
 
 

 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

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

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tone Pettersen MEDL OMSN 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Dekko Andersen observatør - Innovasjon Norge 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Tore Uthaug rådmann 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 
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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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ST 20/20 Protokoll styremøte 29.4.2020 

 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Protokoll fra styremøtet 29.4.2020 godkjennes 
 
 

ST 21/20 Referatsaker 

 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Referatsakene tas til orientering under ett. 
 
 

ST 22/20 Mellem gård - forprosjekt flytende kaianlegg Espenes 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
 
Timesats for eget arbeid i kostnadsoverslaget reduseres til 350 kr/t, i henhold til retningslinjer for 
beregning av eget arbeid. Det gir konsekvenser for kostnadsoverslaget og finansieringsplanen. Etter 
forslag fra Kjell-Sverre Myrvoll valgte styret å innvilge omsøkt tilskuddsbeløp, og utvide 
tilskuddsandelen tilsvarende, med begrunnelse i prosjektets strategiske betydning for industriområdets 
attraktivitet. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Mellem Gård innvilges kr. 148.400 i tilskudd til gjennomføring av forprosjektet «beslutningsgrunnlag for 
nytt flytende kaianlegg ved Espenes Industriområde". Tilskuddet utgjør inntil 63,5% av godkjente 
kostnader og gis som bagatellmessig støtte. 

ST 23/20 Søknad om tilleggsfinansiering forprosjekt TRE Allservice as 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  
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Tom-Robin Edvardsen ble meldt som inhabil i saken og fratrådte behandlingen. 
  
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

TRE Allservice as innvilges kr. 132.500 til gjennomføring av forprosjekt renovering og utvikling av 
Samvirkebygget på Bergan. Tilskuddet utgjør 50% av godkjente kostnader og gis som bagatellmessig 
støtte. 

ST 24/20 Tertialrapport 1/20 VOX Dyrøy KF 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
 
Saken ble lagt fram i møte og tatt inn i sakskart i etterkant. Skal til kommunestyret 18.juni. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Tas til etterretning 
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SMB – UTVIKLING DYRØY KOMMUNE – Sluttrapport forprosjekt 
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DYRØY KOMMUNE 
 
SMB – Utvikling  
 
SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT  
 
 
Gjennomført: Oktober 2019 – august 2020 
Sluttrapport: August 2020 
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3.1.Rapport fra hver av bedriftene som har deltatt  
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5. ORGANISERING  
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5.2 Rapportering  
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11



SMB – UTVIKLING DYRØY KOMMUNE – Sluttrapport forprosjekt 

Side 3 av 26 

 
 

1. INNLEDNING  
 

1.1.Bakgrunn  
 

Bakgrunnen for forprosjektet var en gjennomført SMB Utvikling Forstudie i tidsrommet fra 
april 2019 til august 2019. Forstudien avdekket et stort vekstpotensial i bedriftene samt en 
godt forankret vilje til vekst.  
 
Beslutningen om å starte SMB Utvikling Forprosjekt ble tatt av styret i VOX 
Omstillingsselskap september 2019. 
 

1.2. Prosjektmål  
 

Målet med forprosjektet var å planlegge for gjennomføring av Hovedprosjekt i hver enkelt 
bedrift. Hovedprosjektene skal igjen gi økt verdiskaping og øke antall ansatte i bedriftene.  
Forprosjektet skulle gjennomføres innen utgangen av august 2020. 
 
 
 
 

2. SAMMENDRAG  
 
Det er gjennomført forprosjekt i følgende 15 bedrifter: 
 

 Bedrift Kontaktperson Forprosjekt 

1. Dyrøy Mat AS Tore Nordahl Side 5 - 6 

2. Mellem Bo- og 
omsorgssenter AS 

Børre Ertzaas Side 7   

3. Molund VVS AS Ole Molund Side 8 - 9 

4. Asfaltspesialisten AS Ørjan Thomassen Side 10 - 11 

5. Brøstad Bil AS Tommy Magne Andreassen Side 12 

6. Astafjord vekst  Ove Andre Johnsen Side 13 - 14 

7. AS Tema Terje Torvald Johansen Side 15 

8. Djupvik gård Kine Bertheussen Side 16 

9. Steinvoll Gård Per Gunnar Cruickshank Side 17 

10. Smibakken gård Berit Jakobsen Side 18 

11. Nordahl Bær Lise Nordahl Side 19 - 20 

12. Camp Solbergfjord AS Marit Alvig Espenes Side 21 - 23 

13. Dyrøy Holiday AS Ragnar Lerkendal Side 21 - 23 

14. Jæger Adventure Camp AS Trond Jæger Side 21 - 23 

15. Arctic Guide & Visit the Real 
Experience AS 

Trine Vårlund Side 21 - 23 
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Forprosjektene har hatt god forankring ute i bedriftene og som det fremgår av rapportene fra 
hver bedrift er målsettingen med forprosjektene nådd i 13 av de 15 bedriftene. Forprosjektet i 
Svendsen Maskin AS har ikke startet ennå fordi bedriften ikke har hatt anledning å prioritere 
dette frem til nå. 
 
Prosjektet startet med en felles samling – kick-off – med avklaring av gjensidige 
forventninger i prosjektet.  
 
Det ble gjennomført individuelle prosesser i bedriftene samtidig som de fire 
reiselivsbedriftene Camp Solbergfjord AS, Dyrøy Holiday AS, Jæger Adventure AS og Arctic 
Guide & Visit the Real Experience AS arbeidet sammen i forprosjektet. I henhold til 
prosjektplanen ble det gjennomført tre reiselivssamlinger i samarbeid med Visit 
Senjaregionen, Visit Tromsø og Innovasjon Norge Arktis.  
  
Forprosjektet ble budsjettert med kr 1 038 200,-. Det ble regnskapsført med kr 954 344,-  
  
 
 

3. SPIN-OFF 
Som en «spin-off» av aktiviteten, engasjementet og fokuset det har vært rundt forprosjektet i 
SMB utvikling i Dyrøy kommune har en av bedriftene som deltar, Mellem gård satt i gang et 
prosjekt som i først fase skal etablere beslutningsgrunnlag rundt et eventuelt flytende 
kaianlegg på Espenes. 
 
Interessen for et flytende kaianlegg tilknyttet industriområde er bekreftet av aktuelle 
leietakere, ett oppdrettsselskap og flere lokale fiskere. 
En utvidet kai – kapasitet som kan være liggehavn for faste fartøyer og også «gjestehavn», 
vil være positivt i forhold til den aktiviteten som kan skapes på Espenes. Bla vil dette styrke 
en eventuell satsing på fiskemottak på området. 
 
Som et resultat av smb-utvikling Forprosjektethar en av rådgivere i prosjektet bistått med 
etablering av landbruksbedrift i Dyrøy.  
 
 
 
 

4. FORPROSJEKTET I HVER ENKELT BEDRIFT  
 
1. Rapport fra hver av bedriftene som har deltatt  
 

For å synliggjøre arbeidet som er gjennomført i bedriftene er det tatt inn en sluttrapport fra 
hver enkelt bedrift.  
 
Videre følger bedriftenes sluttrapporter: 
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Dyrøymat AS 
 
 
Prosjektleder : Tore Nordahl 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for Forprosjektet: 
 
Målet med Forprosjektet har vært å få på etablert grunnlaget for investering i en automatisert 
produksjonslinje. I dette ligger: 
- få på plass en Produksjons- og Samarbeidsavtale med en hovedkunde  
- en intern bevisstgjøring om at en produksjonslinje vil kreve frigjøring av arealer noe som 
igjen betyr at bedriften må velge bort noe den holder på med i dag 
- utarbeide prosjektplan for neste fase 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Avtale med en hovedkunde 

Noe av grunnlaget for å investere i en automatisert produksjonslinje er at en posisjonerer seg 
best mulig for å oppnå et økt salgsvolum i fremtiden. Det ble tidlig avklart at en langsiktig 
Produksjons- og Samarbeidsavtale med en strategisk viktig kunde skulle ha høy prioritet i 
Forprosjektet. 
I Forprosjektet er det utarbeidet et utkast til avtaletekst og det er forhandlet frem en signert 
avtale med vedkommende kunde. Sikkerheten rundt denne markedsadgangen er viktig for 
Dyrøymat AS. 
 

2. Frigjøring av areal 

Dyrøymat AS utnytter idag sine lokaler fullt ut. Å investere i en produksjonslinje betyr at en 
må frigjøre areal. Utvidelse av bygget er ikke noe tema innenfor den tidshorisonten en ser for 
seg med å få på plass en ny automatisert produksjonslinje. 
Gjennom Forprosjektet har det vært en prosess med å få en erkjennelse av hva en må kutte 
ut for fremtiden. Dette er selvfølgelig ikke enkelt – å kutte ut noe som en har drevet med 
siden etableringen av bedriften. Som et ledd i denne prosessen har en sett på økonomien 
innenfor de ulike satsingsområdene til bedriften da de økonomiske marginene innenfor ulike 
områder vil være ett av kriteriene når noe skal velges bort.  
 
 

3. Volum som skal gjennom ny produksjonslinje 

Hvor mye skal produseres på den nye linjen? 
I Forprosjektet er det utarbeidet en «kravspesifikasjon» til produksjonslinjen når det gjelder 
volum. Dette er viktig informasjon når en skal vurdere hvilket teknologinivå en bør legge seg 
på med den nye linjen og det tilknyttede utstyret. 
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4. Hva kreves av beslutningsgrunnlag? 

Å investere i en automatisert produksjonslinje sammen med de bygningsmessige tiltakene 
som må gjøres blir en stor investering for Dyrøymat AS. Styre er derfor avhengig av et 
gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag.  
I Forprosjektet er det spesifisert hva en trenger av beslutningsgrunnlag og hvilken prosess 
en må ha for å få dette på plass. 
 

5. Neste fase – «hovedprosjektet» 

I Forprosjektet er det utarbeidet en Prosjektplan for neste fase. Videre er det søkt VOX om 
støtte til gjennomføring. Søknaden er innvilget og prosjektfasen igangsatt. 
 
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Samtlige mål som var satt for Forprosjektet er oppnådd. 
 
 
 

C. «HOVEDPROSJEKT» - NESTE PROSJEKTFASE 

Neste trinn hos Dyrøymat AS er å få på plass et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for 
investering i produksjonslinje og automatisert utstyr. Prosjektet er igangsatt. 
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SMB UTVIKLING FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Mellem Bo- og omsorgssenter AS 
 
 
Prosjektleder: Børre Ertzaas 
 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for forprosjektet: 
 
Målet med forprosjektet har vært: 
- gjennomgang av videre satsing for bedriften 
- utvikling av innovasjonsprosjekt med høy nytteverdi for samfunnet 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Gjennomgang av videre satsing for bedriften 

Det ble gjennomført en analyse og drøfting av bedriftens videre satsing. Det ble konkludert 
med at bedriften fortsetter å jobbe videre med aktiv deltakelse i anbudskonkurranser, samt at 
markedsføringsarbeid ovenfor kommuner skulle prioriteres. Det ble gjort gjennomgang av 
bedriftens og nøkkelpersoners markedspresentasjon i digital- og papirformat. 
 
Det ble utformet en søknad til VOX om tilskudd til markedsføringstiltak 
(markedsføringsmateriell i form av hjemmeside, brosjyrer og presentasjoner), samt 
gjennomføring av møter med ledelse og fagansvarlige i minimum ti ulike kommuner i Nord-
Norge. 
 

2. Utvikling av innovasjonsprosjekt med høy nytteverdi for samfunnet 

Det ble gjennomført en workshop sammen med en faglig rådgiver (psykiatrisk sykepleier og 
tidligere gründer og eier av tilsvarende bedrift). 
 
I løpet av workshopen ble det konkludert med at det er behov for å utvikle et 
innovasjonsprosjekt som vil gi solid habilitering og danne grunnlag for varig endring for en 
bestemt pasientgruppe. Et slik prosjekt kan gjennomføres sammen med for eksempel tre 
pilotkommuner og UNN.  
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

VOX innvilget søknaden, og målet med utformingen av markedsføringsmateriale er sluttført. 
Presentasjon av bedriftene i møter med ulike kommuner i Nord-Norge ble dessverre forsinket 
grunnet koronapandemien.  
 
 

C. HOVEDPROSJEKT 

Bedriften skal jobbe videre med markedsføringsarbeid, samt utvikling av 
innovasjonsprosjektet.  
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Molund VVS Teknikk AS 
 
 
Prosjektleder : Ole Molund 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for Forprosjektet: 
Siden Molund VVS Teknikk AS er en relativt nystartet bedrift ( mars 2019 ) var målet med 
Forprosjektet å gå inn på følgende : 
- vurderinger rundt det å øke kapasiteten / bemanningen 
- få på plass driftskreditt i bank 
- vurdere kjedetilknytning 
- vurdere kompetanseheving for å kunne gå opp en tiltaksklasse 
 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Vurdere økning av kapasiteten / bemanningen 

Ambisjonen for bedriften var å øke kapasiteten med 1 – 2 rørleggere ganske raskt. Dette ville 
gjøre bedriften i stand til å ta prosjekter på nybygg samtidig som en kan holde oppe trykket 
på service – markedet. 
Det ble gjort et forsøk med en person rekruttert via Nav men dette ble ingen suksess. 
 

2. Driftskreditt 

For å kunne gjøre mer effektive innkjøp og sikre prosjektfinansiering var det nødvendig å 
sikre driftskreditt i bank. Arbeidet med dette startet men ble ikke sluttført.  
 

3. Vurdere kjedetilknytning 

For bedriften var det aktuelt å knytte seg til en kjede for å få bedre innkjøpsbetingelser og 
kanskje også komme enkelt og raskt opp med egen nettbutikk. 
Arbeidet med dette ble ikke sluttført. 
 

4.   Kompetanseheving 

Dersom Ole Molund tar mesterutdanning går bedriften opp en tiltaksklasse og kan dermed 
utføre arbeider på større bygg enn det bedriften kan i dag.  
Denne utdanningen er derfor strategisk viktig og det ble derfor søkt VOX om støtte i den 
forbindelse. Søknaden ble innvilget. 
I samme forbindelse ble det søkt om støtte til å få på plass våtromssertifisering. 
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

I Forprosjekt perioden bestemte Ole Molund seg for å ta fast ansettelse i Dyrøy Kommune. 
Vanskelighetene med å få ansatt person med riktig kompetanse og rett holdning var noe av 
grunnen til dette valget.  
Alle aktivitetene i Forprosjektet ble følgelig ikke sluttført og dermed ble ikke målene nådd. 
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C. HOVEDPROSJEKT 

Det er ikke definert noe Hovedprosjekt i Molund VVS Teknikk AS. Ole Molund har besluttet å 
holde selskapet i «møllpose» for eventuelt senere restart. 
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SMB UTVIKLING FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Asfaltspesialisten AS 
 
 
Prosjektleder : Ørjan Thomassen 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

Mål for Forprosjektet: 
Mål med Forprosjektet har vært følgende : 
- få på plass praktiske ting for selskapet i en tidligfase 
- få etablert langsiktige planer for selskapet 
- forberede asfaltsesongen 2020 
- starte rekruttering 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Tidligfase for bedriften 

Forprosjektet har vært en «sparringpartner» i bedriftens tidlig fase hvor tema bla har vært 
logo, samarbeidspartnere, styresammensetning investeringer og finansiering. Selskapet har 
hatt en større kontrakt på brøyting vinteren 2020. En streng vinter samt andre 
omstendigheter har gjort det nødvendig å holde en dialog vedr. gjennomføring og oppfølging 
av det kontraktsmessige. 
 

2. Langsiktige planer 

Asfaltspesialisten AS skal ha asfaltarbeider som satsingsområde i sommerhalvåret og 
brøyting i vinterhalvåret. Denne differensierte satsingen vil gi grunnlag for å opprettholde 
beskjeftigelse for ansatte gjennom hele året, noe en vurderer som viktig for å være en 
attraktiv arbeidsplass. 
 

3. Asfaltsesongen 2020 

Det var lagt planer for å kunne tilby asfaltering av gårdsplasser, transport av asfalt, utleie av 
personell etc. i sesongen 2020. Oppfylling av brøytekontrakten selskapet hadde for vinteren 
2020 ble veldig krevende, bla pga en streng vinter. Dette gjorde det vanskelig å få planlagt 
asfaltsesongen 2020 godt nok og selskapet måtte derfor innse at det ble nødvendig med en 
nedskalert satsing i 2020.  
Asfaltspesialisten AS har kjøpt inn en lastebil med asfalthenger og denne går utleid for 
sesongen 2020. 
 

4. Rekruttering 

Planene var å ansette flere personer for asfaltsesongen 2020. Dette ble redusert ( jfr. Pkt. 3 
over ) til ansettelse av en person; sjåfør på lastebil med asfalthenger som går utleid. 
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Målene i Forprosjektet er oppnådd med det unntaket at aktiviteten i asfaltsesongen 2020 blir 
mindre enn opprinnelig tenkt.  
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C. HOVEDPROSJEKT 

Hovedprosjektet for Asfaltspesialisten AS blir en større satsingen som selskapet planlegg inn 
mot asfaltsesongen 2021. 
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Brøstad Bil AS 
 
 
Prosjektleder : Tommy Andreassen 
 
 
A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for Forprosjektet: 
Målet med Forprosjektet har vært : 
- en gjennomgang av de langsiktige planene for bedriften 
- bedre lønnsomheten 
- øke kapasiteten 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Langsiktige planer 

I Forprosjektet har de langsiktige planene for bedriften vært drøftet. Ulike senario har vært 
fremme og det er etablert en del bakgrunnsdokumentasjon i forbindelse med mulige veivalg. 
Resultatet er en fastlagt strategi for bedriften. 
 

2. Bedre lønnsomheten 

Det har gjennom Forprosjektet vært rettet fokus mot å bedre lønnsomheten. Mulige tiltak har 
vært gjennomgått og drøftet.  Noen tiltak er blitt prioritert og satt i verk. Bedriften ser allerede 
at disse gir det ønskede resultat; en bedring av lønnsomheten. 
 

3. Øke kapasiteten 

En økning i bedriftens kapasitet har vært drøftet og det er lagt en plan for kapasitetsøkning. 
 
 
 
B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Samtlige mål som var satt for Forprosjektet er oppnådd. 
 
 
 
C. HOVEDPROSJEKT 

Det er ikke tatt beslutning om noe Hovedprosjekt i Brøstad Bil AS. 
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Astafjord Vekst AS 
 
 
Prosjektleder : John Kenneth Overgård 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for Forprosjektet: 
Målet med Forprosjektet har vært å finne mulige nye fremtidige satsingsområder. 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Hva skal bedriften satse på? 

Bedriften trenger å finne nye produkter / tjenester som gir varierte arbeidsoppgaver og som 
helst har et langsiktig perspektiv. Det beste vil på mange måter være et eget produkt som gir 
en større grad av egen styring enn leieproduksjon / leietjenester. 
 

2. Lokaler 

I Forprosjektet har det vært diskutert hvordan leie av spesifikke lokaler kunne gir bedre 
forutsetninger for satsing på enkelte produkter / tjenester. For eksempel. hva kan en 
lokalisering på Espenes Industriområde gi av muligheter for Astafjord Vekst AS ? 
 

3. Mulige satsingsområder 

Mulige satsingsområder i et bredt perspektiv har vært drøftet. Dette ble smalnet inn til to 
mulige områder som ble prioritert i det videre arbeid. Det ene alternativet er stoppet delvis 
opp pga manglende respons hos påtenkt samarbeidspartner. 
Det alternativet en har valgt å ta videre til et neste trinn er en ringvasker for 
oppdrettsbransjen. Dette er et produkt som Astafjord Vekst AS har kjennskap til gjennom 
utviklingen av en prototyp i 2011/2012. 
 
 

4. Hva kreves av beslutningsgrunnlag? 

Å eventuelt satse på ringvasker som et eget produkt er et stort løft for Astafjord Vekst AS. En 
er avhengig av et godt og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag før en eventuelt starter 
utvikling av «generasjon 2» av ringvaskeren og legger til rette for produksjon og 
markedsføring av denne. 
 
I Forprosjektet er det blitt spesifisert hva en trenger av beslutningsgrunnlag og det er søkt 
VOX om støtte for å få dette på plass. Støtte er innvilget og arbeidet er startet opp. 
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Samtlige mål som var satt for forprosjektet er oppnådd. 
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C. HOVEDPROSJEKT 

Hovedprosjektet for Astafjord Vekst AS er å få på plass beslutningsgrunnlag for en eventuell 
satsing på ringvasker for oppdrettsbransjen. Prosjektet har startet. 
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SMB UTVIKLING FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – AS Tema 
 
 
Prosjektleder : Terje Torvald Johansen 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for forprosjektet: 
 
Mål med forprosjektet har vært følgende: 
 

• Forberedelse generasjonsskifte 
• Strategiske vurderinger 

  
Forprosjektets innhold: 
 
I forprosjektet arbeidet AS Tema med forberedelser til generasjonsskifteprosessen. Det ble 
også gjennomført strategiske diskusjoner for rigging av selskapet i et langsiktig perspektiv.  
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Mål som var satt for forprosjektet er oppnådd. 
 
 

C. HOVEDPROSJEKT 

Fortsette arbeidet med de langsiktige planene for bedriften i samråd med en ekstern 
sparringspartner/ekstern bedriftsrådgiver.  
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Djupvik gård 
 
 
Prosjektleder : Kine-Mari Bertheussen/Kenneth Bertheussen 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

 
Mål for forprosjektet: 
 

1. Forberedelse generasjonsskifte 

2. Etablering av gårdsbutikk 

 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Generasjonsskifte prosess 

Djupvik gård er i en prosess med generasjonsskifte. Generasjonsskifte gjennomføres i 
samarbeid med Tine-rådgiver Solfrid Pedersen og landbruksetaten i kommunen.  
 

2. Etablering av gårdsbutikk 

Djupvik gård har gode muligheter for å øke inntjening på gården med tilleggsnæring i form av 
etablering av en gårdsbutikk. Gårdsbutikken vil også gi positive ringvirkninger for 
reiselivsnæringen i kommunen, for innbyggere og hytteeiere. Det skal også vurderes om det 
er grunnlag for eventuelt å etablere kafé i tilknytning til gårdsbutikken. 
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Djupvik gård har jobbet målrettet med prosjektutvikling som inneholder markedsanalyse, 
samarbeid med reiselivsnæringen i Dyrøy kommune, samarbeid med reiselivsnæring på 
Senja, vurdering av produkter man skal satse på, utforming av butikken, prosjektering og 
markedsføring. Det skal også vurderes om det er grunnlag for eventuelt å etablere kafé i 
tilknytning til gårdsbutikken.  
 
Basert på drøftingene i forprosjektet har Djupvik gård utviklet en søknad til Innovasjon Norge 
for å få dekket eksterne kostnader i forbindelse med realisering av dette prosjektet. 
Innovasjon Norge stilte seg positivt til en slik søknad. Søknaden ble sendt inn like før 
ferieavviklingen og Djupvik gård avventer svar.  
 
