1:Ekstern bistand timer 132 000 Støtte fra VOX 146 000 
2:Reisekostnader og 
oppholdskostnader eksterne 

  14 000 Egenfinansiering 
( Egen innsats; timer og reiser ) 

148 400 

3:Egne reisekostnader     2 000   
4:Eget arbeid : 244 timer a 
NOK 600,- 

146 400   

    
Sum 294 400 Sum 294 400 

 
Kostnader mrk. 1 og 2  er  eksterne kostnader. 
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Prosjektplan 6 

6.  KONTRAKTER OG AVTALER 
 
Mellem Gård inngår avtale med Berge A. Hoshovde, gjennom selskapet ROVERS AS, om bistand i 
forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Oppdraget inkluderer 110 rådgivningstimer + reise 
og oppholdskostnader. 
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Curriculum  Vitae 
 

Berge Andreas  Hoshovde 
 
 
 
 
FØDT  :  5. september  1958 
 
 
UTDANNELSE  :  
 - Nordhordland yrkesskule,  maskin- og mekaniker linje 
 - Rubbestadnes yrkesskule,  motormekaniker linje / maskinist 
 - Bergen ingeniørhøgskole,  skipslinjen 
 - Norges Handelshøyskole,  siviløkonomstudie 
 - div. kurs 
 
 
SPRÅK  :  
 - norsk og engelsk ; muntlig og skriftlig 
 - tysk ; muntlig ( ikke flytende ) 
 
 
PRAKSIS : 
 1980  -  1984   Vik  &  Sandvik  A/S 
  Prosjektleder ved konstruksjon og bygging av nye skip, samt ved  
  ombygninger. Byggeinspektør ved nybygging av skip i Tyskland og Australia. 
   
 1984  -  1988   Selvstendig næringsdrivende, skipsteknisk konsulent. 
 
 1988  -  1990   Vik  &  Sandvik A/S. 
  Utvikling og salg av skipsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. 
 
 1990  -  1992   TTS  International  A/S. 
  Salgssjef. Markedsføring og salg av transport - og produksjonsutstyr 
  til skipsverft internasjonalt. 
 
 1992  -  1993   Flekkefjord Slipp  &  Maskinfabrikk A/S. 
  Verftsdirektør. 
 
 1993  -  1994   ( 6 mnd. ) Hordaland Næringsservice.  Bedriftsrådgiver. 
 

1994  -       Selvstendig bedriftsrådgiver innenfor administrative og  tekniske felt gjennom 
selskapene Aksjeselskapet Hoshovde og Verftsutvikling AS.  

   Bla. er følgende oppdrag gjennomført :     
    - FRAM - rådgiver siden 1993.  

- Prosjektleder for FRAM i Hordaland siden 1998.   
- Utvikling av Forretningsplaner.     
- Gjennomføring av forandringsprosesser i bedrifter. 
- Bedriftsutviklingsprosjekt. 
- Innleid Daglig Leder for nystartet teknisk rådgivningsselskap ( norsk og 
engelsk eierskap ) rettet mot Sjøforsvaret.  

    - Innleid Daglig Leder ved nyetablering av eksportselskap  
    innen møbelbransjen. 
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    - Prosesskonsulent i flere bedrifter. 
    - Gjennomført markedsundersøkelser for selskap i ulike bransjer. 

- Gjennomført verdivurderinger av selskaper i forbindelse med salg. 
- "Due diligence". 
- ”Pådriver” ute i bedriftene i prosjektet ”Internasjonal Innovasjon  
Hordaland”. Prosjektet var rettet mot olje og offshore-selskaper og var i regi 
av Sintef og Christian Michelsen Research ( CMR ). Fra februar 2008 det 
samme i prosjektet ”Internasjonal Innovasjon Subsea”. 
- Prosessrådgiver i olje - / offshorebedrifter  i forbindelse med INTSOK’s 
”Houston Entry Program”  ( 2007 – 2008 ) 
- Regional rådgiver i ”Petroleumsindustrien til Barentshavet” i to 
prosjektperioder. 
- Etablereroppfølging i Hordaland på oppdrag fra Innovasjon Norge. 
- Reginalt Kontaktpunkt for Business MatchMaking Programmet mot India, 
Sør-Afrika, Vietnam og Sri Lanka. 
- Kompetansemegler i VRI – programmet i Hordaland. 
- Innleid Daglig leder i OWEC TOWER AS ( 6 mnd. 2010 ). 
- SMB – Utvikling prosjekt i Karmøy Kommune 

 
 
     
ULIKE VERV : 
 1992  -  1994   Styreformann i MARINOR, et bransjeutviklingsprogram  
                                    for skipsbyggingsindustrien i Norge.  Dette var et program i  
                                    regi av Norges forskningsråd og Statens nærings-  og 
                                    distriktsutviklingsfond 
 1994  -  1999   Styreleder i SKIPSKONSULENT AS 
 1994 -   2014 Styreleder i Tysse Mek. Verksted AS 
 1996 -   1999 Styreleder i Vik & Sandvik Skipstekniske Konsulenter AS 
 1998  -  Styreleder i Marine Constructions AS 
 2009  -  2014  Styreleder UniMicro AS; styremedlem fra 2005 
 2010 -  2018 Styreleder Vosstech AS, styremedlem fra 2014 
 2013 -  Styremedlem Mjøs Metallvarefabrikk AS 
  
  
 Erfaring som Styremedlem / Styreleder i bla følgende selskap  : 

- SAFA – Samnanger Fabrikker AS 
- iDrift AS 
- Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS 
- Helifuel AS 
- Cad / Cam Consultants AS 
- Sunde Snekkeri AS 
- Folgefonn Kjøkken AS 
- Stord Offshore  AS 
- Oster Pukk & Sand AS 
- Seilmaker Iversen AS 
- Seismeq AS 
- Østerbø Maskin AS 
- Maritim Service AS 
- Voss Active AS 
- Voss Rafting Senter AS 
- Risnes Marine Craft AS 
- VMS Technology AS 
- mfl. 
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