Årsrapport
2021

Et attraktivt lokalsamfunn i vekst

15.02.22

Sammendrag
I 2021 har VOX Dyrøy tildelt 2,8 millioner kroner til 39 prosjekter. Av disse er ca 2,1 millioner
kroner gitt til 30 prosjekter i næringslivet.
Det er utløst 2,4 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter til bedrifter i Dyrøy fra andre
offentlige finansieringskilder, og 419.000 kroner i indirekte støtte via Næringshageprogrammet. Dyrøy kommune har videre mottatt 1,4 millioner kroner til prosjekter som VOX
har vært involvert i.
Dyrøy hadde en liten oppgang i folketall pr. 3. kvartal 2021 på 15 personer.
I 2021 er det rapportert inn 11 nye arbeidsplasser (årsverk) i Dyrøy i bedrifter som VOX har
vært involvert i. Totalt for hele omstillingsperioden er det hittil skapt 37,9 arbeidsplasser. Av
disse er 9,5 nedlagt i ettertid. SSB-statistikken viser også en økning i private arbeidsplasser
(+21 fra 2017-2020), noe som samsvarer godt med innrapporterte arbeidsplasser.

Innledning
Følgende er årsrapport for år 4 i omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune. Rapporten går til
VOX-styret, Dyrøy kommunestyre som programeiere, Troms fylkeskommune og
omstillingsteamet i Innovasjon Norge.
Rapporten er ført i penn av omstillingsleder og gjøres tilgjengelig via våre nettsider.

5-Feb-21

Årsrapport -2020

Side ~ 2 ~

Måloppnåelse - utvikling i arbeidsplasser
Antall nye arbeidsplasser registreres ut fra innrapporterte tall fra bedriftene i forbindelse med
sluttrapportering på tilskudd, og oppfølging / kvalitetssikring med den enkelte i etterkant. I
tillegg til mål om 50 nye arbeidsplasser i 6-årsperioden, skal vi bidra til et mer robust og
bærekraftig næringsliv og at Dyrøy kommune blir en bedre tilrettelegger for næringslivet.
Det måles brutto skapte arbeidsplasser, i henhold til Innovasjon Norges metodikk for å måle
arbeidsplasser. Vi har gått bort fra å måle «sikrede arbeidsplasser» da dette er svært
vanskelig å både måle og knytte til bidrag fra VOX.

Årstall

2018
2019
2020
2021
Sum

Sjømatnæring
og tilhørende
leverandørvirksomhet
0
0
0
0
0

Opplevelsesnæringer Eksisterende
basert på kultur,
næringsliv
natur og mat

Sum

0
0,2
4,3
2,4
6,9

4
11,2
11,7
11
37,9

4
11
7,4
8,6
31

I 2021 har vi fått rapportert 11 nye arbeidsplasser i Dyrøy! Fortsatt er det i innsatsområde
«eksisterende næringsliv» at det skapes mest arbeidsplasser. Totalt har vi nå registrert 37,9
nye årsverk hittil i omstillingsperioden, og det er 12 igjen til målet om 50 nye arbeidsplasser
innen utgangen av 2023.
Samtidig er det flere bedrifter som står foran krevende prosesser med
generasjonsskifte/salg, der vi så langt har bidratt i forberedende fase. Landbruksnæringa
lider under krevende rammebetingelser og økonomien er under press.
Pandemien har rammet bedriftene i besøksnæringene, og en del andre bedrifter på grunn av
prisøkning og vanskelig tilgang på deler/råvarer.
Vi har fått styrket bredden i næringslivet, gjennom etablering av treningssenter og frisør i
2021. I fjor ble det også gjennomført to generasjonsskifter i landbruket, noe som bidrar til å
sikre videre drift.
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Bruk av omstillingsmidlene i 2021
I 2021 ble det innvilget totalt 2,8 millioner kroner til 39 prosjekter. Dette er 368.000 kroner
lavere enn i 2020. Vi har gitt støtte til flere mindre prosjekter i form av forstudier og små
kompetanseprosjekter. Vi har hatt færre etableringer og færre større forprosjekter. I 2022 vil
det være viktig å få fram flere gode forprosjekter som kan føre til djerve satsinger i
næringslivet.

Tildelinger i 2021 til prosjekter:
30 prosjekter i regi av bedrifter

kr. 2.077.449

5 tilretteleggende tiltak i Dyrøy kommune-regi

kr.

539.500

4 bedriftsrettede tiltak/ prosjekter i VOX-regi

kr.