 

C. HOVEDPROSJEKT 

Hovedprosjektet for Djupvik gård vil være å få på plass et beslutningsgrunnlag for etablering 
av gårdsbutikk med eventuell kafédel, samt at man sluttfører generasjonsskifteprosessen.  
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SMB UTVIKLING FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Steinvoll gård 
 
 
Prosjektleder : Stine Cruickshank, Per Gunnar Cruickshank 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

Mål for forprosjektet: 
 
Mål med forprosjektet har vært følgende: 

- Analyse av eksisterende produkt 
- Diskusjon om langsiktige planer 

 

 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Analyse av eksisterende produkt  

Det ble gjennomført drøfting av forbedring av eksisterende overnattingstilbud med et mål om 
økt lønnsomhet og bærekraft. Overnattingstilbudet selges via Airbnb, og har nå blitt satt opp 
til at gjester tilbringer minimum to netter her, noe som har gitt gode resultater. 
Det ble også diskutert muligheter for videreutvikling av produkter/tilbud som er tilgjengelig på 
gården i dag, samt prissetting og markedsføring av produktene på SoMe.  
 

2. Langsiktige planer 

Steinvoll gård har en søknad til behandling hos kommunen som vil være avgjørende for 
videre prosess i denne fasen.  
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

Bedriften har vært avventende i fht å delta i prosessen. Det er derfor ikke planlagt noe 
hovedprosjekt i regi av SMB Utvikling. 
 

C. HOVEDPROSJEKT 
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport – Smibakken gård 
 
 
Prosjektleder : Berit Jakobsen 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   

Mål for forprosjektet: 
 
Mål med forprosjektet har vært følgende: 

- Strategiske vurderinger rund driftsbygninger 
 

 
Forprosjektets innhold: 
 
Det ble gjennomført drøftinger og diskusjoner rundt mulighetene for ombygging av 
eksisterende fjøs eller bygging av ny fjøs. Drøftingene ble gjennomført sammen med TINEs 
rådgiver.  
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 

 
Målet for er oppnådd. 
 
 

C. HOVEDPROSJEKT 

Smibakken gård går ikke videre med planer for store endring av dagens driftsbygninger, men 
sette et følgende mål for hovedprosjektet: 

- Bygge tilbygg for sortering av lam 
- Lære digital regnskapsføring 

 
Tine rådgiveren bistår i disse prosessene.  
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SMB UTVIKLING FORPROSJEKT   
 

Sluttrapport – Nordahl Bær AS 
 
 
Prosjektleder : Lise Nordahl, Arne Nordahl 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   
 
Mål for forprosjektet: 

1. Analysere resultat fra det første driftsåret 
2. Gjennomføre verdistrømsanalyse for å sikre lønnsom drift 
3. Utarbeide investeringssøknad til Innovasjon Norge for å sikre optimal utnyttelse av 

anlegget 
 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Analyse av resultat fra det første driftsåret 
 

Bedriften foretok an grundig analyse av regnskapstall fra det første driftsåret. 
Bedriften besitter solid kompetanse på økonomistyring.  

 

2. Gjennomføring av verdistrømsanalyse 
 

Bedriften gjennomførte en verdistrømsanalyse (VSA) av hele driften. Bedriften har 
gått systematisk gjennom alle aktiviteter i hele prosessen: Planlegging – planting – 
dyrking – høsting – salg – fakturering i søket etter forbedringsområder som vil 
effektivisere driften og skape bedre lønnsomhet. Forbedringstiltakene ble 
systematisert og prioritert. Det ble utarbeidet en tiltaksplan for videre drift. 
Forbedringsområder relatert til vannforsyning og bedre klimatiltak ble prioritert for 
2020. 

 

3. Utarbeidelse av investeringssøknad til Innovasjon Norge for å sikre optimal 
utnyttelse av anlegget 
 

Basert på VSA ble det utarbeidet en investerings-/utviklingssøknad til Innovasjon 
Norge. I løpet av prosjektperioden satset bedriften på å planlegge, utvikle og 
installere et nytt klimasystem, effektivisere plante- og plukkeprosessen, foreta 
utvidelse av tunnelen og forbedre salgsprosessen.  

 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 
 

28



SMB – UTVIKLING DYRØY KOMMUNE – Sluttrapport forprosjekt 

Side 20 av 26 

Samtlige mål som ble satt opp for forprosjektet er gjennomført. Innovasjon Norge innvilget 
investerings-/utviklingssøknad til bedriften. Bedriften har automatisert vannforsyningen, 
utbedret strømforsyningen og salgsprosessen. Grunnet uforutsett hendelse (ras i tunnelen) 
har bedriften mistet 40-50 000 i omsetning, men klarte likevel å omsette mer enn året før. 
Grunnet koronapandemien måtte bedriften også jobbe ekstra med smittevernstiltak.  
 
 

C. HOVEDPROSJEKT – Neste fase 
 

Nordahl Bær vil fokusere videre på realisering av flere tiltak definert i verdistrømsanalysen: 
Nødvendig investering i ny traktor, tilleggsinvestering i utstyr, samt styrking av kompetanse 
på dyrking av planter. Til sammen vil det bidra til enda bedre lønnsomhet, økt omsetning og 
på sikt flere arbeidsplasser.  
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SMB UTVIKLING  FORPROSJEKT   
 
 

Sluttrapport  
 

Camp Solbergfjord AS, Dyrøy Holiday AS, Jæger Adventure Camp AS, Arctic Guide & 
Visit the Real Experience AS 
 
 
Prosjektledere: Marit Alvig Espenes, Ragnar Lerkendal, Trond Jæger, Trine Vårlund 
 

A. BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET   
 

Mål for forprosjektet: 
Mål for forprosjektet kan inndeles i opprinnelige og «etter korona»-mål, samt felles mål og 
individuelle mål. 
 
Felles opprinnelige mål:  

- Utvikling av produkter for skuldermånedene oktober-desember/mai og vinterturisme 
som vil bidra til styrking av helårsdrift 

- Prising av produkter 
- Presentasjon av produkter  
- Pakkettering 
- Markedsføring og salg 

 

Felles mål etter korona: 
- Utvikling av sommerprodukter/-opplevelser for det lokale, regionale og nasjonale 

markedet 
- Presentere sommerproduktene 
- Markedsføring 
- Booking av produkter  

 
Individuelle mål:  

- Utvikling av nye, profesjonelle hjemmesider 
- Produktutvikling 
- Profilering i sosiale medier 
- Prising 

 
 
 
 
Forprosjektets innhold: 
 

1. Felles arbeid etter opprinnelige mål:  
 

De fire reiselivsbedriftene har innledet et godt og profesjonelt samarbeid om produktutvikling, 
prising og markedsføringstiltak for skuldermånedene oktober-desember/mai og vinterturisme. 
Visit Senjaregionen har vært en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. I regi av Visit 
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Senjaregionen ble det gjennomført en visningstur for elleve turoperatører fra Europa til 
Dyrøy-bedriftene, med påfølgende B2B-møter. Bedriftene la inn et solid arbeid i 
presentasjonene av sine respektive bedrifter og sine respektive høst-/vinterprodukter. 
Bedriftene hadde deretter den nødvendige oppfølgingen av turoperatørene med 
kontraktinngåelse for enkelte bedrifter.  
 
Bedriftene har jobbet i felleskap med utvikling av en markedsføringsfilm sammen med 
MainView AS, rettet mot skuldermånedene oktober-desember/mai og vinterturisme. 
Prosjektet ble stoppet grunnet pandemien. Arbeidet med felles markedsføring er finansiert 
med et tilskudd fra VOX. 
 
Bedriftene jobbet målrettet med forberedelser til Norwegian Travel Workshop (NTW) med 
felles presentasjon av bedriftene — noe som dessverre også er kansellert grunnet 
pandemien. Arbeidet med NTW er også finansiert med et tilskudd fra VOX. 
 
 

2. Felles arbeid etter koronapandemien: 
 
Hovedproduktet til tre av de fire reiselivsbedriftene er fisketurisme, som ble sterkt påvirket av 
reiserestriksjonene under koronapandemien. Likevel klarte bedriftene å snu om på rekordtid 
og jobbet systematisk med å utvikle sommerprodukter/opplevelser for det lokale, regionale 
og nasjonale markedet.  
 
Alle de fire bedriftene har fått opp bookbare produkter både på overnatting og aktiviteter på 
Visit Senjaregionen og Visit Tromsø sine hjemmesider. De er de første av Visit 
Senjaregionens 30 medlemsbedrifter som har fått det til. Bookemulighet på Visit Tromsø sin 
side gir ekstra synlighet for bedriftene.  
 
Markedsføringen av sommerprodukter rettet mot det lokale, regionale og nasjonale 
markedet ble gjort både i felleskap og individuelt i SoMe gjennom facebooksgruppene 
«Tilbring ferien i vakre Troms» med 15.000 følgere og «Tilbring ferien i Norge», bedriftenes 
egne facebook-sider, Visit Senjaregionen sine annonser og egen landingsside for Dyrøy-
bedriftene.  
 
Dette arbeidet ble finansiert med et tilskudd fra VOX og omdisponerte midler rettet mot 
deltakelse på Norwegian Travel Workshop. 
 
 

3. Individuelle prosesser i bedriftene 
 

Det ble gjennomført individuelle prosesser i bedriftene med utvikling av nye, profesjonelle 
hjemmesider, produktutvikling, profilering i sosiale medier og prising.  
Dyrøy Holiday, Arctic Guide & Visit the Real Experience AS, Camp Solbergfjord har utviklet 
nye hjemmesider. Dyrøy Holdiday og Arctic Guide & Visit the Real Experience AS søkte og 
fikk tilskudd til dette arbeid fra VOX. 
 
Arctic Guide & Visit the Real Experience AS arbeidet med produktutvikling både for vinter- og 
sommersesongene. Det vil sikre utbedring av vinterprodukter med prisjustering, samt nye 
produkter som hundekjøring i vogn. Disse tiltakene er finansiert med tilskudd fra VOX.  
Camp Solbergfjord AS har utviklet nye hjemmesider og arbeidet med prising, mens Jæger 
Adventure AS har jobbet med SoMe.  
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4. Samlinger 
 
I henhold til prosjektplanen ble det gjennomført tre reiselivssamlinger i samarbeid 
med Visit Senjaregionen, Visit Tromsø og Innovasjon Norge Arktis: 
 
28.oktober: Samling 1: 
Tema: Besøk turoperatører og B2B møter med 11 turoperatører fra Europa i 
samarbeid med Visit Senjaregionen. 
07.januar: Samling 2: 
Tema: Samarbeid om vinteropplevelser, felles markedsføring/profilering og 
nettverksprogram. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge 
Arktis. 
 
28.mai: Samling 3:  
Samlingen ble dedikert til produktutvikling og bookingsystemet til Visit Tromsø og 
Visit Senjaregionen. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Visit Tromsø.  
 
 

B. GJENNOMFØRING OG RESULTAT AV FORPROSJEKT 
 

Samtlige mål som var satt for forprosjektet er oppnådd. 
Visit Senjaregionen har vært en uunnværlig aktør og støtte under alle prosesser i 
forprosjektfasen. 
 
 

C. «HOVEDPROSJEKT» - NESTE PROSJEKTFASE 
 

Bedriftene har blitt enge om å fortsette å jobbe i lag med produktutvikling, pakkettering, 
prising for skuldermåneder og vintersesonger. Det skal utvikles en felles søknad med 
søknadsfrist 20. september. Innovasjon Norge har lyst ut omstillingsmidler og bedriftene vil 
vurdere å sende inn individuelle søknader.  
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5. ORGANISERING 

  
5.1. Prosjektledelse  

 
Forprosjektet er organisert som følger: 

Oppdragsgiver:  VOX Dyrøy 

Prosjektansvarlig: Stig Stokkland, daglig leder i VOX Dyrøy 

Prosjektledelse:  Olga Goldfain/Berge Hoshovde, partnere i Vesir AS 
 
 
 

5.2. Rapportering  
 

Prosjektledelsen har holdt prosjektansvarlig løpende orientert om status for forprosjektene i 
hver enkelt bedrift. Prosjektansvarlig har vært invitert med på møter mellom prosjektleder og 
bedrift/bedriftene og har deltatt på noen av disse. 
 
 
 
 
6. RISIKOFAKTORER  

 
6.1. Kritiske suksessfaktorer  
 

Forutsetningen for gjennomføring av hovedprosjekt endret seg hos to bedrifter: Molund VVS 
og Smibakken gård. Årsaken til dette er beskrevet i de individuelle rapportene.  
 
Forprosjektet i Svendsen Maskin AS ble ikke startet pga. at bedriften ikke har hatt anledning 
å prioritere dette frem til nå, men hvis forutsetningene endrer seg har bedriften gode 
muligheter for gjennomføring av et forprosjekt som vil danne grunnlag for hovedprosjektet.  
 
Koronakrisen rammet reiselivsbedriftene hardt. Bedriftene er innstilt på å jobbe videre i 
hovedprosjektet for å realisere de opprinnelige målene i forprosjektet, men den økonomiske 
situasjonen bedriftene befinner seg nå vil ikke tillate dem å bruke midler fra egenandel, slik 
det ofte er påkrevd i finansieringssøknader.  
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7. ØKONOMI  

 
7.1. Budsjett og faktisk ressursbruk  

 
Forprosjektet ble budsjettert med kr 1 038 200,-. Det ble regnskapsført med kr 954 344,-  
 
 
 
  Aktivitet Antall 

timer 
Timepris Antall 

bedrifter 
Budsjett Regnskap 

1. Prosjektledelse, administrasjon, 
oppfølging, kommunikasjon 

55 1200 
 

66000 64800 

2. Individuelt arbeid i bedriftene 40 1200 15 720000 649800 
3. Samlinger: 

     

3.1. Kick- off samling  12 1200 
 

14400 14400 

3.2. Kick - off, leie, aktivitet, bevertning 
   

20000 19500 

3.3. Reiseliv, 3 heldagssamlinger inkl 
forberedelse og etterarbeid 

72 1200 
 

86400 114000 

3.4. Reiseliv, leie, bevertning, 3 samlinger 
  

5 15600 2802 

3.5. Rekruttering, 1 heldagssamling inkl. 
forberedelse  

20 1200 
 

24000 0 

3.6. Rekruttering, leie, bevertning 1 
samling  

  
4 3800 0 

4.  Sluttrapport og presentasjon  15 
  

18000 18000 

5.  Reise og opphold 
   

70000 71042 

          1038200 954344 
 
Timeforbruk per bedrift: 
 
Bedrifter Totalt Timesats Totalt 
Dyrøymat AS                              40 1200 48000 
Molund VVS Teknikk AS             22 1200 26400 
Svendsen Maskin AS                  0 1200 0 
Asfaltspesialisten AS                   40 1200 48000 
Brøstad Bil AS                                34 1200 40800 
Astafjord Vekst AS                        40 1200 48000 
Mellem Bo- og omsorgssenter AS 40 1200 48000 

AS Tema 20 1200 24000 
Djupvik gård 40 1200 48000 
Steinvoll Gård 5 1200 6000 
Smibakken gård 25 1200 30000 
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Nordahl Bær 40 1200 48000 
Camp Solbergfjord AS 40 1200 48000 
Dyrøy Holiday AS 75,5 1200 90600 
Jæger Adventure Camp AS 40 1200 48000 

Arctic Guide & Visit the Real 
Experience AS 

40 1200 48000 

Sum 541,5   649800 
 
 
 
 
Tromsø, 21. august 2020 
 
Olga Goldfain 
Prosjektleder  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/569 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 26.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Kurs i markedsføring på sosiale medier for lokale bedrifter 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 27/20 08.09.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Omstillingsstyret innvilger kr. 73.500 til gjennomføring av kurs i markedsføring på sosiale media for 
lokale bedrifter. 
 

Kort sammendrag 

Kurs i markedsføring på sosiale media planlegges gjennomført i september- oktober for inntil 8 bedrifter 
i Dyrøy. Kurset er et tiltak som arrangeres parallelt med Liv og Røre-forprosjektet, og målet er å styrke 
bedriftenes kompetanse i markedsføring via sosiale media. 
 

Saksutredning 

VOX er nå i sluttfasen i gjennomføring av forprosjektet «liv og røre i Dyrøy», der det er opprettet en 
«kampanjeside» for lokale handels og servicebedrifter. Forprosjektet skal bidra til å styrke handels og 
servicenæringene på kort og lengre sikt. En styrket handels og servicenæring vil sikre økt omsetning, 
bedre lønnsomhet og dermed sikre/ utvikle arbeidsplasser og lokale servicetilbud som er svært viktig for 
innbyggere og besøkende i Dyrøy. De skal settes bedre i stand til å utvikle sine tilbud i tråd med 
markedsmulighetene. De skal settes bedre i stand til å markedsføre sine tilbud og konvertere til salg, 
enkeltvis og i samarbeid. I forprosjektet er det også et delmål å gjennomføre et 
kompetansehevingstiltak innen bruk av sosiale media i markedsføring, som ble forutsatt finansiert 
utenfor forprosjektet. Dette er bakgrunnen for saken. 

Vi har vært i dialog med flere aktører og har valgt å gå for Kreativ Industri. De arbeider til daglig med 
digital markedsføring for bedrifter i hele Norge. De er blant annet Innovasjon Norges utvalgte nasjonale 
leverandør av Bli god på nett-kursene/webinarene og ansvarlig for Visit Arctic Europe for Norge, Sverige 
og Finland.  

Kurset er tredelt og arrangeres som en kombinasjon av fysisk workshop, to webinarer, en «digital 
helsesjekk» i bedriftene og en times veiledning pr video i etterkant.  
 
Målgruppe for kurset er våre handels- og servicebedrifter, reiselivsbedriftene og en del øvrige som kan 
ha nytte av kurset. Pga individuell oppfølging er det satt et tak på maks 8 bedrifter, med totalt 10-15 
deltakere. 
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Følgende kostnadsoverslag legges til grunn: 
Kurspris totalt      kr.  67.500 
Lunsj/ servering     kr. 3.000 
Reisekostnader Kreativ Industri (Alta-Dyrøy)  kr. 7.000 
Totalt       kr.  77.500 
 
-Egenandel: 8 bedr * 500 kr    kr. 4.000 
Rest, VOX      kr.  73.500 
 
 

Daglig leders vurdering 

Erfaringen med «Liv og Røre-forprosjektet» er at det er behov for mer kompetanse i salgsrettet 
markedsføring generelt og bruk av sosiale media spesielt. Ved å gjennomføre kurset lokalt vil flere 
kunne delta samtidig som vi får til en erfaringsutveksling og økt kjennskap til hverandres tilbud og 
utfordringer. Den digitale helsesjekken i forkant for kurset og en times veiledning pr bedrift i etterkant 
gir kursopplegget merverdi for deltakerne. 
 
Vi tror derfor at dette vil være et nyttig tiltak i å styrke bedriftenes evne til salg /markedsføring, og 
dermed bidra til å sikre viktige arbeidsplasser i handels/ servicenæringene spesielt. 
 
Daglig leder og prosjektleder Liv og røre vil delta på kurset og kunne bidra overfor deltakerne under og i 
etterkant, og kurset vil også kunne være et aktivum i fht hvordan vi viderefører erfaringene fra «Liv og 
røre-forprosjektet».  
 
Tiltaket vil være forankret i handlingsplanen i innsatsområde 3 – eksisterende næringsliv, under strategi 
K: Kompetanse, pkt 5: Gjennomføre minst 2 kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle 
ferdigheter. 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2019/379 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Deltakelse år 2 - workshop for turoperatører Visit Senja Region SA 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 28/20 08.09.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Rapport 1 till Innovasjon Norge 
2 Deltagarlista VSR visningsresa 25-29 oktober 2019 
3 Ansøkan Sustianable Future Workshop VOXDyrøy 2020 

 

Daglig leders innstilling 

Visit Senja KF innvilges kr. 100.000 til gjennomføring av år 2 i det treårige prosjektet «Sustainable 
future- Workshop for 2020, i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 
Det forutsettes fortsatt deltakelse fra reiselivsbedrifter i Dyrøy. Eventuell videre medvirkning 
betinges av rapportering fra prosjektår 2 og må fremmes som ny søknad. Tilskuddet gir som 
bagatellmessig støtte. 

Kort sammendrag 

Visit Senja Region SA søker om kr. 100.000 til gjennomføring av år to av tre i prosjektet «Sustainable 
future -  workshop, med bakgrunn i vedlagte søknad, rapport fra prosjektår 1 og opprinnelig kostnads- og 
finansieringsplan. 
 

Saksutredning 

Sammendrag av rapport år 1: 
 Workshop ble gjennomført 24-28. oktober 2019, med 14 utvalgte europeiske turoperatører 
 Tema: vandring/ hiking mot turoperatører som selger pakker med transport, hotell, øvrige 

aktiviteter og måltider, der gjestene blir i minst 3 døgn. 
 I tilknytning til workshopen ble det gjennomført en visningstur til Dyrøy og Senja der alle 

anleggene i Dyrøy ble besøkt. 
 I forbindelse med visningstur ble det testet båttransport mellom Sør-Senja og Dyrøy. 

 
Erfaringene etter prosjektår 1 er gode. Det tar tid å innarbeide nye produkter hos turoperatører, men det 
rapporteres allerede om nye forretningsforbindelser med et flertall av turoperatørene og 
medlemsbedriftene. Arbeidet følges opp gjennom bedriftene og Visit Senja. 
 
Parallelt med dette gjennomfører Visit S et prosjekt finansiert av Troms Fylkeskommune, der det er 
etablert et «Advisory board» med et utvalg av turoperatører som også er involvert i workshop-prosjektet 
og selger produkter i vår region. 
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Bedriftene som har deltatt fra Dyrøy er: 

- Jæger Adventure Camp as 
- Dyrøy Holiday as 
- Camp Solbergfjord 
- I tillegg har Arctic Guide & Visit indirekte inngått i prosjektet som underleverandør til de andre. 

 
Ifølge søknaden vil de gjennomføre årets workshop i oktober, og målrette innsatsen mot markeder som er 
tilgjengelig, ut fra gjeldende regler som myndighetene bestemmer i forhold til korona-situasjonen.  
 
I etterkant har styret i Visit Senja vedtatt å utsette gjennomføring av årets workshop til 2021 pga 
reiserestriksjoner for både utenlandske turoperatører og deres kunder. De har søkt og fått godkjenning fra 
Innovasjon Norge. 
 

Daglig leders vurdering 

Fra juni 2020 har daglig leder i VOX tiltrådt som styreleder i Visit Senja Region og er derfor inhabil i 
behandlingen. Det er derfor Frank Moldvik som har saksbehandlet søknaden. 
 
Workshop-prosjektet er et svært godt tiltak, som tilrettelegger og fasiliterer konkret salgs- og 
markedsarbeid. Daglig leder Dan Bjørk har kompetanse og nettverk som gir tilgang til relevante 
turoperatører. 
 
Reiselivsbedriftene i Senja- og Dyrøy-regionen er preget av mange små virksomheter som hver i seg vil 
ha utfordringer med å posisjonere seg hos internasjonale turoperatører, og som har utfordringer med å 
fylle kapasiten utenfor sommersesongen (i normalår). Bedriftene får gjennom prosjektet direkte salgs- og 
markedserfaring som øker muligheten for å treffe med utvikling av sine produkter/ opplevelser og 
markedsmateriell, mot lavsesong. 
 
Parallelt med dette prosjektet har de samme bedriftene deltatt i SMB-Utvikling, og fått verdifull 
oppfølging til utvikling av produkter/ aktiviteter, samarbeid og salgs- og markedsmateriell. Dette har gitt 
betydelig merverdi til våre bedrifter. SMB-Utvikling avsluttes juni 2020, men det er aktuelt med videre 
oppfølging av reiselivsbedriftene fra samme rådgiver. 
 
Korona-epidemien har naturlig nok begrenset effektene av satsingene, og skaper usikkerhet i fht videre 
arbeid. Bedriftene har i praksis mistet all sommertrafikk fra fisketurismen, med de økonomiske 
konsekvenser det medfører. Dette har naturlig nok gitt et mer kortsiktig fokus, og satt bedriftene i en 
sårbar situasjon.  Si noe om sommersesong 2020 
 
Søknaden forankres i innsatsområde 3- Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat – i 
handlingsplanens Strategi F – styrke vårt samlede opplevelsestilbud. 
Tiltaket er skrevet direkte inn i handlingsplanen under tiltak 3: Videreføre deltakelsen i år to av Visit 
Senja sitt prosjekt «Workshop sustainable future».  
 
Selv om prosjektet ikke gjennomføres som planlagt denne høsten er det mulig å gi tildelingen i år, med 
litt forlenget frist for utbetaling. Det vil gi Visit Senja Region forutsigbarhet i fht finansiering når/ hvis 
restriksjonene lempes og det ligger til rette for gjennomføring. I tillegg anser vi det som hensiktsmessig å 
avsette midler på årets ramme i og med at vi så langt ser ut til å ha godt med midler igjen. 
 
Daglig leder anbefaler å støtte år to av prosjektet. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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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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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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Dyrøy kommune 
v/ VOX Dyrøy 
Tverrveien 1 
9311 Brøstadbotn  

Att: Stig Stokkland 

 
Ansøkan om førlængning Trinn 2 (2019/37) i prosjekt Sustainable 
Future Workshop før år 2020 
 
Prosjektet Sustainable Future Workshop ær beviljat av Innovasjon 
Norge Arktis (INA) før perioden 2019-2021 d.v.s. i 3 år. Visit Senja 
Region (VSR) har genomført trinn 1 før år 2019 och slutrapporterat 
detta till INA respektive VOX Dyrøy. 
 
VSR søker nu samma beløp før 2020 d.v.s. 100.000kr i stød av VOX 
Dyrøy i enlighet med den ansøkan som beviljades før 2019 
 
VSR kommer att genomføra Trinn 2 2020 i enlighet med den plan och 
ansøkan som læmnades in før 2019. 
 
Vi kommer att genomføra workshopen i slutet av året med fokus på 
turoperatører på en marknad som kommer att anpassas till de regler 
som Norska myndigheter bestæmmer i enlighet med Korona 
situationen. 
 
Vi kommer att ha stor hjælp av denna workshop før att resa oss ur 
den situation som idag i praktiken stoppat all trafik av gæster till VSR 
från utlændska turoperatører. 
 
Givet Korona situationen så kommer beslut om vilken marknad och 
målgrupp att beslutas i augusti och workshopen att preliminært 
genomføras i børjan av oktober. 
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Vi kan hamna i en situation dær vi kommer att ansøka om en 
førklængning av prosjektet Sustianable Future Workshop till 2022 all 
beroende på hur pandemin påverkar Norges møjligheter att 
långsiktigt planera øppnandet av en stabil utlandsmarknad. 
Slutgiltligt beslut om detta tas av styret i VSR i augusti 2020 
 
 
Bæsta hælsningar 
 
 
Stonglandseidet den 22 juni 2020 
 
Dan Bjørk 
Daglig Leder 
Visit Senja Region 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/516 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 27.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Visit Senja Region SA - fase to masterplan og merket for bærekraftig reisemål 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 29/20 08.09.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Presentasjon sgr 5 Senja 
2 Presentasjon 
3 Situasjonsanalyse Senjaregionen til SGmøte 4 
4 Tilbud om Utviklingstilskudd Kr 800 000 

 

Daglig leders innstilling 

Visit Senja innvilges kr. 31 445, tilsvarende 2,42% av godkjent kostnadsramme på kr. 
1.300.000, til gjennomføring av fase 2 i Visit Senja Region SA sitt prosjekt «Bærekraftig 
reisemål/ reisemålsutvikling for Senjaregionen».  
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

 

Kort sammendrag 

Prosjektet «Bærekraftig reisemål/ reisemålsutvikling for Senjaregionen ble startet i 2018. 
Prosjektet består av to delprosjekter som gjennomføres parallelt: 
 

- «Reisemålsutvikling for Senjaregionen» er en prosess der det skal defineres strategiske 
mål og tiltak for å nå målene, samtidig som det skal utvikles en attraksjonskraft i markedet. 
Reisemålsutviklingsprosessen bygger på Innovasjon Norges «Håndbok for reisemåls-
utvikling». 
 

- «Merket for bærekraftig reisemål» består i å kvalifisere destinasjonen i henhold til 
Innovasjon Norges merkeordning for bærekraftige reisemål. Det betyr å innfri et sett med 
kriterier og indikatorer for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

Saksutredning 

Masterplan for reiseliv 

Er et tiltak forankret i den regionale næringsplanen. Masterplanen er en regional strategisk plan 
for reiselivsutvikling. Den skal foreligge innen sommeren 2020, og skal følges opp av 

45



handlingsplan «Fra ord til handling». Masterplanen blir felles for Senja, Dyrøy, Sørreisa og 
Målselv.  
Masterplanen skal vedtas i styringsgruppa, for så å behandles politisk i øvrige kommuner.  
Som figuren viser skal Målselv lage egen handlingsplan, mens de tre andre kommunene lager 
felles. 

 
Det overordnede konseptet er pr dato kalt «Senja - by invitation» og spiller på en organisering 
der aktivt inviterer de gjestene en vil ha, gir dem informasjon som gjør at de skjønner hva slags 
reisemål de kommer til/hva som forventes av dem og der «vertskapet» tar ansvar for hele 
opplevelsen (dvs kundereisen). 
 

Merket for bærekraftig reisemål 

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere et langsiktig arbeid for økt bærekraft i 
reiselivet. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer 
målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for 
utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt. 
Mens Sørreisa og Målselv er med i Masterplanarbeidets overordnede del, deltar de ikke i 
merkeordningen.  
 
Å fremstå som bærekraftig reisemål er i dag et fortrinn overfor mer og mer miljøbevisste kunder. 
Om noen år forventes dette å være en hygienefaktor, dvs en forutsetning for å være foretrukket 
reisemål. Det er pr i dag 15 destinasjoner som har merket, og 12 nye destinasjoner er i gang 
(bl.a) 

46



Arbeidsprosessen rundt merkeordningen er delt i flere faser. Første milepæl for reisemålet er å få 
godkjent besvarelsen på standardens område A og B som omhandler forankring og 
implementering politisk og blant reiselivsaktørene.  

Neste store milepæl er godkjenning av standardens område C-D-E som går mer konkret inn på 
de tre ulike delene av bærekraftbegrepet (miljømessige, sosiale og økonomiske verdier) med 
påfølgende kontrollbesøk på reisemålet hvor sentrale aktører på reisemålet deltar. Deretter kan 
endelig score og eventuell godkjenning gis. 

Fase 1 besto av situasjons- og mulighetsanalysen i masterplanarbeidet. Parallelt med dette 
gjennomføres første fase i merkeordningen. Den avsluttes våren 2020 med godkjenning av 
standardens område A og B. 
 
I neste omgang forventes en fase 3, der fase 2 i merkeordningen skal oppfylles. 
 
Å fremstå som bærekraftig reisemål er i dag et fortrinn overfor mer og mer miljøbevisste kunder. 
Om noen år forventes dette å være en hygienefaktor, dvs en forutsetning for å være foretrukket 
reisemål. Det er pr i dag 15 destinasjoner som har merket, og 12 nye destinasjoner er i gang 
(bl.a) 

Arbeidsprosessen rundt merkeordningen er delt i flere faser. Første milepæl for reisemålet er å få 
godkjent besvarelsen på standardens område A og B som omhandler forankring og implementering 
politisk og blant reiselivsaktørene.  

Neste store milepæl er godkjenning av standardens område C-D-E som går mer konkret inn på de tre 
ulike delene av bærekraftbegrepet (miljømessige, sosiale og økonomiske verdier) med påfølgende 
kontrollbesøk på reisemålet hvor sentrale aktører på reisemålet deltar. Deretter kan endelig score og 
eventuell godkjenning gis. 

 
Fase 1 besto av situasjons- og mulighetsanalysen i masterplanarbeidet. Parallelt med dette 
gjennomføres første fase i merkeordningen. Den avsluttes våren 2020 med godkjenning av 
standardens område A og B. 
I neste omgang forventes en fase 3, der fase 2 i merkeordningen skal oppfylles. 
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Dyrøy har deltatt i Trinn 1 og finansiert sin andel kr 22 419,-  tilsv. 2,44% av totale kostnader på 
kr 918 000,- i Trinn 1.  

      Trinn 2 består av å få en felles Masterplan med de andre kommunene i henhold til regional 
næringsplan.  Denne vil viser synergier, men som også gir anbefalinger i forhold til videre 
utvikling og organisering. Dette vil for Dyrøy koste kr 31 445,-, om Dyrøy velger å vedta å delta 
videre i bærekraftsprosjektet, hvilket tilsvarer 2,42% av totale kostnader på kr 1 300 000,- for 
Trinn 2.  

Trinn 2 har en ramme på kr. 1.300.000 og er finansiert med kr. 800.000 fra Innovasjon Norge og 
resten fra kommunene med en relativ andel ut fra folketall.  

Daglig leders vurdering 

Fra juni 2020 har daglig leder i VOX tiltrådt som styreleder i Visit Senja Region og er derfor 
inhabil i behandlingen. Det er derfor Frank Moldvik som har saksbehandlet søknaden. 
 
Styret i VOX Dyrøy innvilget kommunens andel til fase 1 i sak 47/18. VOX Dyrøy har hatt og 
har en aktiv rolle i forhold til samarbeidet med Visit Senja Region SA.  Daglig leder i VOX 
deltar i styringsgruppa for prosjektet og VOX er medfinansiør av prosjektet «Workshop for 
turoperatører». 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål, Finnsnes 18/2-2020

Styringsgruppe nr 5

49



Agenda

• Agenda og referat fra forrige møte

• Nytt siden sist 
• Dan

• Jenny 

• Torill 

• Smart Senja og Gjesteundersøkelse fra Lofoten ved Berit 
Kristoffersen og Inger Helene Svartdal 

• Kort gjennomgang oppdaterte undersøkelser

• Forslag strategi, posisjonering og organisering – diskusjon 

om alternativer

• Veien videre 

• studietur 5-8 mai

• Eventuelt 

Lunsj kl 1130. Ferdig kl 1400
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Fantastiske ressurser 

Fra Wikipedia
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Turismen er død – leve turismen

52



Reisemål vs bo- og arbeidsregion

• Må forstås med gjestens briller

• Må både skape reiselyst og levere på 
forventninger når gjesten kommer

• Både helheten og hver enkelt

• Må ha kundeinnsikt og klare og omsette den i 
praksis
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Tripadvisor Senja
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Fra attraksjon til helårig reisemål 
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Tripadvisor Målselv
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Fjellturisme
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Strategisk næringsplan
8/5 - kommuner 

Masterplan – To hovedgrep
Ett for Senjaregionen

Ett for Målselv

Fra ord til handling  -
Senjaregionen  
Gjennomføring 3 kommuner

Fra ord til handling 
Målselv  
Gjennomføring 1 kommune

Fellestiltak – for eksempel vekstprogram for reiselivsbedrifter, 
tilgjengelighet/grønn mobilitet, Bardufoss som innfallsport  

5 kommuner

7/4 kommuner
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Kort oppdatering

Analyse og undersøkelser
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Reisemål i tidlig fase 

• Mye småbedrifter, 
enmannsbedrifter, sesong mm

• Få eksportmodne bedrifter

• Lite infrastruktur både generelt 
og reiselivsrettet 

• Svak organisering

• Oppegående markedsapparat i 
regi av VSR

Annika Fredriksson, Naturturism foretagen 60
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1897 Lofoten 1898 Vesterålen 1892 Narvik-region 1984 Sør-Troms 1986 Senja-region 1985 Indre Troms 1902 Tromsø

Totale kommersielle gjestedøgn 2014-2019

Senjaregionen  
87 000 
+ 27% (10%)

Indre Troms
72 000

+ 31% (+/-0)
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Trafikktall 

Ballesvikskartunellen 
250 passeringer/dag
500-690 i sommermnd

Senjahopen 
Nytt i år

Finnfjordbotn vest  
liten variasjon 

128 pr dag
Mai-aug

139 pr dag
Mai-aug 62



Verdiskaping  

• Turistrelatert konsum 360  - 390 mill NOK pr 
år
• 15% knyttet til pakkereise
• 24% knyttet til overnatting
• 17% knyttet til transport
• 45% knyttet til annet

• Stor vekst med liten verdiskaping? 

• Bedriftene langs nasjonal turistveg firedoblet 
omsetning fra 2010 -2017
• Sammenliknbare  regioner 50% økning
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Gjestene i sommersesong – ingen endring
NB! få respondenter 

• Gjesteundersøkelser sommer

• Yttersiden

• Mye rundreiseturister, kort oppholdstid

• Mange fricamper «Drømmen om Norge»

• Internasjonale noe yngre enn norske

• Fornøyd med naturen (inkl vandring, foto ol)
• ønsker ikke guidede opplevelser

• Savner møtet med folk, historie, kultur, mat,
• Autentisitet og samhandling 

• Forbedringspotensial på kultur samt infrastruktur som toaletter, avfall, 
skilting, veier og ferger (kapasitet og informasjon) 
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Bedriftsundersøkelse, 29 svar (63%) 
Bærekraft:

• Nesten alle kjenner til bærekraftig reisemål.
• Nesten alle synes det er viktig at regionen markedsføres som bærekraftig reisemål 
• Ingen av respondentene er sertifisert, 
• Vel 50% har planer om å bli det,  vel 40% har ikke tenkt på det  
• Kommentarene tilsier økt bevissthet på transport, lys, varme, svinn, sortering mm

Ang opplæring og kompetanse
• 1 bedrift har 1 lærling, 1 har fire el fler, resten har ingen primært mat, men også noe keramikk, 

malerier mm. Omtrent samme bilde for utplasseringselever
• 45% har opplegg for opplæring av sesongansatte
• Kun 35% deltar (selv eller ansatte )på kompetansetiltak i reiselivet
• 30% har gjort tiltak for å utvikle helårige arbeidsplasser
• 70% har HMS-plan
• Under 50% gjennomfører medarbeidersamtaler årlig 

Behov for 
mobilisering
og profesjonalisering
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Innbyggere - Pressområder og utfordringer 
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Innbyggere - Positive opplevelser
Ikke turismen i 
seg selv, men 
tilretteleggingen
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Oppsummert  

• Økning i etterspørsel, men er det tilsvarende i lønnsomhet? 

• Liten kapasitet, som går for under halv maskin

• Opplevd overturisme, men vel så mye underturisme

• Det handler om tilrettelegging, og å invitere rett gjest til rett sted til rett tid

• Stort uutnyttet potensial 

• Bedriftsøkonomisk, men også samfunnsmessig 

• Både andre næringer og kommuner vil tjene på at det tas ut

• Profesjonalisering – og fokus på gode arbeidsplasser
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Vår anbefaling 
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Fra attraksjon til helårig reisemål 
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Senja. By invitation
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Når du skal ha selskap 

• Inviterer de du vil

• De du tror passer sammen

• Når det passer deg

• Er tydelig på hva de er 
invitert til

• Tar ansvar for hele kvelden

• Håper at de koser seg og 
kommer igjen neste gang de 
blir invitert 
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Kundereisen
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Inngangs-
posisjon
Varierer 

Smertepunkt

Hjertepunkt 

Senja i dag

x x
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Eksportmodenhet
• Reisemålet kan tilby 2-5 dagers helhetsopplevelse (bo, spise, gjøre, reise).

• Reisemålets tilbud er samlet, pakketert og mulig å bestille.

• Kommunikasjonen er språktilpasset. 

• Det finnes en lokal organisasjon med et tydelig mandat for å representere reisemålet. 

• Reisemålet har felles prioritering av markeder og målgrupper. 

• Det finnes en plan og en langsiktig finansiering av markedsaktiviteter, samt en felles merkevareplattform. 

• Den lokale organisasjonen er ansvarlig for utvikling og implementering av reisemålets felles forretningsplan / 
strategi basert på kunnskap om markedet, valg av målgrupper, produkttilbud og ressurser. 

• Reisemålet har en forretningsmodell for hvordan samarbeidende bedrifter på destinasjonen kan utvikles 
lønnsomt. 

• Dessuten bør 
• det finnes en bærekraftstrategi for reisemålet 
• reisemålet aktivt arbeider for å kvalitetssikre sine leveranser 
• reisemålet involvere lokalbefolkningen og bygge et godt vertskap

(VisitSweden/Exportmognad)
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Kommunikasjon 
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Senja. By invitation

Personlig

Tillitvekkende 

Vise natur og 
mennesker/kultur

Avklarer rammer - Gir 
anledning til å presentere 
«codes of conduct»

Aktører som tenker på 
hele kundereisen
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https://youtu.be/Um4xGiD_bLw
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The Wild Atlantic Way

• See the ocean. Meet the people. 
Feel the welcome. A taste of the 
Atlantic beckons, so bring an 
appetite… and your sense of 
adventure! 
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Organisering for gjennomføring
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Destinasjonsledelse

• I praksis vil en slik destinasjonsledelse bestå altså av de aktører som utfra 
mandat eller rolle har mulighet til å få til ønsket utvikling av reisemålet.  
Kommunene og destinasjonsselskapet er selvskrevne aktører i en slik 
destinasjonsledelse. Hvem andre som inngår vil variere ut fra strukturen i 
næringen eller på det lokale innovasjonssystemet samt utfordringen på det 
aktuelle reisemålet

• Se for øvrig også illustrasjon xx som viser alle premisser og drivere som påvirker 
reisemålet og destinasjonsledelsens sentrale rolle 
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Destinasjonsledelse 

• IN defisjon : den/de aktørene som leder utviklingen på destinasjonen, for 
eksempel destinasjonsselskap, reiselivslag, reiselivsrettet næringsselskap eller 
sentrale personer fra næring og kommune.» 

• I praksis de aktører som utfra mandat eller rolle har mulighet til å få til ønsket 
utvikling av reisemålet.  Kommunene og destinasjonsselskapet er selvskrevne 
aktører i en slik destinasjonsledelse. Hvem andre som inngår vil variere ut fra 
strukturen i næringen eller på det lokale innovasjonssystemet samt 
utfordringen på det aktuelle reisemålet

Ikke et styre, men 
en gjennomførings-
organisasjon 
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Destinasjonsledelse 

• Visit Senja Region – markedinnsikt, markedsføring av destinasjonen, markedsrettet 
produktutvikling, markedskontakt, koble marked og bedrift

• Kommunene – tilrettelegging av infrastruktur, planmyndighet og premissleverandør. 
Viktig også for å koble lokalsamfunn og reiselivets behov

• Andre; Gode hjelpere:
• Friluftsråd Nordavind - prosjekter
• Nasjonalparkforvaltning Wox - Dyrøyprosjekter
• Nav – kompetanseorganisasjoner
• Næringshage – vekstprogram for bedrifter

Ikke et styre, men 
en gjennomførings-
organisasjon 
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Senja 

Målselv 

Næringsplan 
for Midt-

Troms 

Bardu –
Salangen –
LAVANGEN 
Vasstulan

Senjaregion

(Senja, Dyrøy, Sørreisa)
Målselv

Bardu Salangen ?

Næringsplan 
Midt-Troms

(Bak scenen)

På scenen

På scenen

På
 s

ce
n

en
På scen

en
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Forutsetninger for merkeprosess

• Reisemålet må kunne avgrenses til et naturlig geografisk område som også inngår i reisemålets 
markedsføring og destinasjonsselskapets nedslagsfelt

• Reisemålet må ha et velfungerende destinasjonsselskap som utfører fellesoppgaver på vegne av 
reiselivsbedriftene

• Det må eksistere et system for finansiering av fellesoppgaver hvor medlems- /reiselivsbedriftene har 
skriftlig avtale om økonomisk bidrag 

• Kommunen(e) som omfattes av reisemålet må være aktivt involvert i prosessen. Når prosjektet er i gang 
må kommunen(e) fatte vedtak om å være en aktiv bidragsyter for å oppnå Merket for bærekraftig 
reisemål

• Kommunen(e) og/eller regionen hvor reisemålet er lokalisert må ha en plan eller strategi som 
omhandler bærekraftig reiseliv
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Strategier

• Invitere de som vil like seg  hos oss 

• Være forberedt 

• Ta godt i mot dem og passe på dem gjennom 
hele oppholdet 

• Følge dem til døren og gi dem en god klem 
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Visit Senja Region – Senjaregionen som 
attraktivt og bærekraftig reisemål

• Turoperatører workshops 

• NTW – ITB – VAEii

• Web – booking

• Andre prosjekter

• Nåsituasjonsanalyse – Masterplan 1 fase ferdig

• Hva nå? Hvem skal være med? 

• Destinasjonsledelse
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Turoperatører

• Workshops 
• NTW, ITB og VAEii
• Pretour NTW – Dyrøy og Målselv
• VAEii - høst
• Egen studiereise + workshop med utvalgte turoperatører etter messer
• Aktiv markedsutvikling
• Minimum tre netter
• Rett gjest, på rett sted til rett tid
• Mat, opplevelse og overnatting som utgangspunkt
• Dyrøymat
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Felles Web – Booking 

• Visit Tromø , Visit Lyngenfjord og Visit Senjaregion

• Travel styles 
• Classic Arctic
• Culture and History
• Familyfriendly
• Hiking and Biking
• Slow Travel
• Togetherness

• Accomodations
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• Traveller info

• Things to do
• Northern lights
• Midnights sun
• Activities
• Events
• Attractions
• Local shops
• Inspiration
• Packages

• Food and Drink

• Seasons
• Summer
• Hiking
• Northern Lights
• Winter
• Holidays
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• Friluftslivets ferdselsårer

• Bærekraftig besøksforvaltning

• Kulturminneplan i Dyrøy

• Marin verneplan

Andre prosjekter på gang 
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Advisory Board

• Studietur

• Første møte gjennomført

• Nyinvestering

• Destinasjonsbranding – destinasjon ikke attraksjon
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• Spennende nysatsninger

• Bedre sammarbeid mellom aktørene

• Riktige produkter finner sin vei ut på markedet 

• Utvikling i riktig retning

Advisory Board
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1. Bakgrunn og formål  
 

1.1 Bakgrunn  
Destinasjonsselskapet Visit Senja Region SA har startet arbeidet med «Senjaregionen som attraktivt 
og bærekraftig reisemål». Prosjektet skal resultere i en helhetlig strategi (Masterplan) for den 
langsiktige utviklingen av regionen. Prosjektet omfatter kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy 
som fra 2020 blir den nye Senja kommune samt Dyrøy, Sørreisa og Målselv. 