193.500

Totalt 39 prosjekter fikk tildelt

kr. 2.810.449

Fordeling av prosjektmidlene på innsatsområdene
Innsatsområde

Antall prosjekter

Sum tildeling

Sjømatnæring og tilknyttet
leverandørvirksomhet

3

Opplevelsesnæringer basert på reiseliv, mat
og natur

14

Kr. 616.694

Øvrig næringsliv

13

Kr. 391.255

Attraktivitet

9

Kr. 769.500

Totalt

39

Kr. 1.033.000

Kr. 2.810.449

Fordeling av prosjektmidlene på type prosjekt
Type prosjekt

Antall prosjekter

Sum tildeling

Forstudie

10

Kr. 260.119

Forprosjekter

18

Kr. 2.324.475

Hovedprosjekter

11

Kr. 225.855

Totalt

39

Kr. 2.810.449

I 2020 ble det ikke gitt støtte til forstudier. Det har vært jobbet bevisst for å få i gang flere
forstudier, og i 2021 har vi en god fordeling mellom ulike prosjekttyper. Hovedprosjekter i
VOX er ikke investeringsprosjekter. Det er i hovedsak kompetansehevingsprosjekter i bedrift
eller etableringsstøtte.
5-Feb-21

Årsrapport -2020

Side ~ 4 ~

Omstillingsprogrammets utløsende effekt på øvrige virkemiddelordninger
En av målsettingene med omstillingsarbeidet er å bidra til et mer nyskapende næringsliv. En
av kriteriene vi måles på er i hvor stor grad vi bidrar til å utløse øvrige virkemidler.
I 2021 ble det tildelt 4 tilsagn fra Innovasjon Norge på til sammen 2.125.000 kroner i tilskudd
til bedrifter i Dyrøy. Av dette et tilskudd til generasjonsskifte i landbruket. VOX har vært
indirekte eller direkte involvert i alle prosjektene. I tillegg er det tildelt 285.000 kroner i BIOmidler fra fylkeskommunen til ett prosjekt. Totalt 2.410.000 kroner.

I 2021 har kommunen fått tildelt fire tilsagn fra fylket/ Troms Holding til tilretteleggende
prosjekter som VOX har vært involvert i:

Troms Holding
Troms Holding
T og F. fylkeskommune
T og F. fylkeskommune
Totalt

Detaljprosjektering sentrumsløftet
Boligsatsing – delprosjekt
Toårig Landbruksprosjekt
Boligsatsing – delprosjekt

kr. 525.000
kr. 350.000
kr. 250.000
kr. 300.000
kr. 1.425.000

Gjennom Næringshageprogrammet har 11 bedrifter/ etablerere i 2021 målbedriftsavtale med
Næringshagen Midt-Troms, og har fått fra 75 - 100 % rabatt på bedriftsrådgivning fra
Næringshagen. De av bedriftene som er koronarammet har i 2021 fått 100% rabattert
bedriftsrådgivning. Rabatten kommer i form av tilskudd fra SIVA over
næringshageprogrammet. Næringshagen oppgir at de har bidratt med SIVA-tilskudd til
bedrifter i Dyrøy på 419 306 kroner, som tilsvarer en markedsverdi på tjenesten på 480 198
kroner.
Det betyr at næringslivet har fått ca 400 timer bedriftsrådgivning fra Næringshagen i 2021.

Totalt har kommunen og næringslivet i 2021 fått direkte tilskudd til utviklingsformål på
3.835.000 kroner og næringslivet har i tillegg fått indirekte støtte via SIVA-tilskudd på
419.306 kroner.
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Aktiviteter 2021
Møter og aktiviteter for næringslivet har vært redusert i 2020 og 2021 på grunn av korona.
VOX arrangerte 3 næringslivsmøter i 2021, herav to næringsfrokoster. Næringslivsmøtet
29.4 resulterte i at Dyrøy var svært synlig med annonsering fra hele 9 Dyrøy-bedrifter i
Folkebladets Sommermagasin. VOX finansierte fellesannonsen «sommerartig i Dyrøy» med
turistinfo og aktivitetskalender. I samarbeid med Visit Senja Region var Nordavindshagen v/
sommerverten offisiell turistinformasjon i juli.