Ett viktig delmål er at regionen gjennom prosessen skal oppnå Innovasjon Norges merke 
«Bærekraftig reisemål». 

 

1.2 Senjaregionen som pilot   
Prosessen i Senjaregionen er en pilot som skal forene de to sentrale verktøyene Innovasjon Norge 
har på reisemålsnivå: «Reisemålsutvikling» og «Merket for bærekraftig reisemål».  Målet med piloten 
er å prøve ut hvordan de to modellene kan slås sammen til en prosess som gir synergier og forenkling 
både når det gjelder strategiutforming og operative tiltak samt prosess/arbeidsmengde for lokale 
aktører.  Det er også et mål at prosessen utad skal fremstå som enkel og oversiktlig. 

 

 

 

  

Foto: Pete Oswald 

99



 

4       

1.3 Mål  
Målet er at reiselivet i Senjaregionen skal bidra til lokal verdiskaping og gode lokalsamfunn innenfor 
en forsvarlig ramme.   

Prosjektmålet er at Senjaregionen innen juni 2020 skal  

• Ha en Masterplan som fungerer som rammeverk for langsiktig utvikling og som  
o Er vedtatt og signert av styringsgruppens medlemmer 
o Er vedtatt av styret i Visit Senja Region SA 
o Kommunene vedtar å legge til grunn for sine prioriteringer når det gjelder reiseliv 
o Operasjonaliseres og gjennomføres i «fra ord til handling»-fasen, dvs. fra 

høsten 2020 
• Oppnå statusen «Vi er i gang» innenfor ordningen «Bærekraftig reisemål», dvs. at  

o A- og B-kriteriene i ordningen er innfridd 
o Kommunene vedtar å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for 

bærekraftig reisemål og tar handlingsplanen til orientering  
o Merkearbeidet går inn i fase 2: med å gjennomføre konkrete tiltak samt å 

dokumentere C-, D- og E- kriteriene som ligger i ordningen slik at merket for 
«Bærekraftig reisemål» oppnås i løpet av 2021. 

I tillegg til å jobbe for å få merket bærekraftig reisemål omfatter 42 kriterier og 104 indikatorer som 
må besvares, er det en premiss at utviklingen generelt skal ivareta hensyn til natur, kultur, miljø, 
lokalsamfunn og økonomi slik det er definert av Innovasjon Norge i ti prinsipper. 

 

Illustrasjon 1: Tre tema og ti prinsipper for et mer bærekraftig reiseliv 
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1.4 Forankring  
Den regionen som inngår i prosjektet omfatter hele Midt-Troms bortsett fra Bardu. En viktig premiss i 
arbeidet er derfor den regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, vedtatt av regionrådet i 
januar 2018.  

Målet i næringsplanen er at «Midt-Troms skal bli den regionen i Nord-Norge med størst bærekraftig 
vekst i reiselivet».  

Tabellen nedenfor viser hvordan tema og prioriteringer i den regionale næringsplanen kobles inn i 
Masterplanen. 

Tabell 1: Sammenhengen mellom Regional næringsplan og Masterplanen 

Tiltak regional Næringsplan     
1. Styrke regionens reiselivskapasitet Tas opp i Masterplanen 
2. Tilgjengelighet (off. transport) Tas opp i Masterplanen 
3. Arbeid mot regionalt og nasjonalt nivå Tas opp i Masterplanen 
4. Forprosjekt Bærekraftig reiseliv – inkl .«regionalt 

parkvesen»  
Forprosjekt gjennomført av xxxxx (link til rapport).  
Tas opp i Masterplanen 

5. Styrke regionalt destinasjonsarbeid Tas opp i Masterplanen 
6. Masterplan - Bærekraftig reisemålsutvikling Masterplan er sluttprodukt for prosjektet.  

Mål om å oppnå merket for bærekraft i fra «ord til 
handlingsfasen» som starter forsommer/høst 2020.  

7. Samordnet turistinformasjon Tas opp i Masterplanen 
8. Arbeide for å sikre og styrke Senjafergene Transport og tilgjengelighet tas opp i Masterplanen 
9. Bardufoss Lufthamn som incoming 

charterflyplass 
Bardufoss som innfallsport tas opp i Masterplanen 

10. Handlingsplan for synergier med andre næringer Berøres, men ikke i form av handlingsplan 
11. Utdanningstilbud vgs og høyere utdanning i 

Midt-Troms 
Kompetanse tas opp i Masterplanen 

12. Entreprenørskap – sterkere innretning av 
reiseliv i grunnskole og vgs 

Kompetanse tas opp i Masterplanen 

13. Fleksible lærlingeordninger i reiselivsfag i små 
reiselivsbedrifter 

Kompetanse tas opp i Masterplanen 

 

Det er viktig å se at Masterplanen er et strategisk rammeverk som peker ut en langsiktig retning. 
Planen bidrar gjennom dette til å sette ulike tema på dagsorden, men utreder ikke alt i detalj. 
Gjennomføringen skal skje i «fra ord til handlingsfasen».  

Forholdet mellom den regionale næringsplanen og arbeidet i dette prosjektet kan oppsummeres slik:  

• Den regionale næringsplanen er det overordnede dokumentet for utviklingen i fire 
hovednæringer i regionen, herunder også reiseliv. 

• Masterplanen er det strategiske rammeverket for reisemålet 
• Merket for bærekraftig reisemål er et operativt verktøy for utvikling og kontinuerlig 

forbedring av reisemålet. 

Sammenhengene mellom planene er illustrert i figur 1. 
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Figur 1. 

 

Merket for Bærekraftig reisemål gis til en juridisk enhet, dvs. Visit Senja Region SA. Ett krav for å få 
merket er at det foreligger en helhetlig strategi for reisemålet, for eksempel en Masterplan. Det må 
altså være samsvar mellom det geografiske området som dekkes av den juridiske enheten som får 
merket og strategien. 

Pr i dag er ikke Målselv og Sørreisa kommuner medlemmer i destinasjonsselskapet Visit Senja Region 
SA. Etter avtale er Målselv og Sørreisa kommuner allikevel med i første fase av prosessen. Hensikten 
med dette er at de to kommunene skal få bakgrunnskunnskap til å avgjøre om det er hensiktsmessig 
å være en del av en større regional satsning.  Tilknytningen skal avklares før jul 2020. 

 

1.5 Kobling mot andre prosjekter 
Senjaregionen er et attraktivt område for reiselivsutvikling. Det pågår derfor en rekke små og store 
prosjekter og utviklingstiltak – både i offentlig og privat regi.  For å få synergier og konkrete 
resultater er det viktig å se prosjektene i sammenheng.   

Figuren på neste side illustrerer de to delprosjektene som inngår i dette prosjektet samt andre 
prosjekter som for eksempel «Bærekraftig besøksforvaltning».  Masterplanen er strategisk og er 
derfor satt inn i den store boblen, mens arbeidet for å nå merket er mer operativt prosjekt på nivå 
med for eksempel «Bærekraftig besøksforvaltning».   
 
Prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning» er utført av Nordavind utvikling og Næringshagen Midt-
Troms AS.  Prosjektet har kartlagt behov for tilrettelegging ved til sammen 119 utfartsparkeringer i 
Midt-Troms og gir anbefalinger om nødvendig tilrettelegging i form av toaletter, avfallshåndtering, 
parkeringsplasser og informasjonstavler. Prosjektet gir også anbefalinger om videreføring av 
turstiprosjekt samt foreslår en modell for et regionalt parkvesen som skal sørge for drift.  
 

Regional 
Næringsplan

Masterplan

Merke for 
bærekraftig reisemål 
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Visit Senjaregionen har nå også etablert et panel av en gruppe internasjonale turoperatører og andre 
eksperter, et såkalt Advisory Board, som skal være med å diskutere løsninger og gi kunnskap for 
utvikling av Senjaregionen som reisemål. Kunnskapen skal formidles til bedriftene gjennom 
bedriftsbesøk og workshops. Arbeidsformen er innovativ og relativt unik i Norge. Første samling i 
Advisory Board skjer gjennom en firedagers befaring/møteserie i november 2019. 

Figuren kan oppdateres med prosjektnavn i flere av «boblene» etter hvert. Slik vil en kunne holde 
oversikt over alt som skjer av større prosjekter i regionen. Ett eksempel er stedsutvikling i Finnsnes 
eller prosjektet med Bardufoss som charterflyplass. 

 

 

 

  

Foto:  Reiner Schaufler  

103



 

8       

2. Nåsituasjon  
 

2.1 Senjaregionen i ett produkt- og markedsperspektiv  
Denne analysen omfatter hele Midt-Troms unntatt Bardu. Dersom Målselv og Sørreisa kommuner 
ikke ønsker å delta i neste fase, vil situasjonsbeskrivelsen endres i forhold til det. 

Det området som utredes består av 7 kommuner med til dels store variasjoner i natur og kulturmiljø. 
Til sammen kan regionen by på heftig kystnatur, fjellområder og nasjonalparker med kystutsikt, 
furuskog, villaks og bjørn.  Regionen er også samisk, og kan dermed utvikle troverdige konsepter 
knyttet til den samiske tradisjonen om det er aktører som ønsker det. 

Dette gjør at området samlet sett kan tilby en lang rekke ulike produkter i markedet, noe som gir 
muligheter for synergier og resultater i form av økt lønnsomhet, mer helårig etterspørsel osv. Litt 
spissformulert kan en si at Senjaregionen kan tilby en unik kombinasjon av finsk Lappland og heftig 
kystlandskap, noe som til sammen vil representere et potensial også internasjonalt. 

For å ta ut potensialet er det viktig at hver av produkt- og markedskoblingene er konkurransedyktige 
i sine respektive segmenter, samtidig som en ser etter synergier og unike kombinasjoner. Det betyr 
for eksempel Målselv fjellandsby må være konkurransedyktig med andre fjelldestinasjoner, mens 
fisketurismeaktørene eller resortene på yttersiden må være konkurransedyktige ift å nå ut til sine 
valgte nisjer.  

Det er de totale tilbudene som samlet sett bidrar til at regionen samlet kan fremstå som attraktiv i 
forhold til andre regioner som Lofoten, Lyngen eller Vesterålen.   

 

 

 

Foto: Rune Nilsen  

 

Foto: Yngve Ask 

Foto: Pete Oswald 

Foto: Fosstopp 
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Turismen i Senjaregionen er i en tidlig fase.  Det betyr at en foreløpig ikke har den infrastrukturen 
som en har for eksempel i Lofoten, der en også i lavsesong finnes et visst tilbud av åpne bedrifter, 
serveringssteder, aktiviteter etc. Den offentlige kommunikasjonen til og innad i området er også 
begrenset. Dette gir noen utfordringer generelt, og særlig i vintersesong da det er mye snø og glatte 
veier. De bedriftene som er helårsåpne tar i stor grad ansvar for å hente egne gjester på Bardufoss, 
på fergeleie eller til og med i Tromsø.  Hamn, Mefjord brygge og Målselv fjellandsby er eksempler på 
aktører som enten selv eller gjennom samarbeidspartnere tar ansvar for den besøkende gjennom 
hele oppholdet. For å få opp volumet generelt og helårstrafikken spesielt er det viktig å få enda flere 
aktører til å jobbe på denne måten.  

Det varierte ressursgrunnlaget gjør at Senjaregionen allerede har en posisjon innen nisjer som 
topptur, fiske, foto, nordlysturisme. Fordelen med nisjer er at en kan oppnå lønnsomhet også med 
små volumer, noe som er viktig for å unngå overturisme i små lokalsamfunn. Nisjeaktiviteter har 
videre den fordel at det ofte kreves guiding, noe som gir spennende arbeidsplasser og verdiskaping til 
lokalsamfunnet. Ofte kan aktivitetene med en viss tilrettelegging og moderasjon også benyttes som 
tilbud til besøkende uten spesialkunnskap. Det er rom for å utvikle dagens nisjer ytterligere, samtidig 
som en utfra ressursgrunnlaget kan utvikle nye knyttet til for eksempel villmark (wilderness, 
ekspedisjoner), sykling, vandring og padling.  

 

 

 

  

Foto: Stine Karlsen 

 

Foto: Mefjord Brygge 

 

Foto: Målselv Fjelllandsby 

 

Foto:  Reiner Schaufler  

 

Foto:  Alexander Benjaminsen 
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Hva mener gjestene 

2.2.1 Elektronisk spørreundersøkelse 
Sommeren 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant gjestene på Senja.  

Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk. Respondentene ble rekruttert i bedriftene og på 
turistkontoret. Totalt kom det inn 151 svar, av disse 94 norske og 57 utenlandske. Utvalget er for lite 
til at man kan trekke konklusjoner, men gir allikevel signaler som en bør ta hensyn til. Den gjengis 
derfor her. For informasjonens skyld gjengis også prosenttallene. En må imidlertid være bevisst at det 
kan slå feil ut i så små utvalg.  

Fordi denne undersøkelsen er gjennomført i sommersesong kommer de fleste respondentene fra 
besøksmål på yttersiden. I desember starter imidlertid vinterundersøkelsen, der forventes at 
flertallet av respondentene kommer fra Målselv. 

Undersøkelsen skal ligge i vedlegg xx. 

Tabell 2: Ooppsummering kjennetegn ved de norske og internasjonale respondentene 

Norske respondenter Internasjonale respondenter 
70% var fra Nord-Norge inkl Svalbard 
 

32% av de internasjonale respondentene oppgav 
at de kom fra «andre» land, sannsynligvis Finland 

20% fra Østlandet 
 

17% kom fra Tyskland, mens rundt 14% fra Italia 

Nesten 60% brukte egen bil, nesten 10% 
brukte leiebil, 8% brukte bobil (eid eller leid) 

44% hadde leiebil, rundt 27% brukte egen bil, 
mens 17% oppga at de kom med fly 

Bodde hjemme natten før de kom til 
Senjaregionen  

Bodde i Tromsø natten før de kom til 
Senjaregionen 

Alder:  
21- 30 år 14,5% 
31-40 år 13,3% 
41-50år 22,9% 
51-60 år 37,3% 

Alder:  
21-30 years old 20,0% 
31-40 years old 27,3% 
41-50 years old 20,0% 
51-60 years old 21,8% 
 

Få reisefølger med barn Få reisefølger med barn 
 

Figur 2: Norske respondenters boform ved overnatting i Senjaregionen 
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Figur 3: Utenlandske respondenters boform ved overnatting i Senjaregionen 

 

Det er interessant at flere nordmenn fricamper enn bor på campingplass. En ser også at de 
utenlandske respondentene i stor grad bor på hotell. Dette skyldes sannsynligvis at undersøkelsen er 
distribuert primært via bedrifter. Intervjuundersøkelser på yttersiden i sommer indikerer imidlertid 
at det er mange internasjonale gjester som bor på camping eller som fricamper eller også i bilen 

Lavterskeltilbud som å se, vandre eller fotografere vakker natur er det aller viktigste både for norske 
og internasjonale respondenter. Mens de norske respondentene også er opptatt av andre aktiviteter 
som klatring, kajakk mm er det nest viktigste for de utenlandske respondentene å oppleve den lokale 
kulturen og livsstilen (herunder også mat).   

Tabell 3: hvilke aktiviteter har du eller planlegger du å gjennomføre 

Norske respondenter Internasjonale respondenter 
se vakker natur (79%) See beautiful scenery (96%) 

vandre i naturen (75%) Hike / Mountain Hike (80%) 

Fotografering (33%)  Photographing (75%) 

Topptur/klatring (32%) Experience local culture, lifestyle and tradition 
(27%) 

Kulinariske og/eller lokale matopplevelser 
(25%) 

Experience cities, places and the lives of locals 
(20%) 

Kajakkpadling (15,3%) Visit historic buildings / places  (18%) 

Saltvannsfiske (18,8%) Culinary and / or local food experiences (14%) 
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Respondentene er gjennomgående fornøyd med det de har deltatt på. På en skala der 5 var høyest 
scoret alle 4 eller mer. Det som scoret lavest er opplevelsen av lokal kultur. Det er altså et betydelig 
potensial å bygge opp opplevelser og formidling av menneskene og livet i regionen før og nå. Dette 
bekreftes også av andre spørsmål i undersøkelsen som viser at både norske og internasjonale 
respondenter opplever mangelfunn informasjon både i forkant og under oppholdet om 
Senjaregionens historie og kultur.  Respondentene opplever også at lokalkunnskapen er mangelfull 
hos dem de møter, og at de i liten grad får informasjon om hvordan de selv skal oppføre seg for å 
være ansvarlige turister.  

Nesten 90% av respondentene (norske og internasjonale) sa at de ikke ønsket/hadde deltatt på 
organiserte aktiviteter. De organiserte aktivitetene de hadde deltatt på var toppturer med guide, 
kajakk, rideturer, fisketurer. Dette er aktiviteter som krever tilgang til spesielt utstyr eller spesiell 
kompetanse. I forhold til det som er sagt over er det imidlertid interessant at rundt 20% av de 
utenlandske respondentene hadde deltatt på guidet tur på museum. 

Under 20% av de norske respondentene svarte at bærekraft var viktig i valg av Senjaregionen som 
reisemål, mens nesten 80% av de internasjonale mente at det var svært viktig eller ganske viktig. 
Både norske og utenlandske respondenter opplever i stor grad at Senjaregionen fremstår som "et 
reisemål som tar vare på natur, miljø, kulturarv og lokalbefolkningen".  
 
Undersøkelsen indikerer imidlertid at det er et stort forbedringspotensial knyttet til tilrettelegging i 
naturen, (se figur 4 og 5), og bekrefter på denne måten også at det er viktig å følge opp forprosjektet 
«Bærekraftig besøksforvaltning» som er utført av Nordavind Utvikling og Næringshagen i Midt-Troms 
AS.  
 
Figur 4: Norske respondenters tilfredshet med tilretteleggende infrastruktur i Senjaregionen 

  

108



 

13       

Figur 5: Internasjonale respondenters tilfredshet med tilretteleggende infrastruktur i Senjaregionen 

 

Både norske og internasjonale respondenter er generelt fornøyd. Først og fremst skyldes det 
naturen, folkene, stillheten. Det er verdt å merke seg at det er få av respondentene som opplever at 
det er overturisme i regionen i dag, samtidig som at stillheten trekkes frem som en av de store 
fordelene.  Dette indikerer at det kritisk for Senja å unngå overturisme problematikk fremover. 
 
Samtidig er det en rekke negative kommentarer som må tas alvorlig. Disse er først og fremst knyttet 
til manglende infrastruktur (se Illustrasjon 2 og 3), men også veistandard, fergekapasitet, manglende 
kollektivtransport, få attraksjoner og tilbud, lite av mat/lokal mat samt at det er vanskelig å få innsikt 
i lokal historie mm.  

 
Foto:  Reiner Schaufler  
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Illustrasjon 2: Ordsky negative elementer ved Senjaregionen som reisemål, norske respondenter 

 

 

Illustrasjon 3: Ordsky negative elementer ved Senjaregionen som reisemål, internasjonale 
respondenter 
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2.2.2 Intervjuer  
Parallelt med undersøkelsen ble det gjennomført rundt 30 intervjuer med turister på bedrifter og 
langs veien på yttersiden av Senja samt ved innfallsporten til Ånderdalen nasjonalpark. Målet med 
undersøkelsen var å gjennomføre åpne samtaler for å få en sterkere forståelse av hva som var 
turistenes motiv for besøket.  Disse samtalene ble gjennomført i løpet av to dager med strålende sol, 
noe som kan ha påvirket svarene. Samtalene avdekket at  

• Gjestene generelt var svært fornøyde  
• En stor andel var på rundreise med bobil, bil/telt. Målet for disse var i stor grad knyttet til 

opplevelsen av frihet i flott natur.  
• Et stort antall var finske 
• Flertallet var på en rundreise mellom Tromsø-Senja-Vesterålen- Lofoten med eller uten 

kobling over til Sverige  
• Samtaler avdekket behov for følgende forbedringspunkter:   

o Fergekapasitet, regularitet og informasjon både i forkant og sanntid 
o Skilting langs vei, jf mye veier og mange kryss 
o Skilting til bedriftene og andre besøksmål er utydelig og inkonsekvent 
o Ønske om tydelig markering av «Highlight-turer»; synliggjøring av utgangspunkt, 

tilrettelegging av p-plass (gjerne mot betaling), samt tilrettelegging i natur.  
o Bredde i turer: noen enklere, noen krevende. Skilting som gir forutsigbarhet og 

trygghet 
o Flere toaletter, renhold på toaletter, gjerne også flere dusjer langs veien 

Det er verdt å merke seg at de veifarende turistene som fricampet ikke synes klar over at dette er en 
type turisme som vekker debatt eller skaper utfordring ift tilrettelegging og verdiskaping. Dette er 
noe Mimir har erfart også på andre reisemål, og er sannsynligvis knyttet til at hvordan man 
markedsfører Norge og norsk natur. 

 

2.3 Tall og fakta 
I Statistisk sentralbyrå/Statistikknett sine tall er Senjaregionen delt på to regioner:  

• Senja-region1: Omfatter kommunene Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik (og Sørreisa t.o.m. 2013). 
• Indre Troms: Omfatter kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy 

Dette betyr at det ikke er mulig å finne 100% korrekte tall for den regionen som dette prosjektet 
dekker.  Fremveksten av mindre anlegg som ikke er statistikkpliktige, AirBnB og andre utleieportaler, 
graden av fricamping mm gjør imidlertid at bildet uansett ikke kan bli komplett. Målet med denne 
analysen er imidlertid å på plass et overordnet bilde av tilbud –og etterspørsel i Senjaregionen.  

                                                             
1 Statistikknett/SSB sine avgrensninger gjør at Senja-regionen i denne sammenhengen er mindre 
region enn det som benyttes i dokumentet for øvrig. 
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Senjaregionen er lokalisert i et område med sterk vekst, og mellom de to «motorene» Tromsø og 
Lofoten.  Figur 6 viser utviklingen i overnattinger totalt (hotell, camping, hyttegrender) i landsdelen 
fra 2013-2017. 
 
Figur 6: Utviklingen i overnattinger totalt (hotell, camping, hyttegrender) i landsdelen fra 2013-2017. 
 

 

Som det fremgår av figur 6 viser trafikktallene at Indre Troms/Senja-regionen fortsatt er små 
regioner når det gjelder overnatting i kommersielle senger. 

I følge SSB/statistikknett har regionen totalt 130 000 kommersielle gjestedøgn i 2018, de fleste på 
hotell, men også mange på hytte. Fordelingen fremgår av figur 7. Her fremgår også at begge de to 
regionene hadde en liten nedgang fra 2017-2018  

Figur 7: Fordelingen av kommersielle gjestedøgn i 2018 

 

I henhold til Innovasjon Norges kalkulator kan konsumet (dvs. forbruket) for de turistene som 
overnatter i kommersielle anlegg i hele denne regionen stå for mellom kr 360 – 390 millioner. I tillegg 
kommer konsumet fra besøkende som enten bare reiser gjennom regionen eller som bor på anlegg 
som ikke leverer statistikk eller i bobil/telt utenom registrerte campingplasser.   

Volumet på denne "uregistrerte" trafikken er sannsynligvis stort. En evaluering analysefirmaet 
Menon har foretatt for Statens vegvesen (Menon, xx) viser at reiselivsbedriftene langs turistvegen på 
Senja har mer enn firedoblet sin verdiskaping fra 2010 til 2017. Dette er langt høyere enn 
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sammenlignbare bedrifter i distriktene i Troms, Nord-Norge og nasjonalt som alle har hatt en vekst 
på drøyt 50 prosent i samme periode. Menon finner også at turistvegen har økt lokale 
handelsbedrifters verdiskaping. Av verdiskapingen i reiselivsbedriftene var rundt 50% knyttet til 
overnatting, 30% til servering og 20% til aktiviteter. 

Figur 8: Vekst i verdiskaping langs nasjonal turistveg Senja, sett i forhold til sammenliknbare 
bedrifter. (Kilde: Menon) 

 

Trafikktallene sett i forhold til verdiskaping gir grunn til en hypotese om at mye av veksten i trafikken 
i alle fall på yttersiden er kommet fra gjennomfartsturister og andre besøkende med kort oppholdstid 
og liten bruk av kommersielle anlegg. For Senjaregionen er det viktig å unngå at en ev slik tendens 
forsterkes.  

De helårsåpne anleggene erfarer også at verdiskapingen pr gjest er høyere i vintersesong, noe som 
skyldes lengre oppholdstid og større behov for tilrettelagte opplevelser. Dette viser hvor viktig det er 
at man i regionen har en kollektiv satsning på det som NordNorsk Reiseliv kaller «Rett gjest, på rett 
sted, til rett tid» 

 

 

  

Foto: Nasjonale Turistveger  Foto: Nasjonale Turistveger  
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2.4 Planer og fremtidsutsikter  
Lokaliseringen langt fra markedene gjør at Senjaregionen er helt avhengig av en viss 
overnattingskapasitet for å utvikle et profesjonelt reiseliv. Totalt sett har hele Midt-Troms i dag rundt 
350 hotellsenger. Dette er som det står i den regionale næringsplanen «samlet sett ikke større 
overnattingskapasiteten et litt større konferansehotell». Det er nødvendig å øke kapasiteten for å få 
opp en etterspørsel som skaper grunnlag for mer helårig trafikk og dermed også helårige 
arbeidsplasser. Reiselivet er tradisjonelt en småbedriftsstruktur, men for å få dynamikk i utviklingen 
er en avhengig av en viss kjerne av aktører som enten er av en viss størrelse og/eller som satser 
offensivt.  
 
Markedets interesse for Senjaregionen har ført til at flere nye aktører har planer om å bygge hotell.  
I september meldte Folkebladet om planer for et nytt høystandard-anlegg i Rostadalen «Rosta 
Wilderness Lodge». Planen er at lodgen skal ha et omfattende aktivitetstilbud med guidede turer, 
fiske, nordlyssafari, hundekjøring, kløvturer med lyngshest og båt- og skuterutleie mm som ev kan 
leveres av lokale aktører.  Eier og initiativtaker er Eirik Tannvik som fra før driver Ice Domes i 
Tamokdalen.  

Nylig ble det også kjent at Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd sammen med lokale aktører etablerer 
Senjen Holding AS og gjennom dette selskapet har overtatt kunnskaps- og næringsparken på 
Finnsnes, hurtigrutekaia på Finnsnes og hotellprosjekter på Husøy og Finnsnes. Totalt er det planlagt 
rundt 300 rom, av disse 150 i kombinasjon med kulturhus på Finnsnes. I følge presseoppslag kan det 
totalt være snakk om å investere nærmere en milliard kroner.  

Tilbud som dette vil ha sterk signaleffekt i markedet og vil også bidra til å inspirere andre aktører til 
ytterligere satsning.  I likhet med reiselivet i andre attraktive områder opplever også Senjaregionen 
konsolidering i form av oppkjøp enten av reiselivsaktører eller mer finansielle investorer. Dette er 
også tiltak som kan bidra til ytterligere satsning og profesjonalisering. Utviklingen er svært positiv, 
men stiller også krav til at kommunene bruker tilgjengelige verktøy til å sikre lokalsamfunnets 
langsiktige interesser. 

 

Bilde fra pressekonferanse om nytt hotell på Finnsnes og Husøy, Folkebladet. 
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3. Reiselivet som utviklingsnæring i regionen 
  

3.1 Reiseliv som næring 
Reiselivet skiller seg fra andre næringer ved at kunden kommer til produktet, og ikke omvendt. På en 
måte kan en si at reiseliv betyr at en importerer kjøpekraft til et lokalsamfunn. En besøkende som 
kommer til Senjaregionen vil være avhengig av rekke ulike leveranser eller tjenester gjennom 
oppholdet.  
 
Reiseliv- og besøksnæring er ikke derfor en bransje i tradisjonell forstand, men heller «en rekke 
selvstendige næringer som til sammen dekker etterspørsel fra reisende utenfor deres faste bosted».  
Dette gjør at definisjonen på reiselivsaktør avhenger av hvilket reiseliv man har på stedet. De 
vanligste tjenester som etterspørres er transport, overnatting og servering, formidling og 
informasjon, kultur- og aktivitetstilbud og annen tjenesteyting (varehandel m.m.) På steder med 
mange hytter og feriehus vil også for eksempel håndverkertjenester og aktører som grunneiere 
inngå.   
 
Både for den besøkende og for den lokale verdiskapingen er det viktig aktørene på reisemålet tilbyr 
alle relevante tilbud og tjenester. Gjennom å få flere av aktørene i Senjaregionen til å ta en rolle i 
forhold til de besøkende økt «reason to go» og få økt verdiskaping lokalt.  
 
Reiseliv gir også store synergier med andre næringer og med lokalsamfunnet for øvrig. Det sier seg 
selv at det er mer attraktivt å bo eller flytte til et sted som folk bruker fritid og mye penger på å 
besøke enn et sted som ingen vil reise til. Flere kommuner satser da også på reiseliv som en del av 
arbeidet med å rekruttere innbyggere og arbeidskraft. På samme måte vil merkevarekvalitetene i et 
attraktivt reisemål gi en positiv verdi også for andre varer og tjenester som produseres i 
lokalsamfunnet.  Valdres er et eksempel på en region som med utgangspunkt i lokale ressurser og 
bondekultur har klart å bygge en helhetlig merkevare som gjør at både reiseliv, mat, tømmer mm i de 
fleste tilfeller oppfattes å ha høy kvalitet og troverdighet.   
 
Samtidig er en grunnleggende forutsetning for lønnsomhet at reisemålet et har et bærekraftig 
reiseliv. I dette ligger at en har tilstrekkelig med besøkende til at bedriftene kan bli lønnsomme, men 
ikke så mye at det belaster lokalbefolkning og natur. i negativ forstand. Som de fleste andre norske 
reisemål har også Senjaregionen utfordringer knyttet til at det er for få besøkende i perioden. En kan 
altså si at også «underturisme» og «overturisme» er likestilte utfordringer.  
  
3.2. Reiseliv gir skatteinntekter til kommunene 
Reiselivet er tradisjonelt en arbeidskraftintensiv næring. Dette gir både arbeidsplasser og 
skatteinntekter til kommunene. I følge rapporten «Reiselivsnæringens verdi» (Menon, 2019) som er 
utarbeidet på oppdrag av NHO reiseliv utgjør reiselivet totalt 160 000 årsverk. Det er mer enn 
oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen, og utgjør totalt kr 4,4 mrd i skatteinntekter.  

Dette betyr at et hotell med lite overskudd og mange ansatte kan være en viktigere inntektskilde for 
kommunene enn en bedrift med store overskudd og få arbeidsplasser pga automatisering. Reiselivet 
er også en viktig ungdoms- og integreringsnæring.  

Sysselsettingen i reiselivet har vokst med 30 prosent de siste ti årene. I 2016 og 2017 var overnatting 
og servering og bygg og anlegg de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen.  Det er viktig å ha 
med seg at mye av aktiviteten i bygg og anlegg er knyttet til store, offentlige investeringer i bygg og 
vei, og at tilsvarende gjelder reiselivet.  
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For å sikre den positive effekten av reiselivet er det viktig at offentlige og private aktører jobber 
sammen om å gjøre næringen mer attraktiv som arbeidsplass. Et helhetlig løft der næringsaktørene 
satser på å forbedre arbeidsforhold og utviklingsmuligheter og der det offentlige legger til rette for 
kompetanse og fagutdanninger er viktig. Arbeidskraft med lokalkunnskap, stolthet og fagkunnskap er 
et suksesskriterie også for å gi de besøkende gode opplevelser og dermed sikre positiv vareprat. 

3.3. Lokalbefolkningens holdning til turisme i Senjaregionen  
Høsten 2019 ble det også gjennomført en undersøkelse blant lokalbefolkningen i Senjaregionen. (i 
tillegg gjennomføres det en ekstra runde i Målselv før jul). Målet med denne var å få kunnskap om 
hvordan lokalbefolkningen oppfattet turismen i dag, og hva de ønsket fremover. Undersøkelsen ble 
distribuert via sms fra kommunene, samt gjennom oppslag i lokalpressen. Totalt kom det inn 527 
svar som fordelte seg slik på kommunene:  

Figur 9: Av respondenter i innbyggerundersøkelsen, fordeling pr kommunene 

 

 

  
Foto: Foap   
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Undersøkelsen avdekker at respondentene er relativt avmålt med tanke på turismens betydning for 
Senjaregionen som lokalsamfunn, se figur 10 

Figur 10: respondentenes holdning til reiseliv som utviklingsnæring 

 

Samtidig ser en på et annet spørsmål at rundt halvparten av respondentene er svært tilfreds eller 
tilfreds med reiselivssatsingen i regionen. Der også stor enighet om at det er viktig at turismen 
utvikles basert på prinsipper om bærekraft og at kommunene må ta grep om forvaltning av natur, 
kultur og lokalsamfunn.   

Når det gjelder helårsturisme vs sesongbasert turisme er respondentene delt. Det er også mange 
som mener at det først og fremst er i noen pressområder at det er for mye turister. Ersfjord og Segla 
er de områdene som først og fremst pekes ut som pressområder. Svarene er her gitt i åpne 
kommentarfelt og gjengis derfor i en ordsky, der det som er nevnt oftest står med størst skrift, jf 
illustrasjon 4. 

NB! Ordskyene nedenfor er ikke oppdater etter de siste svarene. Kan muligens bli noe endret til 
neste versjon av rapporten 
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Illustrasjon 4: Ordsky pressområder Senjaregionen 

 

Innbyggerne mener videre at de største utfordringene som må løses er knyttet til avfallshåndtering, 
toalett, annen tilrettelegging og infrastruktur samt veistandard. Noen kommenterer også at det både 
er fordel og ulempe at turister kjøper opp hus, fordel fordi det skaper liv, men ulempe fordi det 
presser opp prisene 

Illustrasjon 5: Ordsky av åpne svar, viktigste utfordringer som må løses i Senjaregionen 

 

Lokalbefolkningens negative erfaringer med turister ser i istor grad ut til å være knyttet til manglende 
infrastruktur som veier, toaletter, avfallshåndtering og tilrettelegging av natur. Noen har også 
erfaring med turister som slår seg ned for tett inntil hus mm.  
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Av positive sider ved turismen nevnes arbeid, liv i bygda. Mange har også hatt positive opplevelser 
knyttet til menneskemøter og økt lokal stolthet. Hele 85% har hjulpet turister og hele 80% har hatt 
positive opplevelser knyttet til turismen. En formulerte det slik «Hyggelige små samtaler i 
forbifarten.» 

Illustrasjon 6: Ordsky av åpne svar, positive opplevelser av turismen i Senjaregionen 

 

Totalt sett kan en få inntrykk av at innbyggerne har en del positive erfaringer og opplevelser med 
turismen i regionen, og at den manglende entusiasmen primært skyldes manglende infrastruktur og 
tilrettelegging samt at en ikke ser tydelige økonomiske effekter i lokalsamfunnet. Økt verdiskaping og 
flere lokale helårsarbeidsplasser vil derfor også være viktig for turismens anseelse som lokal 
utviklingsnæring.  

  
Foto:  Reiner Schaufler  
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4. Senjaregionens potensial  
 

4.1 Riktig ut fra hoppkanten 
På mange måter kan en si at Senjaregionen som reisemål fortsatt er i støpeskjeen. Dette gjør at en 
har en unik anledning til å planlegge og jobbe bevisst for å få til et reiseliv som både leverer på 
markedets forventninger og som fungerer positivt for lokalsamfunnet. Med god planlegging, 
samarbeid og gjennomføringsevne vil Senjaregionen ha mulighet til å komme riktig ut fra 
hoppkanten og finne innovative løsninger for å gjøre reiselivet til en reell hjørnesteinsnæring. 

Utfra situasjonsbeskrivelsen om ambisjonene om Midt-Troms som den regionen i Nord-Norge «med 
størst bærekraftig vekst i reiselivet» har regionen følgende utfordringer som må løses: 
 

• jevnere sesonger og bedre betalende gjester  
• bedre infrastruktur og tilrettelegging av natur 
• bedre tilgjengelighet gjennom året, mer fleksible transportløsninger 
• tilbud og opplevelser som gir de besøkende større forståelse av regionens historie og kultur, 

herunder også mat 
• interesse for investering, etablering og ansettelse i reiselivsnæringen  

 

4.2 Et reisemål i balanse 
Med få innbyggere er lokalsamfunnene sårbare for overturisme. Samtidig er bedriftene sårbare for 
underturisme, dvs. for få besøkende generelt eller i noen sesonger.  Det handler altså om å ha en 
«gass og brems»-strategi 

Det aller viktigste for Senjaregionen er derfor å bygge opp denne balansen. Gjesteundersøkelsen gir 
viktige signaler om at de besøkende setter pris på roen i Senjaregionen. Indirekte betyr dette at for 
mye turister vil oppfattes negativt.  I dette bildet er det også strategisk viktig å øke trafikken til 
bedriftene og kassaapparatene, ikke nødvendigvis gjennomreisetrafikken eller antall fricampere.  
Selvfølgelig er det hverken ønskelig eller mulig å nekte noen å komme til regionen, men en bør bruke 
de virkemidler en har i form av kommunikasjon, pris, kanalisering og regulering til å kontrollere 
denne trafikken.  Dette krever en bred virkemiddelpalett og et godt samarbeid mellom offentlige og 
private aktører.  

Det er viktig å se at en slik type regulering ikke bare er nødvendig av kommersielle hensyn, men også 
avgjørende for å kalle seg et bærekraftig reisemål der gode gjesteopplevelser, forsvarlig ressursbruk 
og gode arbeidsplasser også er viktige mål. 

 

4.3 Den besøkende som omdreiningspunkt 
«Reason to go» er et sentralt begrep i det opplevelsesbaserte reiselivet. Direkte oversatt betyr det 
«grunnen til å besøke». I praksis er det dette som forløser etterspørselen og gjør stedet «en reise 
verdt». Hva som er «reason to go» varierer mellom målgrupper: for rundreiseturister i Senjaregionen 
kan det være å kjøre Nasjonal turistveg, mens skiturister vil velge Målselv pga. ski- og 
aktivitetstilbudet der.  

For å kompensere for manglende infrastruktur er det hensiktsmessig å øke/styrke bedrifter og 
samarbeidende nettverk som i fellesskap kan ta ansvar for hele kundens opphold i regionen, den 
såkalte kundereisen. Gjennom en slik organisering vil den besøkende få sine behov i varetatt. 
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Arbeidet krever imidlertid at det jobbes systematisk med å bygge tillitsfulle og forpliktende løsninger 
rundt ulike typer kunder.  

Jakten på opplevelser gjør også at det kan skapes attraktive opplevelser med utgangspunkt i mye ulik 
kompetanse og ressurser. For eksempel er det største aktivitetsselskapet i Lofoten (XXLofoten) 
etablert av marinejegere uten reiselivserfaring, men med spesialkompetanse innen organisering og 
sikkerhet. På samme måte ser en at hele utviklingen rundt fugleturismen i Varanger ble startet av en 
fugleinteressert arkitekt som visste hva fugleturister ønsket av tilbud og tilrettelegging. 
 
Gjennom å ta utgangspunkt i ulike kundegruppers «reason to go» vil en kunne trekke til seg nye 
kundegrupper med høy betalingsvilje. Forutsetningen er imidlertid at en tar utgangspunkt i 
kundebehov og ikke i hva aktørene ønsker å levere. NordNorsk reiseliv har utviklet gode verktøy for å 
jobbe på denne måten og kan være en partner i en slik utvikling 
 
Etableringen av et Advisory Board er et innovativt tiltak som også vil gi regionen tilgang til 
internasjonal markedskunnskap.   
 

4.4 En uberørt natur 
Gjesteundersøkelsene viser at det er naturen som er den desidert viktigste opplevelsen i 
Senjaregionen. Selv om sommerens undersøkelse i stor grad refererer til yttersiden, vil det være 
mulig for besøkende å få unike naturopplevelser i innlandet. Uansett er det avgjørende at naturen 
blir forvaltet på en måte som gjør at den ikke forringes. Dette betyr også at kvalitetsmessig god 
tilrettelegging og et regionalt parkvesen som sikrer drift vil være viktige grep.  Store deler av 
Senjaregionen er vernet gjennom lov. Det er derfor også behov for samhandling mellom 
verneområdeforvaltningen og reiselivet.  

 

4.5 Historie som beriker naturopplevelsen   
Et interessant funn i gjesteundersøkelsene er at de besøkende ønsker mer innsikt i det lokale livet før 
og nå. Dette er i tråd med sterke trender der autentisitet og samhandling med vertsamfunnet.  For å 
svare opp dette behovet er det nødvendig å identifisere hva lokalbefolkningen selv mener er 
historien om Senjaregionen, og legge opp til sterkere formidling av den. En av suksesskriteriene ved 
Lofoten som reisemål er synet av fiskeværene og historien om Lofotfiske som utfyller 
naturopplevelsen. Sett utenfra er det kanskje slik at Senjaregionen har flere ulike fortellinger: fra 
kyst- og fiskerikultur, via den samiske og til tradisjonsrik jordbrukskultur med jakt, fiske og fangst og 
militært knutepunkt rundt Målselv. Mat er en viktig del av historiefortellingen 
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4.6. Reiseliv som fremtidsnæring 
For at reiselivet skal bli en attraktiv utviklingsnæring må det skapes helårige arbeidsplasser som kan 
gi utviklingsmuligheter og god lønn. Bedriftsundersøkelsen som ble gjennomført i høst viste at få 
bedrifter jobbet systematisk med opplæring og utdanning, og at nesten ingen av bedriftene hadde 
lærlinger.  Dette er en typisk utfordring for småbedrifter.  

Tross konsolideringstendenser vil reiselivet i regionen sannsynligvis i hovedsak bestå av relativt små 
bedrifter i fremtiden. De nye bedriftene som etableres vil også være avhengig av kompetent 
arbeidskraft. Det er derfor nødvendig å finne skreddersydde løsninger som kan sikre riktig 
fagkompetanse til bedriftene og utviklingsmuligheter til de ansatte. 

 

4.7 Destinasjonsledelse med gjennomføringskraft 
For å lykkes med å få et balansert nivå på besøkende gjennom året er en avhengig av utvikling av 
kunderettede konsepter og smart markedsføring. Reiselivsmarkedsføring er langsiktig. Dersom 
Senjaregionen skal ta ut sitt potensial er det viktig å ha et destinasjonsselskap med forutsigbare og 
tilstrekkelige rammer og ressurser.  

Mens arbeidet på reisemålsnivå tidligere nesten utelukkende gikk ut på å trekke besøkende til 
destinasjonen («Destination Marketing») blir det nå også mer oppmerksomhet på besøksforvaltning 
(«Destination Management».) Begrunnelsen for dette er nettopp at en ser behovet for en utvikling 
som også ivaretar lokalsamfunnet og naturmiljøet. En snakker derfor stadig oftere om Destination 
Marketing and Management. Dette kan enten skje i rammen av en organisasjon eller i et samspill 
mellom flere organisasjoner.  

Innovasjon Norge definerer destinasjonsledelse som «De aktørene som sammen, formelt eller 
uformelt, leder utviklingen av reiselivet på reisemålet. Aktørene i destinasjonsledelsen kan være 
destinasjonsselskap, reiselivslag, eller reiselivsrettet næringsselskap, kommunen(e) og i enkelte 
tilfeller sentral(e) reiselivsbedrift(er). Begrepet destinasjonsledelsen brukes om funksjonen og 
samarbeidet mellom flere aktører, som kommune og destinasjonsselskap. Uavhengig av 
organiseringen er et godt samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen en forutsetning for å 
lykkes med en bærekraftig reisemålsutvikling» 

 

4.8  Tilgjengelighet hele året 
Tilgjengelighet er en helt avgjørende faktor for å få opp etterspørselen, særlig i lavsesong. 
Transportsektoren er pt i store endringer. Flere steder prøves det ut fleksible løsninger med små 
selvkjørende busser mm.    

Tromsø er den store innfallsporten til Nord-Norge også vinterstid.  På Bardufoss overtar SAS i februar 
2020 det nasjonale anbudet og har i den forbindelse varslet at de skal øke til tre flyvninger pr dag.  
Ideelt sett burde det vært satt opp flybusser mellom knutepunkter og større reiselivsbedrifter i 
Senjaregionen og flyplassene både i Tromsø og Bardufoss.  

For å få lønnsomhet i dette kreves selvfølgelig volum. En bør imidlertid prøve å teste ut flybuss i alle 
fall til Bardufoss i utvalgte sesonger. Samtidig må en jobbe for å sikre og styrke andre fergene, både 
når det gjelder rutetilbud, informasjon og ikke minst sanntidsinformasjon.  

I følge innspill fra aktøren er det særlig utfordringer knyttet til fergeforbindelsen Botnhamn-
Brensholmen helårsferge. 
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Akersgata 13 

Postboks 448 Sentrum, 

N-0104 Oslo, Norway

  

T. +47 22 00 25 00 

F. +47 22 00 25 01

  

post@innovasjonnorge.no 

www.innovasjonnorge.no
Org. nr: 986 399 445

VISIT SENJA REGION SA 
POSTBOKS 609 
9306   FINNSNES

Att. Jenny Hoff

 

 

 

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
 2020/523349 14.05.2020

 

TILBUD OM TILSKUDD KR 800 000

Vi viser til søknad mottatt 04.05.2020, og kan etter vedtak i Innovasjon Norge 14.05.2020 gi følgende tilbud
til:

VISIT SENJA REGION SA

 1. Tilskuddsbeløp
Innovasjon Norge innvilger et tilskudd på inntil 
kr 800 000  --kroneråttehundretusen-- 

 2. Godkjent kostnadsramme

Annet:

Støtteberettigede kostnader (beløp i hele kr)
 

Støttegrunnlag Prosjektkostnader
søker

Prosjektleder  330 000 330 000

PVL + Mimir  600 000 600 000

Reisekostnader  60 000 60 000

Undersøkelser analyser  250 000 250 000

Styringsgruppemøter  50 000 50 000

Kontrollør  10 000 10 000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

SUM  1 300 000 1 300 000
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Finansiering  Beløp i hele kr Andel i %

Bedriftsutviklingstilskudd  800 000 61,54

SUM  800 000 61,54

Det gjøres oppmerksom på at godkjente kostnader skal være kostnader eksklusiv mva., for virksomheter
som har rett til fradrag for inngående mva., og at det kun er regnskapsførte kostnader påløpt etter dato for

 innsending av søknad som kan godkjennes.

 3. Særvilkår
Innovasjon Norge skal være observatør i styringsgruppen. 

Innovasjon Norge kan akseptere delutbetaling til dekning av påløpte og dokumenterte kostnader. Før
sluttutbetaling etter endt TRINN 2 finner sted, må i tillegg sluttrapport og revisorbekreftet prosjektregnskap
foreligge. 

For å kunne søke FASE 2 for Merket for bærekraftig reisemål, må reisemålet være godkjent for A og B
kriteriene. 

 4. Aksept av tilbudet
Tilbudet må aksepteres skriftlig innen 25.06.2020, ellers faller det bort. 

Aksept skjer ved retur av vedlagte skjema "Svar på tilbud om finansiering", undertegnet av
signaturberettiget / prokurist / daglig leder. 

 5. Utbetaling

 Utbetalingsfrist
Krav om sluttutbetaling av tilskuddet må sammen med nødvendig dokumentasjon, jf. punktet
"Dokumentasjon for utbetaling", være Innovasjon Norge i hende innen 01.12.2020 «Utbetalingsfristen» , da

 tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert.

Innovasjon Norge kan etter søknad forlenge Utbetalingsfristen. Slik søknad må være Innovasjon Norge i
 hende senest 30 dager før Utbetalingsfristen.

 Forbehold om utbetaling
Tilbudet vil kunne bortfalle, helt eller delvis, dersom tilskuddsmottaker - uten skriftlig forhåndssamtykke fra
Innovasjon Norge – endrer planene som ligger til grunn for tilbudet. 

Dersom prosjektet krever mindre kapital enn forutsatt, reduseres tilskuddet forholdsmessig. Dersom
prosjektet krever mer kapital enn forutsatt, forutsettes det at det økte kapitalbehovet blir finansiert på en
måte som Innovasjon Norge kan godkjenne. 

Tilbudet bortfaller dersom tilskuddsmottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs, eller avvikler sin
virksomhet før tilskuddet er utbetalt. 

Eventuelle skyldige renter og avdrag på løpende lån vil kunne bli motregnet ved utbetalingen av tilskuddet. 

 Dokumentasjon for utbetaling
Følgende vilkår gjelder for utbetaling dersom ikke annet fremgår av punktet "særvilkår". 

Inntil 30 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis når det foreligger:

akseptert tilbud
skriftlig bekreftelse på at prosjektet er igangsatt som planlagt
dokumentasjon på at "særvilkår" i vedtaket er oppfylt

dokumentasjon på fullfinansiering av prosjektet
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dokumentasjon på fullfinansiering av prosjektet
utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker.

Ytterligere 50 % av tilskuddet kan utbetales når minst 50 % av de totale prosjektkostnadene er påløpt. Dette
må dokumenteres gjennom følgende:

prosjektregnskap kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester 
 . Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig kanISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

prosjektregnskapet kontrolleres av autorisert regnskapsfører. Følgende kontrollhandlinger skal
utføres:

stikkprøvebasert kontroll av et utvalg kostnadsposter i prosjektregnskapet mot underliggende
dokumentasjon (bilag). Kostnadene skal være innenfor de kostnadsposter som er godkjent i
tilbudsbrevet fra Innovasjon Norge;
for eget godkjent arbeid skal det kontrolleres at bokført kostnad i prosjektregnskapet stemmer
med førte timelister på prosjektet multiplisert med timesatser som Innovasjon Norge kan

 godkjenne  (Se: http://www.innovasjonnorge.no/timesatser) ;

kontroll av at postene i prosjektregnskapet stemmer med tilsvarende poster bokført i
virksomhetens regnskapssystem i henhold til krav gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

dokumentasjon for at prosjektet følger forutsatt fremdriftsplan
dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert.

Forannevnte kontrollhandlinger skal utføres i henhold til veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger
rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge  . (Se: http://www.innovasjonnorge.no/prosjektregnskap)

 Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.

  Ved sluttutbetaling eller innen Utbetalingsfristen skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor
eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte, samt:

dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert
skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en
vurdering av nytten.

 Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.

 6. Standardvilkår
 (standard for gjeldende tilskuddsordning)

 Immaterielle rettigheter
Immaterielle rettigheter, for eksempel patenter, varemerke, design, know-how, opphavsrettigheter mv.,
nåværende eller fremtidige, som utvikles under prosjektet eller utgjør en del av prosjektet, skal være
mottakerens eiendom eller disponeres av mottakeren gjennom lisens eller annen bruksrett. 

Tilskuddsmottaker skal ha tilfredsstillende beskrivelser, dokumentasjon og kildekoder hva gjelder
immaterielle rettigheter, produksjonsmetoder/systemer etc. som utvikles under eller utgjør en del av
prosjektet, og oppbevare disse på betryggende måte. Innovasjon Norge kan også kreve at det blir avgitt
nødvendige erklæringer vedrørende immaterielle rettigheter. 

 Spesielt om tilskudd til maskiner og utstyr
Maskiner og utstyr som finansieres med tilskudd skal være nytt dersom ikke annet er godkjent av
Innovasjon Norge. 

I tilfelle tilskudd er brukt til delfinansiering av maskiner eller utstyr, forutsettes det at dette ikke er
leasingfinansiert eller beheftet med salgspant. 

 Varslingsplikt
Tilskuddsmottakeren plikter å meddele Innovasjon Norge skriftlig snarest mulig dersom

arbeidet med prosjektet avbrytes, eller blir sterkt forsinket (innen avtaleperioden), eller
 .prosjektet som det er innvilget tilskudd til, er avsluttet
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arbeidet med prosjektet avbrytes, eller blir sterkt forsinket (innen avtaleperioden), eller
 .prosjektet som det er innvilget tilskudd til, er avsluttet

 Tilbakebetaling
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom eiendom selges eller tilskuddsmottakers
virksomhet, utstyr eller immaterielle rettigheter selges eller flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk
virkeområde til et annet virkeområde innen fem år regnet fra utbetalingsdato, med mindre annet er fastsatt
av Innovasjon Norge. Virksomheten anses også for flyttet dersom aktiviteten i prosjektet i vesentlig grad
reduseres til fordel for tilsvarende aktivitet i andre virkeområder enn søknaden gjelder. Tilskuddsmottaker

 plikter på forhånd å underrette Innovasjon Norge om salg eller flytting.

Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i henhold til
 forutsetningene for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Er dokumenterte prosjektkostnader ved Utbetalingsfristen lavere enn prosjektkostnadene som var forutsatt
i kostnadsgrunnlaget for tilsagnet, reduseres grunnlaget for utbetaling tilsvarende. Dersom det er utbetalt

 for mye tilskudd etter slik eventuell reduksjon kan Innovasjon Norge kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd.

 Kontroll
Innovasjon Norge og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter
forutsetningene. 

 Etikk og samfunnsansvar
Innovasjon Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar i norsk næringsliv.
Det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger,
unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller
skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Innovasjon Norge forventer at kunder og samarbeidspartnere
har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i virksomheten. 

Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med ovennevnte, kan Innovasjon Norge trekke tilbake
tilbudet eller kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

Tilskuddet vil normalt ikke bli utbetalt dersom det foreligger begrunnet mistanke om at tilskuddsmottaker
eller sentrale personer i tilskuddsmottakers virksomhet er involvert i forhold som nevnt i straffeloven §§
387, 388 eller 389 (korrupsjon). Tilskuddet kan også nektes utbetalt dersom det foreligger tilsvarende
mistanke om annen alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder miljøkriminalitet, skatteunndragelser eller
misbruk av offentlige midler. 

Tilskuddet vil normalt bli krevet tilbakebetalt dersom det foreligger vedtatt forelegg eller dom mot
tilskuddsmottaker eller sentrale personer i tilskuddsmottakers virksomhet på grunnlag av forhold som nevnt
i straffeloven §§ 387, 388 eller 389. Det samme gjelder dersom det foreligger vedtatt forelegg eller dom mot
tilskuddsmottaker eller nevnte personer for annen økonomisk kriminalitet, herunder miljøkriminalitet,
skatteunndragelser eller misbruk av offentlige midler. 

 Behandling av personopplysninger
Innovasjon Norges behandling av personopplysninger er beskrevet i personvernerklæringen som er
tilgjengelig på innovasjonnorge.no. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om
behandlingsformål, hvilke kategorier personopplysninger som behandles og hvilke personkategorier
personopplysningene knytter seg til. 
  
Som nærmere beskrevet i personvernerklæringen, vil Innovasjon Norge blant annet kunne behandle
personopplysninger om personer som har roller (daglig leder, styremedlem, kontaktperson etc.) i de
selskaper og andre juridiske personer som Innovasjon Norge har inngått avtale med. Tilskuddsmottaker
plikter – gjennom henvisning til personvernerklæringen eller på annen måte – å informere disse personene
om Innovasjon Norges behandling av deres personopplysninger. 

 Skatt
Tilskuddet er normalt skattepliktig inntekt og må inntektsføres av mottaker. 

 EØS-avtalen

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom støtten blir funnet å være i strid med EØS-avtalens
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Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom støtten blir funnet å være i strid med EØS-avtalens
regelverk. I den forbindelse gjelder følgende vilkår:

Innovasjon Norge har rett til å kreve fremlagt den informasjonen som er påkrevet.
Støttemottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte.
Ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt.
Vilkårene for et eventuelt krav om tilbakebetaling av støtten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.
Rentesatsen på tilbakebetalingskravet skal baseres på markedsrenten. Renten skal vanligvis løpe fra
den dagen da støtten er mottatt og til beløpet er endelig tilbakebetalt.

 Spørreundersøkelse
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at Innovasjon
Norge eller departementene gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av Innovasjon Norges
virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud til
næringslivet. 

 Omtale i media
Ved presentasjon og eventuell profilering av prosjektet i media forutsettes det at Innovasjon Norges
medvirkning blir omtalt. 

Ved eventuelle spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Ann Kristin Gjelsten som
kan treffes på telefon +4797196169 eller e-post ann.kristin.gjelsten@innovasjonnorge.no.

 
Med vennlig hilsen 
for Innovasjon Norge 

 

 

Ann Kristin Gjelsten 
Seniorrådgiver  

  

 (Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen fysisk signatur)

Vedlagt oversendes: 
-     Skjema for svar på tilbud om finansiering
-     Skjema for utbetalingsanmodning
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Sted/dato Signaturberettiget/prokurist /
daglig leder

Underskrift gjentas med maskin eller
blokkbokstaver

   

Støttemottakers navn  
Støttemottakers kontonr.  
Støttemottakers fødsels-/org.nr.  

Tilskuddsmottaker  VISIT SENJA REGION SA
Tilskuddsmottakers org.nr. /personnr.  916951841
Innvilget beløp  Kr 800 000
Saksnummer  2020/523349
Virkemiddel  Bedriftsutviklingstilskudd (FK-D-BU 1192)

Returneres til Innovasjon Norge

                                                                                    
 

SVAR PÅ TILBUD OM TILSKUDD AV 14.05.2020

Tilbudet må aksepteres innen 25.06.2020, ellers bortfaller tilbudet. 

Vi aksepterer tilbudet om tilskudd og godtar vilkårene    Ja         Nei 
 
Gi en kort tilbakemelding, dersom tilbudet ikke ønskes benyttet:  

  
  
 

 

  
  
Før utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til Innovasjon Norge. Vedlagte skjema for
utbetalingsanmodning skal benyttes. 
  

Utbetalingen skal skje til:

  
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer må Innovasjon Norge informeres skriftlig. 

Tilskuddsmottakers underskrift:

  
   Returneres til:

Innovasjon Norge elektronisk fra vår nettside  www.innovasjonnorge.no/innsending

Eller post@innovasjonnorge.no 

Eller 
Postboks 448 Sentrum 
0104 Oslo
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UTBETALINGSANMODNING

Navn VISIT SENJA REGION SA  Org.nr. 916951841
Saksnummer 2020/523349  Kommune 5421 Senja
Kontonummer     
Virkemiddel Bedriftsutviklingstilskudd (FK-D-BU 1192)
Sakstittel Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål
  

Innvilget beløp (kr) 800 000 100%  Innvilget 
dato 14.05.2020

Utbetalt beløp (kr)  0%  Utbetalings- 
frist 01.12.2020

Annullert beløp (kr) 0 0%  
Støtte 
grunnlag
(kr)

800 000

Disponibelt beløp (kr) 800 000 100%    

Utbetalingsanmodningen kan sendes Innovasjon Norge først når alle standard- og særvilkår i tilbudsbrevet
knyttet til utbetalingen er oppfylt. All nødvendig dokumentasjon knyttet til vilkårene skal legges ved
utbetalingsanmodningen. 

Se nærmere om vilkår og dokumentasjon for utbetaling i tilbudsbrevet.  

Utbetalingskategori
Kryss av for om en del av eller hele beløpet skal utbetales Delutbetaling Sluttutbetaling

 

Utbetaling
Beløp til utbetaling  
Kontonummer  

 s navnKontoeier  
Kontoeiers org.nr./personnummer  

 Oppgitt bankkontonummer skal alltid innehas av foretaket/personen som oppgis som kontoeier.

Underskrift
Sted/dato  /StøttemottakerLåntaker

  

Utbetalingsanmodningen med dokumentasjon returneres til: 
Innovasjon Norge elektronisk fra vår nettside  www.innovasjonnorge.no/innsending

eller post@innovasjonnorge.no 
eller 
Postboks 448 Sentrum 
0104 Oslo 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/446 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 24.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Rekruttering til utdanning til kjemiprosess og labfag - Finnfjord as 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 30/20 08.09.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Finnfjord as på vegne av 8 samarbeidsbedrifter innvilges kr. 30.000 til samarbeidsprosjektet 
«Rekruttering til utdanning kjemiprosess- og laboratoriefag, med utgangspunkt i omsøkte kostnads-og 
finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
 
Følgende særvilkår knyttes til tilsagnet: 

- Tilsagnet gjelder i to år fra tilsagnsdato 
- Prosjektet forutsettes fullfinansiert og at Akvafarm as deltar i prosjektet. 

Kort sammendrag 

Finnfjord AS har søkt VOX om kr. 30.000 til et toårig samarbeidsprosjekt mellom 8 bedrifter i regionen 
for å rekruttere ungdom til yrkesfaglig utdanning innen kjemiprosess- og laboratoriefag til Senja vgs. 
Prosjektet omfatter også kompetanseheving til fagbrev for ufaglærte operatører som allerede er ansatt i 
bedriftene. Prosjektet søkes finansiert fra kommunene hvor samarbeidsbedriftene er representert, 
fylkeskommunen og Sparebank1. 

Saksutredning 

Bakgrunnen for prosjektet er industriens behov for faglært arbeidskraft innen kjemiprosess- og 
laboratoriefag, som er nødvendig for å styrke bedriftenes konkurranseevne og etablering av nye 
arbeidsplasser i regionen. Bedriftene ser et økende behov for arbeidskraft med denne kompetansen, og 
erfarer utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft fra andre steder i landet.  
 
Høsten 2019 var det en god dialog mellom en gruppe industribedrifter, opplæringskontor og Troms 
fylkeskommune om næringens kompetansebehov. Med bakgrunn dialogen vedtok fylkeskommunen å 
gjøre vg2 for kjemiprosess søkbar fra 2020 på Senja videregående skole. 
 
Bak prosjektet står følgende bedrifter/ aktører 
 

 Finnfjord as (prosjektleder) 
 Salmar Settefisk, Senja (og Salmars slakteri- og prosessanlegg som er under etablering) 
 Nordic Pharma INC as 
 Stella Polaris as 
 Norwegian Royal Salmon Settefisk AS 
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 Equinor 
 Akvafarm as 
 Opplæringskontorene (OVKM og OTEK) 
 Senja vgs 

 
Hovedmål 
1. Utvikle og gjennomføre et målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid til utdanning i 
kjemiprosess- og laboratoriefag, som implementeres i aktørenes daglige drift. 
2. Utvikle et konsept for hvordan bedriftene kan samarbeide målrettet og langsiktig med 
fagopplæring i egen virksomhet, for å øke antall fagarbeidere i næringen. 
 
Delmål 
a) Rekruttere søkere til vg1 TIP for skoleårene 21/22 og 22/23 
b) Rekruttere søkere til vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag for skoleårene 21/22 og 22/23 
c) Utvikle et felles konsept for opplæring i bedrift 
d) Påvirkning og etablering av samarbeidsstrukturer med relevante aktører 
 
Prosjektet har følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan 
 

 
 

Daglig leders vurdering 

De 8 bedriftene, hvorav 5 av de er rene Midt-Troms-bedrifter, utgjør et stort antall arbeidsplasser i 
regionen. Gjennom utvidelsen av Salmar-anlegget i Jøvika og etableringen på Klubben vil behovet være 
voksende i årene framover. 
 
Begrunnelsen for å søke til Dyrøy kommune er at Akvafarms tilstedeværelse ved anlegget i Sørfjord.  
Prosjektet er ikke direkte knyttet til utvikling av arbeidsplasser i Dyrøy kommune, men kan være et 
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element som kan styrke/ sikre virksomheten til Akvafarm. Flere av de mest nærliggende bedriftene er 
også innenfor vårt dagpendlingsomland, og kan være aktuelle for innbyggere i Dyrøy.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler daglig leder å støtte prosjektet som omsøkt, og at hele tildelingen 
belastes årets ramme. Ungt Entreprenørskap er samarbeidspartner for prosjektet. Dyrøy kommune er 
medlem i UE og prosjektet vil kunne forankres i Innsatsområde Attraktivitet – strategi M, tiltak 2: Styrke 
kommunens deltakelse i UE. 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0028 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Omstillingsfondet - Dyrøy kommune

Prosjektnavn Rekruttering til utdanning kjemiprosess- og laboratoriefag

Kort beskrivelse

Samarbeidsprosjekt mellom 8 bedrifter i regionen for å rekruttere ungdom til yrkesfaglig utdanning innen 

kjemiprosess- og laboratoriefag, basert på at bedriftene har stort behov for denne fagkompetansen. Prosjektet 

omfatter også kompetanseheving til fagbrev for ufaglærte operatører som allerede er ansatt i bedriftene.

Prosjektbeskrivelse

Næringsaktører i sørlige del av Troms og Finnmark fylke erfarer mangel på fagarbeidere innen kjemiprosess- og 

laboratoriefag, bl.a. på grunn av at studietilbudet i en periode ikke har vært tilgjengelig i dette området.

Man har derfor i stor grad måttet rekruttere fagarbeidere fra andre kanter av landet, eller ansatt 

ufaglærte og investert betydelige ressurser i form av intern opplæring. Ved rekruttering av 

fagarbeidere utenfor regionen viser det seg ofte at disse etter relativt kort tid (1-3 år) søker seg 

tilbake til hjemtraktene, og bedriftene mister verdifull kompetanse som man har brukt mye ressurser 

på å bygge opp.

Utdanningen vg2 Kjemiprosess ble søkbar ved Senja vgs fra 2020, og fra 2021 vil ny læreplan i faget 

også omfatte laboratoriefag. I tillegg vurderer fylkeskommunen å åpne for et kryssløp der elever fra 

vg1 studiespesialisering skal kunne søke vg2 kjemiprosess.

På bakgrunn av dette har en gruppe næringsaktører etablert et samarbeid for å rekruttere søkere til 

utdanningen, slik at man i fremtiden har tilgang på lokal, faglært arbeidskraft. Målsetningen er å 

synliggjøre jobbmuligheter, rekruttere søkere til studieretningen og tilrettelegge for gode strukturer i 

samarbeidet mellom næring og utdanning. Det er også et mål i prosjektet å legge til rette for 

fagopplæring av eksisterende ansatte som ikke har yrkesfaglig utdanning. Senja vgs, 

Opplæringskontoret for verkstedtekniske- og matfag (OKVM) og Opplæringskontoret for teknologifag 

(OTEK) er derfor viktige medspillere i prosjektet, og som det allerede er etablert et godt samarbeid 

med.

Planlagte aktiviteter i prosjektet er bl.a. systematisk besøk på ungdomsskoler og videregående skoler, 

deltakelse på utdanningsmesser, invitere til bedriftsbesøk, dialog med utdanningsaktører og 

fylkeskommunen, samt utvikling av digitalt markedsføringsmateriell.

Prosjektet vil løpe over 2 år, der resultatet også skal være en etablert struktur mellom aktørene, som 

bidrar til langsiktighet i samarbeidet utover prosjektperioden.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Finnfjord AS

Org.nr:934039254
Ferroveien 1

9308 FINNSNES

99542792

Kontakt-
person 

Erlend Dårflot Olsen Ferroveien 1

9308  FINNSNES

99542792

Prosjekt-
leder

Finnfjord AS Ferroveien 1

9308  FINNSNES

99542792

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er industriens behov for faglært arbeidskraft innen kjemiprosess- og 

laboratoriefag, som er nødvendig for å styrke bedriftenes konkurranseevne og etablering av nye

arbeidsplasser i regionen.

Kjemiprosess- og laboratoriefaget legger grunnlag for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av 

produksjon i prosessindustrien, samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Opplæringen

gir kunnskap om prøvetaking, kjemi og laboratorieteknikker, samt kompetanse i planlegging, kontroll, 

kvalitetssikring og dokumentasjon. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, 

ivareta og videreforedle naturressurser. Faget medvirker til en bærekraftig utnytting av naturgitte 

verdier og bidra til reduksjon av skadelige utslipp.

Høsten 2019 var det en god dialog mellom en gruppe industribedrifter, opplæringskontor og Troms 

fylkeskommune om næringens kompetansebehov. Med bakgrunn dialogen vedtok fylkeskommunen å

gjøre vg2 for kjemiprosess søkbar fra 2020 på Senja videregående skole. Fra 2021 er det ny læreplan i 

faget, og utdanningene kjemiprosess og laboratoriefag slås sammen. I tillegg jobbes det for at vg2 

kjemiprosess- og laboratoriefag også skal bli søkbar for elver med studiespesialisering.

Noen av aktørene har forsøkt rekruttering fra andre steder i landet, og flere av disse har begrenset 

suksess med dette. Rekruttering fra øvrige landsdeler er mer tids- og kostnadskrevende, samtidig som

momenter som klima, avstand til familie og venner, samt høye reisekostnader påvirker den enkeltes

valg av arbeidssted og hvor lenge en blir værende. Lokal tilhørighet er derfor et viktig suksesskriterie 

for å sikre stabil arbeidskraft og videreutvikling av kompetanse over tid.

Manglende tilgang på faglært kompetanse har medført at flere av bedriftene har måtte satse på 

ufaglært arbeidskraft. Opplæring av ufaglærte nyansatte er svært kostnads- og tidskrevende da 

opplæringen ofte har en varighet på 1-2 år før vedkommende når et nivå som effektiv bidragsyter i 

bedriften.

Et systematisk samarbeid mellom utdanning, opplæringskontor og næring er essensiell for å sikre 

søkere til utdanningen. Aktørene som deltar i samarbeidet er villige til å stille opp med ressurser og 

tilrettelegging for å imøtekomme opplæringsbehovet; det være seg praksisperioder, hospitering,
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bedriftsbesøk eller lærlingeplasser.

Prosjektmål

HOVEDMÅL

1. Utvikle og gjennomføre et målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid til utdanning i 

kjemiprosess- og laboratoriefag, som implementeres i aktørenes daglige drift.

2. Utvikle et konsept for hvordan bedriftene kan samarbeide målrettet og langsiktig med 

fagopplæring i egen virksomhet, for å øke antall fagarbeidere i næringen.

DELMÅL

a) Rekruttere søkere til vg1 TIP for skoleårene 21/22 og 22/23

b) Rekruttere søkere til vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag for skoleårene 21/22 og 22/23

c) Utvikle et felles konsept for opplæring i bedrift

d) Påvirkning og etablering av samarbeidsstrukturer med relevante aktører

Forankring

I Dyrøy kommunes Omstillingsplan 2018–2020 leser vi at:

"Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en bredere 

næringsstruktur", samt at et resultatmål for omstillingsplanen er å "bidra til å utvikle og sikre 25 

arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år". Vi mener at vårt prosjekt imøtekommer dette på en svært god 

måte.

Videre fremgår det i Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 at følgende er viktige faktorer 

for å lykkes med økt næringsaktivitet i Midt-Troms:

"Midt Troms generelt står ovenfor en stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft. Selv om 

det blir noe befolkningsvekst i regionen, så vil ikke veksten komme i yrkesaktiv alder. Med fortsatt 

vekst i næringslivet og lav arbeidsledighet i regionen så vil det være behov for flere arbeidstakere 

med riktig kompetanse i næringslivet, og i arbeidslivet for øvrig". 

"Regionen må i større grad evne å skape interesse og kunnskap om vekstnæringer hos barn og unge 

for å rekruttere flere til utdanningsløp som gir jobbmuligheter i regionen".

"For at Midt-Troms skal realisere vekstpotensialet i sjømat, reiseliv og forsvar er tilgang på kvalifisert 

og kompetent arbeidskraft og forsterket fokus på forskning og utvikling i og for næringslivet, kritiske 

faktorer. Regionalt samarbeid, og en klar kompetanse- og kunnskapsorientert tilnærming, kan vise seg

avgjørende i videre utvikling". 
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I strategiplanen for videregående opplæring i Troms 2018 – 2021 vektlegges samspill for læring der 

målet er at elever og lærlinger skal få ut sitt læringspotensial, fullføre videregående opplæring med 

grunn-, yrkes- eller studiekompetanse, og ha et godt grunnlag for livslang læring. Strategiplanen 

retter spesielt oppmerksomheten mot læring, kvalitet og samspill, samt arbeids- og læringsmiljø. For 

å lykkes med disse tre satsningsområdene fremheves det i strategiplanen at det kreves et bredt

samarbeid og godt samspill mellom aktørene som er involvert i opplæringen.

Næringsaktørene som står bak dette prosjektet har forpliktet seg til å bidra med egeninnsats og egne 

midler for å samarbeide med utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og andre relevante aktører, i 

den hensikt å sikre en stabil søkermasse til utdanningen både på vg1 og vg2 nivå. Videre ønsker 

bedriftene å etablere et godt samarbeid mellom næring og utdanning for å arbeide kontinuerlig og 

systematisk med rekruttering og sikre mer og bedre læring. Flere bedrifter enn de 8 tidligere nevnte 

har meldt at de ønsker å bidra i prosjektet med egeninnsats, og det er dermed en mer eller mindre 

samlet næring som står bak prosjektet.

Prosjektorganisering

PROSJEKTEIER

Prosjekteier er Finnfjord AS, som er en stor aktør i bransjen og lokalisert i umiddelbar nærhet til Senja

vgs og opplæringskontorene.

PROSJEKTANSVARLIG

De 8 samarbeidende bedriftene har felles ansvar for prosjektet.

PROSJEKTLEDER

Finnfjord AS er formell prosjektleder, men Ungt Entreprenørskap, avd. Midt-Troms vil engasjeres til å 

planlegge og å utføre en del aktiviteter i prosjektet. UE har allerede et etablert samarbeid med 

grunnskoler og videregående skoler i fylket, og vil kunne arbeide effektivt og målrettet både ved å 

integrere prosjektet i eksisterende aktiviteter, samt å tilrettelegge og gjennomføre nye aktiviteter 

generert av prosjektet.

REFERANSEGRUPPE

Senja vgs og opplæringskontorene OVKM og OTEK er referansegruppe for prosjektet.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom følgende 8 industribedrifter, samt opplæringskontor og Senja videregående 

skole:

FINNFJORD AS
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Finnfjord AS er en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsenter av ferrosilisium. 

Bedriften har 3 reduksjonsovner med en produksjonskapasitet på 100 000 tonn ferrosilisium i året. I 

tillegg har Finnfjord Norges største industrielle dampturbin, som kan produsere opp til 340 GWh 

elektrisk kraft. Finnfjord startet i 2014 opp et forskningssamarbeid ved bruk av alger for å redusere 

CO2-utslippet. Dette arbeidet er et viktig ledd i bedriftens visjon om å bli verdens første CO2-frie 

smelteverk. Finnfjord har 135 ansatte og en omsetning på ca. 1 milliard kroner.

Finnfjord ser det som viktig å være en aktiv og attraktiv lærebedrift, både for å delta i utdanningsløpet

for fagarbeidere og for å bruke lærlingperioden i rekrutteringsøyemed. For 50-60 av de 135 stillingene

i bedriften er kjemiprosess- og laboratoriefaget det mest relevante faget i forhold til jobbinnhold. 

Bedriften har i dag mange med fagbrev i kjemiprosess, men med ett unntak har alle tatt fagbrevet 

som praksiskandidater. Kun én har gjennomført et ordinært lærlingeløp. Finnfjord anslår behovet til å 

være 2–3 lærlinger i kjemiprosess årlig, og på produksjonsavd. er det behov for å ha en lærling til 

enhver tid. Som godkjent lærebedrift har Finnfjord i tillegg 8-10 lærlinger i andre fag.

SALMAR SETTEFISK, avd. Senja

SalMars settefiskanlegg ligger i Gjøvika på Senja. Avdelingen har 27 ansatte, og det produseres årlig 

ca. 15 mill. smolt. Anlegget baserer seg på RAS-teknologi og har i tillegg egen oksygenfabrikk. SalMar 

har konkrete planer om å utvide anlegget til rundt dobbel kapasitet av dagens produksjon, og det 

forventes å være behov for ca. 40 ansatte totalt.

SalMar ser at mange har interesse for havbruksnæringen, og ønsker å bidra som en spennende 

læreplass til lærlinger innen flere fagområder. Bedriften har konkrete planer om å doble kapasiteten 

på anlegget i Gjøvika. Det vil da være behov for 3–5 ansatte med kompetanse i kjemiprosess. 

Anlegget ønsker også å ta inn lærlinger fra akvakulturfaget og laboratoriefag, og en ser for seg å ta inn

én lærling årlig fra hver av linjene. SalMar er også i gang med bygging av et stort slakteri, restråstoffog

kassefabrikk på Klubben næringspark på Senja som skal stå ferdig sommeren 2021. Her vil det være 

behov for kompetanse innen kjemiprosess- og laboratoriefag, uten at en foreløpig har oversikt på et 

eksakt antall.

NORDIC PHARMA INC AS

Nordic Pharma er et produksjonsselskap for raffinert fiskeolje og omega-3 konsentrat. Anlegget er 

meget sammensatt og består av flere produksjonssystemer og støttesystemer. Bedriften har i dag 27 

ansatte, med hovedvekt på kompetanse innen prosessfag.

Selskapet investerer fortløpende i ny teknologi for å kunne tilby nye produkter i takt med økt 

etterspørsel, noe som igjen bidrar til å øke antall arbeidsplasser. På sikt forventes det overgang til 

helkontinuerlig skiftarbeid, og dette vil gi behov for å øke bemanningen med 7-8 heltidsstillinger 

innen prosess- og laboratoriefag. Man ser dessuten for seg å til enhver tid ha 2-3 lærlinger i 

kjemiprosess- og laboratoriefag.
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STELLA POLARIS AS

Stella Polaris ble startet i 1968 som et tradisjonelt fiskemottak i Kårvikhamn. På midten av 80-tallet 

gikk de over til produksjon av reker, og har siden gitt all oppmerksomhet til denne delikatessen. 

Selskapet er en av verdens ledende produsenter av kaldtvannsreker, og leverer kokte, pillede og fryste

reker til aktører innen dagligvare, storhusholdning og industri over hele verden. Selskapet er 

hjørnestensbedrift i bygda, med lokalt eierskap.

Selskapet møter stadig utfordringer knyttet til økt behov for prosesskompetanse. De planlegger for 

utbygging og kapasitetsøkning ved egen fabrikk i Kårvikhamn, noe som også vil inkludere nye 

prosesser med krav til kompetanse i kjemiprosessfag. Stella Polaris ønsker derfor å rekruttere ansatte 

med utdanning i kjemiprosess, og vil tilby 1-2 lærlingeplasser pr år.

NORWAY ROYAL SALMON SETTEFISK AS

Norway Royal Salmon Settefisk AS er Norway Royal Salmon sitt første heleide settefiskanlegg, som er 

under bygging i Dåfjord i Karlsøy kommune. Anlegget baserer seg på moderne RAS-teknologi og 

produksjonen starter i januar 2021. Det skal produseres 2.400 tonn biomasse og nærmere 10 mill. 

fisk årlig. Videre skal det rekrutteres 20-25 personer for å jobbe i NRS Settefisk de neste årene.

EQUINOR

Equinor er Nordens største selskap målt i verdiskapning og har sitt hovedkontor og ca 18 000 ansatte i

Norge. Kompetansen de har opparbeidet og stadig utvikler med utgangspunkt i sin norske virksomhet

bruker de til å utvikle produksjon av olje, gass og fornybar energi verden over. De former 

energifremtiden gjennom å drifte anlegg og utvikle ny teknologi for å gi verden energi gjennom sikre, 

effektive og bærekraftige løsninger. I Norge består energiproduksjonen deres i hovedsak av å 

produsere og videreforedle olje og gass fra norsk sokkel, og de drifter 42 anlegg offshore og har 14 

kontorsteder og landanlegg spredt over hele landet.

For å sikre videre utvikling av kapasitet og kompetanse til å etterfylle stor aldersavgang de kommende

årene har Equinor de siste 5 årene tatt inn ca. 150 lærlinger årlig – heriblant ca. 75 lærlinger innen 

kjemiprosess. Det ligger i planene å videreføre dette nivået på inntak. Ambisjonen er at 1/3 av 

lærlingene skal komme fra Nord-Norge, og de ønsker på den måten å bidra til å kvalifisere og 

mobilisere nordnorsk ungdom til å ta del i mulighetene som de kan tilby i landsdelen. Equinor har 

lenge savnet en linje innen kjemiprosessfaget mellom Glomfjord i sør og Hammerfest i nord, og håper

dette samarbeidet kan bidra til å mobilisere flere unge og dyktige nordnorske prosesslærlinger.

AKVAFARM AS (BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS)

Akvafarm AS driver settefiskproduksjon av laks på to anlegg i Midt-Troms med konsesjon på til 

sammen 7,5 mill. settefisk. Anleggene ligger i Sørfjord i Dyrøy kommune, og i Bergsbotn i Senja 

kommune som også produserer settefisk av rognkjeks og som er hovedkontor for selskapet.
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Produksjonen ved begge anleggene er under utvidelse. Akvafarm AS inngår i sjømatkonsernet 

Brødrene Karlsen Holding AS Husøy, som har hovedvirksomheter innen foredling av fisk, oppdrett av 

settefisk av laks og rognkjeks, og oppdrett av matfisk av laks. Konsernet har 190 ansatte og omsatte i 

2019 for kr 1.062 mill. Bedriften møter stadig et behov for kvalifiserte medarbeidere til sin aktivitet.

OPPLÆRINGSKONTORENE

Opplæringskontoret for verkstedtekniske- og matfag (OVKM) og Opplæringskontoret for tekniske fag 

(OTEK) har som målsetning å gi unge som velger yrkesfag best mulig opplæring, en god start på 

arbeidskarrieren og skape dyktige fagarbeidere og medarbeidere. For å nå dette målet bruker 

opplæringskontorene godkjente lærebedrifter som tilbyr en meningsfylt opplæring med kvalitet. 

Opplæringskontorene er bindeledd mellom lærling og lærebedriften, og passer på at læreplan blir 

fulgt og at lærlingen får den oppfølgingen han/hun trenger. Opplæringskontorene bistår 

medlemsbedriftene i hele prosessen fra lærlingen begynner til fagbrev er oppnådd.

SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE

Senja vgs har sitt tyngdepunkt i Finnfjordbotn ved Finnsnes. Skolen tilbyr en rekke studieprogram 

innen yrkesfag for studieforberedende utdanningsprogram, og har internat med plass til 80 elever. 

Skolen har ca. 680 elever og 150 ansatte fordelt på de to skolestedene Finnfjordbotn og Gibostad.

Prosjektet søker ekstern finansiering fra kommunene hvor samarbeidsbedriftene er representert, 

Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sparebank1.

Aktiviteter

Aktivitetene er delt inn i 5 arbeidspakker:

1. Markedsføringsmateriell

2. Rekruttering til utdanning skoleårene 21/22 og 22/23

3. Utvikle et felles konsept for opplæring i bedrift

4. Påvirkning og etablering av samarbeidsstrukturer med relevante aktører

5. Prosjektledelse

ARBEIDSPAKKE 1: Markedsføring og -materiell

142



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 8 -

Målsetningen med arbeidspakke 1 er å utvikle en kommunikasjonsstrategi og -materiell som skal 

benyttes i profilerings- og rekrutteringsarbeidet opp mot sosiale medier, aviser, skole- og 

bedriftsbesøk, utdanningsmesser og lignende. I tillegg til egenutviklet materiale 

(bedriftspresentasjoner) kan profileringsmateriale utviklet av interesseorganisasjoner som Norsk 

Industri benyttes. 

Aktiviteten gjennomføres i samarbeid med et eksternt kommunikasjonsbyrå.

1.1. Kommunikasjon

• Hvordan spisse budskapet til elevene og hvordan presentere dette, slik at det oppfattes annerledes, 

nytenkende, utfordrende og spennende?

• Hvordan være tydelige på hva kjemiprosess innebærer av yrkesmuligheter og ulike arbeidsoppgaver?

1.2 Markedsføring i aviser

• Delta i evt. utdanningsbilag

• Reportasjer om bransjen/bedriftene og mangel på fagarbeidere

1.3 Digital markedsføring, sosiale media

• Annonseutforming og produksjon av filmsnutter

• Publisering via Facebook, Snapchat, Instagram m.v.

1.4 Synlighet på utdanningsportaler

• Kartlegge hvilke portaler som finnes (vilbli.no, utdanning.no, vigo.no osv.)

• Kvalitetssikre og forbedre bedriftenes synlighet og informasjon

ARBEIDSPAKKE 2: Rekruttering til utdanning

Målsetningen med arbeidspakke 2 er å kartlegge aktuelle skoler for samarbeid og hvilke etablerte 

arrangement en kan samarbeide på i rekrutteringsarbeidet. Dette danner grunnlaget for en 

rekrutteringsstrategi/plan for hvordan bedriftene kan arbeide opp mot ungdomsskoler og 

videregående skole for å rekruttere søkere til utdanningen.

2.1 Markedsføring mot vg1 TIP på videregående skoler, for å rekruttere søkere til vg2 kjemiprosess.
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• Kartlegge skoler og klasser sør i Troms og Finnmark fylke, samt nordre Nordland.

• Delta på skolenes egne arrangement om utdanning

• Avtale og koordinere klassebesøk fra bedriftene, opplæringskontorene og Senja vgs.

2.2 Markedsføring mot ungdomsskolene i Troms for å rekruttere søkere til vg1 TIP

• Kartlegge skoler og klasser sør i Troms og Finnmark, samt nordre Nordland

• Delta på skolenes egne arrangement om utdanning

• Avtale og koordinere klassebesøk fra bedriftene og evt. opplæringskontor.

2.3 Utdanningsmesser

• Deltakelse på relevante utdanningsmesser i landsdelen

ARBEIDSPAKKE 3: Utvikling av samarbeidskonsept for opplæring i bedrift

Flere av bedriftene bruker i dag ressurser i samarbeid med skole og opplæringskontor, på opplæring i 

bedrift (praksiskandidater). For å bidra til en bedre og mer effektiv opplæring er det ønskelig å utvikle 

et konsept for samhandling for denne opplæringen. Det være seg felles teoretisk opplæring, 

jobbrotasjon, bedriftsbesøk, workshop o.l.

3.1. Tilrettelegging

• Kartlegge kompetansekrav til praksiskandidater

• Kartlegge hvordan bedriftene kan utfylle hverandre med opplæring til praksiskandidater

• Tilrettelegge for praktisk gjennomføring

ARBEIDSPAKKE 4: Påvirkning og etablering av samarbeidsstrukturer med relevante aktører

Skal en lykkes med rekrutteringsarbeidet hvor målsetningen er å få flere søkere til kjemiprosessfaget 

vil et kryssløp mellom vg1 studiespesialisering og vg2 kjemiprosess kunne være et viktig tiltak. 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt at nevnte kryssløp er mulig, men Troms og Finnmark Fylke har 

foreløpig ikke lagt til rette for dette lokalt. En økning i antall søkere til vg2 kjemiprosess vil øke 

etterspørselen etter lærlingplasser. Næringen må selv sikre at det tilbys nok lærlingplasser til å dekke 

dette behovet.
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4.1 Kryssløp studiespesialisering/kjemiprosess

• Lobbyere for at fylkeskommunen åpner for et kryssløp i utdanningen.

• Bidra til å finne løsninger på eventuelle utfordringer som hindrer fylket i å åpne opp (for eksempel 

intensjonsavtale med bedriftene om å ta imot praksiselever o.l.)

4.2 Arbeid mot bedriftene

• Kartlegging av antall læreplasser (viktig informasjon i markedsarbeidet)

• Sikre at næringen tilbyr et tilstrekkelig antall lærlingplasser

• Bransjetreff for relevante bedrifter, både for å få oversikt, samt eventuell drahjelp/praktisk hjelp i 

markedsarbeid.

• YFF – yrkesfaglig fordypning/utplassering – dra i disse trådene slik at vi får TIP-elevene ut i bedrift.

ARBEIDSPAKKE 5: Prosjektledelse

5.1. Styring og kontroll av prosjektet, rapportering til finansiører

5.2. Planlegging, koordinering, gjennomføring av prosjektgruppemøter, generell oppfølging, m.m.

Målgrupper

Prosjektet har følgende målgrupper:

1) Elever på ungdomsskoletrinnet i de kommuner hvor deltakerbedriftene har sin virksomhet.

2) Elever på videregående skoler i søndre del av Troms og Finnmark fylke og i nordre Nordland som 

tilbyr utdanning innen teknikk og industriell produksjon.

3) Ufaglærte ansatte i samarbeidsbedriftene.

Resultat

Næringen har et stort behov for fagarbeidere innen kjemiprosess- og laboratoriefag. Hovedmålet med 

prosjektet er å styrke næringens konkurranseevne gjennom å synliggjøre næringens behov og de muligheter 

den kan tilby til ungdom i regionen. Gjennom å synliggjøre yrkesmuligheter som finnes gjennom kjemiprosess 

og laboratoriefaget skal prosjektet bidra til en økning i antall søkere til vg1 TIP og vg2 kjemiprosess. Effekten i et 

2 – 3 års perspektiv er en økning i antall læreplasser og økt tilgang på fagarbeidere i deltakende bedrifter og i 

næringen generelt.

Det skal utvikles et årshjul for systematisk rekrutteringsarbeid, og utvikles et konsept for samarbeid 

om fagopplæring i bedrift.
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Prosjektet skal dessuten tilrettelegge for at det utvikles samarbeidsstrukturer mellom 

utdanningsinstitusjonene og næringen med fokus på innhold til utdanningene og rekruttering til faget.

Effekter

Et kontinuerlig og langsiktig perspektiv og samarbeid om rekrutterings- og opplæringsarbeidet skal bidra til at 

næringens behov for fagkompetanse sikres også i fremtiden.

Kvalitet og samspill er avgjørende for å oppnå mer og bedre læring og øke fullføring av 

utdanningsløpet; noe som krever godt samarbeid mellom blant annet skole og lærebedrift. Et 

systematisk rekrutteringssamarbeid med utdanningsinstitusjonene vil kunne legge til rette for et 

bedre samarbeid mellom skole og lærebedrift, som kan bidra til økt kvalitet i læringen og sikre gode

overganger for elevene mellom skole og bedrift.

Det er en kontinuerlig utvikling i næringen, hvor nye verktøy og metoder tas i bruk. For å sikre at 

utdanningstilbudet holder tritt med utviklingen og er i samsvar med næringens behov, skal det 

tilrettelegges for tettere dialog og samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Et tettere samarbeid 

mellom partene i utdanningsløpet kan også bidra til økt læringspotensial for elever og sikre at flere 

fullfører videregående opplæring.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

For skoleåret 2020/2021:

2020 September - Intensjonsavtaler mellom opplæringskontor og bedrifter om læreplasser er på 

plass.

2020 Oktober - Kartlegging av skoler og klasser gjennomført.

2020 November - Tilrettelagt for yrkesfaglig praksis i bedriftene.

2020 November - Kryssløp studiespesialisering/kjemiprosess vedtatt.

2020 Desember - Kommunikasjonsstrategi og markedsmateriell er etablert.

2021 Februar - Digital markedsføringskampanje, skole-/klassebeøk og utdanningsmesser gjennomført.

2021 Februar - Skole-/klassebesøk og utdanningsmesser gjennomført.

2021 Mai - Evaluering og evt. justering av kommunikasjonsstrategi, -materiell og gjennomførte 

aktiviter.

For skoleåret 2021/2022:

2021 Oktober - Kartlegging av skoler og klasser gjennomført.

2021 November - Tilrettelagt for yrkesfaglig praksis i bedriftene.

2022 Februar - Digital markedsføringskampanje, skole-/klassebeøk og utdanningsmesser gjennomført.
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2022 Februar - Skole-/klassebesøk og utdanningsmesser gjennomført.

2022 April - Samarbeidskonsept opplæring i bedrift er etablert.

2022 Mai - Sluttrapport og prosjekt fullført.

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Arb.pk 1: Markedsføring og 
-materiell   35 000   70 000   35 000   140 000

Arb.pk 2: Rekruttering til 
utdanning   102 500   205 000   102 500   410 000

Arb.pk 5: Prosjektledelse   12 500   25 000   12 500   50 000

Sum kostnad 150 000 300 000 150 000 600 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Balsfjord kommune   15 000   15 000   30 000

Dyrøy kommune VOX   15 000   15 000   30 000

Harstad kommune   25 000   25 000   50 000

Lerøyfondet   15 000   15 000   30 000

Salangen kommune   15 000   15 000   30 000

Samlet egenandel 
samarbeidsbedrifter   100 000   100 000   200 000

Senja kommune   25 000   25 000   50 000

Sparebank1 Nord-Norge   15 000   15 000   30 000

Troms og Finnmark 
Fylkeskommune   50 000   50 000   100 000

Tromsø kommune   50 000   50 000

Sum finansiering 275 000 325 000 600 000

Geografi

1903-Harstad, 1902-Tromsø, 1923-Salangen, 1926-Dyrøy, 1931-Lenvik, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Aktivitetsplan_budsjett.pdf   214 164 22.05.2020
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/584 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 01.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Boligstrategisk plan - dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 31/20 08.09.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune et tilskudd på inntil kr. 150.000 til gjennomføring av forprosjektet 
«boligstrategisk plan» med utgangspunkt i foreliggende prosjektplan. Tilskuddet utgjør 50% av godkjent 
kostnadsoverslag og finansieringsplan.  
 

Kort sammendrag 

VOX gjennomførte i 2019  «boligundersøkelse 2019». Dyrøy kommune søker nå om kr. 150.000 til 
gjennomføring av en boligstrategisk plan, basert på funn og anbefalinger og forslag til prosjektplan som 
fulgte rapporten.  
 

Saksutredning 

For å møte boligutfordringene i Dyrøy kommune, bør det utarbeides både en boligpolitisk og en 
boligsosial handlingsplan som legger til rette for økt etablering og bolyst i kommunen. Herunder bør det 
ses på flere rekrutteringsstrategier, samt administrativ organisering av boligtilrettelegging. I 2012 ble 
det utarbeidet et notat om boligpolitikk i Dyrøy, der flere tiltak og momenter trekkes frem. Disse bør tas 
med i det videre arbeidet. 
 
Forstudiet ga følgende 5 anbefalinger som framkommer i vedlagte prosjektplan som 5 delmål. 

1. Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan  
2. Stimuleringstiltak for å omgjøre fritidsboliger til bolighus  
3. Utrede oversikt over boliger/boligtomter i henhold til ny arealplan  
4. Stimuleringstiltak for økt bosetting og boligbygging  
5. Utrede hvordan det kommunale boligarbeidet bør organiseres 

 
Boligplanen omfatter både en boligsosial del og en del som handler om tilrettelegging for det øvrige 
boligmarkedet i Dyrøy.  
 
Organisering: 
Prosjekteier:   Dyrøy kommune  
Oppdragsgiver:  Dyrøy Kommune 
Prosjektansvarlig:  Kommunalsjef Karl Johan Olsen 
PL:    Kjell-Sverre Myrvoll 
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PG: Folkehelsekoordinator Ellen M Hals, Teknisk sjef Kjell Rune Marthinsen,  
Noeline Goos, Hav og landbruksjef Ragnvald Tollefsen,  
Referansegruppe: Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdomsrådet, PNU, og 
OPOM 
SG: Arbeidsgruppa i VOX; rådmann, ordfører, omstillingsleder, Tiltakskonsulent og Karl Johan Olsen (PA) 
 
Prosjektet skal være gjennomført i 2020 og det legges opp til politisk behandling primo 2021. 
 
Søknaden er basert på følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Prosjektledelse  100 000 Vox Dyrøy 150 000 
Innspill/høringsrunder/ 
Tverrfaglig arbeid 

130 000 Egeninnsats 130 000 

Pilot profilering av 
boligområder 

60 000 Dyrøy kommune egenandel 20 000 

Buffer 10 000   
    

Sum 300 000 Sum 300 000 
 

Daglig leders vurdering 

 
Erfaringen fra de omstillingsarbeidet så langt er at tilgang på arbeidskraft og boliger er to sentrale 
flaskehalser for vekst og utvikling i næringslivet. Et langsiktig godt arbeid med å utvikle et velfungerende 
boligmarked, som øker tilfanget av boliger tilpasset behovene til innbyggere og tilflyttere, er et svært 
viktig arbeid og en forutsetning for vekst i næringslivet. 
 
Forstudiet peker på store utfordringer i boligmarkedet. Vi har lite utbud av etableringsboliger for unge 
og tilflyttere, mange boliger som blir brukt som fritidsboliger og for liten andel av leiligheter og mindre 
boliger. Forholdet mellom byggekostnader og andrehåndsverdi vanskeliggjør finansiering av nye boliger 
osv. Dyrøy kommune er en stor aktør i Dyrøysamfunnets boligmarked. Kommunen er største utleieaktør 
gjennom det boligsosiale arbeidet, og har derfor stor innvirkning på utleiemarkedet for øvrig. I tillegg 
har kommunen en helt sentral rolle i fht tilrettelegging for boligbygging og bolyst, med tomter, 
byggesaksbehandling, virkemidler for boligbygging osv. Gjennom et strukturert langsiktig arbeid 
forankret i en boligplan med gode tiltak vil være et viktig verktøy for å adressere utfordringene! 
 
I handlingsplan 2020 heter det under innsatsområde 4 -Attraktivitet, under strategi P: Bolyst og 
boligmarked følgende: 

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

 
Sammen med sentrumsplanarbeidet og Ung VOXen er dette et viktig for å få  
Daglig leder anbefaler derfor at vi støtter tiltaket ut fra omsøkt kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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PROSJEKTPLAN 
 

Forprosjekt 
 
 
 
 

Boligstrategisk plan 

 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

 
Lage utredninger av boligpolitiske tiltak og utarbeide boligpolitisk 
handlingsplan i Dyrøy Kommune 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brøstadbotn, 25.8.2020 
 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
Karl Johan Olsen     Kjell-Sverre Myrvoll 
Kommunalsjef      Prosjektleder 
Organisasjon      Organisasjon 

150



Prosjektplan 2 

 

1. MÅL OG RAMMER 

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

 
   
 
1.2 Effektmål (Hvorfor) 
 
Økt bostedsattraktivitet gjennom et langsiktig arbeid som bidrar til økt omløp, økt nybygging og økt 
utbud av boliger tilpasset dagens og framtidens behov i Dyrøy. 
 
 
 
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva) 
Beskriv hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig (leveranser, tid og kostnad). 
Hovedprosjektet skal realisere tiltak og evt. delprosjekter som vedtas gjennom en boligstrategisk 
handlingsplan.  
 
 
 
 
1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva) 
Beskriv hva som skal foreligge fra den fasen som nå settes i verk (leveranser tid og kostnad for fasen).. 
Forslag til boligstrategisk handlingsplan for Dyrøy kommune 

 

1.5  Rammer og avgrensning 
Uttalte forutsetninger og rammer gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver som finnes for prosjektet, for 
eksempel vedrørende total tidsramme, tidspunkter, kostnader, ressursbruk, osv. 
Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet. 
 Med bakgrunn i forstudien utarbeide følgende: 
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Prosjektplan 3 

1: Boligsosial handlingsplan 
Dyrøy kommune mangler pr i dag en boligsosial handlingsplan, og mye av 
problematikken som kan drøftes i boligpolitikken kan henge sammen, i både en 
boligpolitisk plan og en boligsosial handlingsplan. Herunder vil aspekt som under leie 
til leie etc. være aktuelle problemstillinger. 
. 
Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal 
bo trygt og godt, her kan Husbanken bistå den enkelte kommune med helhetlige 
løsninger og god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte rettet mot de som trenger 
hjelp på boligmarkedet. Derfor er vår første anbefaling til oppdragsgiver er å starte 
arbeidet med å få på plass en boligsosial handlingsplan, som danner grunnlaget 
for hvordan Dyrøy kommune kan få flere til å eie egen bolig.  
 

2: Stimuleringstiltak for å omgjøre fritidsboliger til bolighus 
 
For å få økt omløpshastigheten på boliger i Dyrøy trengs det å vurdere ulike 
virkemidler for å stimulere til salg av spesielt bolighus som allerede eller er i ferd med 
å bli fritidsboliger. 
Det bør vurderes tiltak som: 

o Utnytte de kommunale avgiftene som stimuleringstiltak for økt omsetning om 
boliger, der boliger som er fritidsboliger pr i dag betaler halve kommunale avgifter. 

o Innføre konsesjonsplikt (null-konsesjon) på bolighus i kommunen. 
 
I 2012 lagde et politisk utvalg et notat om boligpolitikken i Dyrøy, der det ble foreslått 
flere stimuleringstiltak som bør vurderes på nytt i et mer helhetlig perspektiv. Her ble 
temaer som byggetilskudd og øremerking av rekrutteringsboliger nevnt. Det vises til 
anbefalingene i dette notatet som følger vedlagt i sin helhet i denne rapporten. 

 

3: Utrede oversikter over boliger/boligtomter i henhold til ny arealplan 
o  Utarbeide oversikt og informasjon for ledige boligtomter som kan brukes til for 

eksempel innsalgsmateriell mot tilflyttere, og eller innbyggere som er ute etter å 
bygge egen bolig i Dyrøy. 

o Utarbeide en egen brosjyre med informasjon om både boligbygging, tomter og 
«selge inn kommunen», som leve- og bokommune  

 

4: Stimuleringstiltak for økt bosetting og boligbygging 
o Utrede videreutvikling av de allerede kommunale virkemidler knyttet til boligtilskudd 

og startlån. Denne utredningen kan sees i sammenheng med boligsosial 
handlingsplan. 

o Bør også gjelde renovering/oppussing av eldre boliger for salg og tilflytting. 
 

 

5: Utrede hvordan det kommunale boligarbeidet bør organiseres 
o Kan sees i sammenheng med næringsvennlig kommune på den ene siden og 

boligsosial handlingsplan som den andre. 
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2.  PROSJEKTORGANISASJON 
Her beskrives prosjektorganisasjonen med aktuelle roller. 
 
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet (og forprosjektet): 
 
Prosjekteier: Dyrøy kommune  
Oppdragsgiver: Dyrøy Kommune 
Prosjektansvarlig: Kommunalsjef Karl Johan Olsen 
PL: Kjell-Sverre Mtrvoll 
PG: Folkehelsekoordinator Ellen M Hals, Teknisk sjef Kjell Rune Marthinsen, Noeline Goos, Hav og 
landbruksjef Ragnvald Tollefsen,  
Referansegruppe: Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdomsrådet, PNU, 
og OPOM 
SG: Arbeidsgruppa i VOX; rådmann, ordfører, omstillingsleder, Tiltakskonsulent og Karl Johan 
Olsen (PA) 
 
 
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1  Beslutningspunkt 
Det settes opp Styringsgruppemøte hver 14 dag, jfr fremdriftsplan 
 
 

3.2  Statusrapportering  
Drøftingspunkter tas med i vurderingen i styringsgruppemøtene hver uke. 
 
 
3.3  Milepæler  
List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. 
 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 
01 Uke 35 Oppstart av prosjektet sammen med PA, PL 
02 Uke 36 Oppstartsmøte med faggruppa i prosjektet 
03 Uke 36 Innhenta dokumenter/innspill fra andre kommuner/Husbanken etc 
04 23.9.2020 Innspill fra brukergrupper/Innbyggere under Dyrøyseminaret 
05 Uke 41 Styringsgruppemøte for videre avklaringer 
06 Uke 42 Ferdigstilt høringsdokument 
07 Tidlig 

2021 
Vedtak om boligstrategisk plan i Dyrøy Kommune 
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4.   MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG 
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
En enkel interessentanalyse med eventuell kommunikasjonsplan. Prosjektansvarlig er ansvarlig for ekstern 
kommunikasjon (kan delegeres i konkrete tilfelle) mens prosjektleder er ansvarlig for intern kommunikasjon i 
prosjektorganisasjonen. 

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

Aktør Aktørens interesse 
av prosjektet 

Grad av 
påvirkning på 
prosjektet 

Prosjekttiltak/ 
aktiviteter  

Kommunen Myndighet Stor Utredninger/Grunnlag 
Innbyggere Berørte parter Middels Folkemøter/involvering 
Husbanken Virkemiddelapparat Stor Finansiør 
Boligentreprenører Aktører Middels Byggeprosjekter 

 

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

 
Aktør Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig 
Innbyggere Omsetning 

av boliger 
Muligheter Facebook, Media, brev PL 

Tilflyttere Flere 
tilflyttere 

Muligheter/Bokommune Facebook PL 

Boligentreprenører Muligheter  Markedsmuligheter Media, brev etc  

 

5.   RISIKOVURDERING 
Beskriv de kritiske risikofaktorene. 
Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens 
dette vil kunne medføre for prosjektoppnåelse. 
 
5.1 Risikofaktorer 
List opp de risikofaktorer som oppfattes om viktige for gjennomføring av aktuell fase 
 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 
Lite engasjement 3 5 15 - Forankring, informasjon, involvering og 

avklaringer 
Lite kapasitet 2 5 10 - Legge opp en ressursbruk som er tilpasset 

prosjektet 
    -  
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Risikofaktor S K RF Mottiltak 
    -  
    -  

 
5.2 Risikohåndtering 
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste.  Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske 
risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging. 
 
Det vises til ovenstående tabell med mottiltak. 
 

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

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

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Oppstart med eier Startsforankring  Forankring 
    
Innhenting av innspill fra 
andre kommuner, 
Husbanken og andre 

Oppdatere 
statusgrunnlage
t for boliger 

kvalitetsikre 
opplysninger 

Dokumentasjon 

Møtepunkter i 
arbeidsgruppa/Styringsgru
ppa 

Forankring og 
informasjon 

Avklaringer og 
milepæler 

Forankring 

Utrede virkemidler  Få utnytta 
virkemidlene 
for å få flere 
boliger 

Vurderinger av de 
forskjellige 
virkemidlene 

Beslutningsgrunnl
ag for politisk 
handlingsrom 

Innspillsmøter innbyggere 
under Dyrøyseminaret 

Forankring og 
involvering 

 Innspillsmøte  før 
høringsutkastet 
foreligger 

Utarbeide boligstrategisk 
plan 

Politisk 
styringsdokume
nt for 
boligutvikling i 
Dyrøy 

Sammen med 
kommunalsjef/Rådma
nn få på plass 
boligsosial 
handlingsplan 

Forslag til 
Strategiske 
politiske 
dokument 

Utarbeide pilot på 
presentasjon av 
boligtomter i Dyrøy 

Pilot på 
interaktive 
løsninger 

Få oversiktsbilder fra 
boligområder 

Interaktivt 
materiale for 
profilering 

Vedtak i kommunestyret Politisk 
styringsdokume
nt for 
boligutvikling i 
Dyrøy 

 Vedtatt 
handlingsplan 
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Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
    
    
    
    
    

 

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

Hoved- Tidsplan (ukenummer 2020/2020) ress. 
Aktiviteter 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Fe

b 
21 

bruk 

Oppstartsmøte X                  10 
Innspill fra andre 
kommuner og f.eks 
Husbanken, 
oppdatering på SSB 

X X                 20 

Avklaringer og 
skriveprosesser i 
PG/SG 

X X X X               40 

Informasjon i 
politiske møter 

    X X             15 

Folkemøte     X              100 
Utrede virkemidler   X X X              50 

 
Utarbeide boligs 
plan 

   X X X X X           50 

Høringsperiode         X X X X       20 
Vedtak i 
kommunestyret 

                 X 15 

                    
                    
                    
                    
                    

Sum timeverk: 320 
Statusmøter X X X X X X              
Styringsgr.møter X       X            
Milepæler  X   X   X          X  
Beslutningspunkt     X             X  

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

Navn Avd/org. Hovedaktiviteter Tidsperiode Timeverk 
Kjell-Sverre Myrvoll NUAS Prosjekt/prosessleder Aug – Okt 100 
Viser for øvrig til 
Prosjektorganiseringen 

    

     
 

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

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Prosjektledelse  100 000 Vox Dyrøy 150 000 
Innspill/høringsrunder/ 
Tverrfaglig arbeid 

130 000 Egeninnsats 130 000 

Pilot profilering av 
boligområder 

60 000 Dyrøy kommune egenandel 20 000 

Buffer 10 000   
    

Sum 300 000 Sum 300 000 

 

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

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  VOX DYRØY KF 

Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2019/542 
Karl Johan Olsen 
91535349 
144 
 
31.08.2020 

 

 
 

Søknad om støtte til utarbeidelse av boligstrategisk plan 

Dyrøy kommune er i gang med forprosjektet «Boligstrategisk plan». Prosjektet er beskrevet i vedlagte 
prosjektplan. Det arbeidet som skal gjøres i planprosessen vil danne grunnlaget for realisering av en 
fungerende boligpolitikk og -utvikling i kommunen.  
  
Dyrøy kommune søker med dette VOX Dyrøy KF om støtte på kr 150 000,- til dette arbeidet.  
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 prosjektplan-boligstrategisk plan v2.0 
  

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2020/380 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 01.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 32/20 08.09.2020 
Kommunestyret   

 

 

Daglig leders innstilling 

Tas til orientering 

Kort sammendrag 

Tertialrapport 2/20 legges fram til behandling i omstillingsstyret 8.september og kommunestyret 
1.oktober. 
 

Saksutredning 

Omstillingsarbeidet ble vedtatt omorganisert fra avdeling i kommunen til kommunalt foretak fra 
1.1.2020. Fram til nå har alt av kostnader vært midlertidig ført i kommuneregnskapet. Nå er det 
opprettet et separat regnskap med egen kontoplan og egen bankkonto. Det er videre gjennomført en 
ompostering mellom kommuneregnskapet og regnskapet for KF. Derfor avviker tertialrapporten fra 
forrige. 
 
Følgende kommentarer knyttes til poster i rapporten: 
 

1. Kostnadsart Lønn. Daglig leder er fortsatt ansatt i Dyrøy kommune. Lønnskostnadene er ført via 
kommuneregnskapet og deretter overført VOX under 335000 kjøp fra kommuner.  

 
2. Kostnadsart 347061 Kommunalt tiltaksarbeid er knyttet til tilsagn til eksterne mottakere 

(bedrifter/kommunen). I tillegg kommer tildelinger til prosjekter i VOX-regi der tildeling ikke 
avsettes ved vedtak, men utgiftsføres løpende. 
 

3. Kostnadsart 395000 Bruk av bundne driftsfond. Overført totalt mindreforbruk av eksterne 
midler fra 2019, pluss «VOX-prosjekter i arbeid» fra 2019. 
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Daglig leders vurdering 

Pga lav møte- og reisevirksomhet er det påløpt noe lavere prosjektdriftskostnader enn budsjettert. Vi 
har tildelt ca en tredel av rammen for prosjektmidlene. I tillegg har vi en del tilskudd som ikke blir 
benyttet fullt ut, slik at det frigjøres midler fra tidligere tilsagn.  
 
Erfaringene fra tidligere år og antall henvendelser tilsier at det vil komme flere søknader til de tre siste 
møtene.  Til tross for det anser vi det som viktig å holde fokus på å fange opp gode initiativer og 
stimulere til prosjektutvikling i næringslivet framover. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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VOX Dyrøy KF 2020 2. tertial

Konto*
Regnskap pr 

31.08 Budsjett pr 30.08 Avvik
301000 - Fast lønn  (KF/IKS) kr 440 000,00 kr 440 000,00
301090 - Feriepenger  (KF/IKS) kr 48 437,00 kr 48 437,00
301091 - Inntrekk ferie  (KF/IKS) -kr 47 211,00 -kr 47 211,00
308010 - Møtegodtgjørelse folkevalgte  (KF/IKS) kr 66 667,00 kr 66 667,00
309020 - Arb.givers andel KLP  (KF/IKS) kr 83 664,00 kr 83 664,00
309900 - Arbeidsgiveravgift  (KF/IKS) kr 29 577,00 kr 29 577,00
310000 - Kontormateriell (KF/IKS) kr 170,00 -kr 170,00
311500 - Matvarer (KF/IKS) kr 1 490,00 -kr 1 490,00
311501 - Matvarer til bevertning (KF/IKS) kr 14 151,00 kr 10 000,00 -kr 4 151,00
312000 - Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester (KF/IKS) kr 3 333,00 kr 3 333,00
312040 - Kjøp av tjenester (KF/IKS) kr 75 586,00 kr 156 667,00 kr 81 081,00
313003 - Bankgebyrer (KF/IKS) kr 846,00 -kr 846,00
313010 - Telefon (KF/IKS) kr 1 610,00 kr 1 667,00 kr 57,00
315000 - Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS) kr 20 000,00 kr 20 000,00
316000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse (KF/IKS) kr 10 000,00 kr 10 000,00
317000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) (KF/IKS) kr 26 667,00 kr 26 667,00
319000 - Leie av lokaler og grunn (KF/IKS) kr 15 200,00 kr 15 200,00
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS) kr 9 980,00 -kr 9 980,00
320002 - Datautstyr (KF/IKS) kr 2 000,00 kr 2 000,00
327001 - Konsulenttjenester (KF/IKS) kr 370 860,00 -kr 370 860,00
335000 - Kjøp fra kommuner (KF/IKS) kr 536 393,00 -kr 536 393,00
338001 - Husleie (KF/IKS) kr 12 985,00 -kr 12 985,00
342900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon (KF/IKS) kr 18 219,00 -kr 18 219,00
347061 - Kommunalt tiltaksarbeid (KF/IKS) kr 972 847,00 kr 2 000 000,00 kr 1 027 153,00
Sum kostnader kr 2 015 137,00 kr 2 866 668,00 kr 851 531,00

370000 - Refusjon fra staten (KF/IKS) -kr 1 082,00 kr 1 082,00
372900 - Kompensasjon for merverdiavgift (KF/IKS) -kr 18 219,00 kr 18 219,00
381000 - Andre statlige overføringer (KF/IKS) -kr 17 598,00 kr 17 598,00
383000 - Overføring fra fylkeskommuner (KF/IKS) -kr 3 000 000,00 -kr 2 000 000,00 kr 1 000 000,00
394000 - Bruk av disposisjonsfond (KF/IKS) -kr 666 667,00 -kr 666 667,00
395000 - Bruk av bundne driftsfond (KF/IKS) -kr 542 892,00 -kr 200 000,00 kr 342 892,00
Inntekter -kr 3 579 791,00 -kr 2 866 667,00 kr 713 124,00
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