Salgskurs B2B over to samlinger med Involvér, Birger Landmark
med 9 deltakere fra 7 bedrifter.
Økonomikurs – 3 timers grunnleggende bedriftsøkonomi med
Næringshagen, Øivind Søreng, arrangert i juni med 10 deltakere.
Næringshagen gjennomførte våren 2021 det første av to planlagte
regionale etablererkurs, der 5 av 10 deltakere var fra Dyrøy. Hilde K
Berg vant pris for beste forretningsplanpresentasjon for Frøken Vipp
as under kurset. VOX bidro med finansiering av kurset og bidro med
rekruttering av deltakere.
VOX har etter søknad bidratt med tilskudd til 6 kompetansehevende
tiltak i bedrifter.
Bilder øverst: Sommervert/turistvert Madelen Jørgensen/ faksimile av
annonse i TF’s sommermagasinet. Nederst: Hilde Katrin Berg
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Prosjekter og satsinger som VOX har bidratt til
Toårig reiselivsprosjekt: Dyrøy på norgeskartet – og ut i verden. Prosjektet er en
videreføring av samarbeidet som ble utviklet gjennom SMB Utvikling, og eies av fire
reiselivsbedrifter. Arctic Guide & Visit v/ Trine Vaarlund er prosjektansvarlig og Olga Goldfain
er prosjektleder. VOX har bidratt med 296.000 kroner til første prosjektår.
I tillegg har Innovasjon Norge innvilget 190.000 kroner til produksjon av film og
billedmateriale til markedsutvikling.
Prosjektet skal resultere i økt belegg i sommermånedene, utvikle helårsaktivitet fra 2022-23
og tilegne kunnskap om markedsføring og salg av feriedestinasjonen.
Alle bedriftene er medlemmer i Visit Senja region SA. Presentasjonen nedenunder ble vist
for 150 turoperatører på en digital visningstur i regi av Nordnorsk Reiseliv. Flere av
presentasjonene av Dyrøybedriftene er produsert/ bearbeidet i regi av prosjektet.

https://prezi.com/view/ssFb0CR6G32kD5Rg7Lzn/
Den engelske reiselivsserien «Cruising with
Susan Calman» (også kjøpt av NRK) filmet
et opptak til programmet med
hundesledekjøring hos Arctic Guide & Visit
som ble vist til 2,4 millioner seere på
engelsk «Channel 5». Valg av Arctic Guide
& Visit var begrunnet det arbeidet bedriften
la inn i markedsføring på Instagram i regi av
dette prosjektet.
Bilde:faksimile av nordlysartikkel 11.des.21
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Toårig prosjekt for landbruksnæringa – Framtidig utvikling av landbruket i Dyrøy.
Prosjektet eies av Dyrøy kommune. Nordavind Utvikling v/ Kjell-Sverre Myrvoll er
prosjektleder. Hele landbruksnæringa i Dyrøy deltar i prosjektet.
VOX har bidratt med 120.000 kroner til 50% finansiering av deler av prosjektet, for aktiviteter
som gjelder nettverks- og kompetansetiltak. Øvrig ekstern finansiering kommer fra Troms og
Finnmark fylkeskommune med 250.000 kroner, i tillegg til egeninnsats.

Prosjektet skal legge til rette for at
landbruket i Dyrøy kan sikre og utvide
produksjonen på de tradisjonelle
produksjonene, og samtidig satse på
kompetanseheving med sikte på en mer
effektiv matproduksjon og utvikling av
tilleggsnæringer for å sikre lønnsomheten.
Prosjektet vil også fokusere på
kartlegging og utvikling av
landbrukseiendommer,
leiejordutfordringer etc.
Erling Bratsberg, Alstad gård. Innovasjonorge-besøk
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Sentrumsutvikling – forprosjekt prosjektering av miljøgate og torget ved
sentrumsbygget.
Kommunen gjennomfører nå et forprosjekt i samarbeid med Asplan Viak. Forprosjektet skal
resultere i totalentreprisegrunnlag for første fase i gjennomføring av tiltak 1 og 2 i
sentrumsplanen - miljøgata og det planlagte torget ved Sentrumsbygget.
VOX har bidratt med prosjektutvikling og søknad til Troms Holding, og har bidratt med
medfinansiering av forprosjektet.
Hovedprosjektet er et investeringsprosjekt og vil bli gjennomført i flere etapper, avhengig av
kommunens økonomiske gjennomføringsevne og mulighet for ekstern finansiering. Det er et
mål at arbeidet med miljøgata skal påbegynnes i 2022, og at torget vil opparbeides i 2023
forutsatt realisering av «Nye sentrumsbygget». Sentrumsplanen finnes her.

Illustrasjon: sentrumsbygget og «miljøgata», fra sentrumsplanen
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Skisser av «nye sentrumsbygget»
VOX har bidratt til sentrumsløftet gjennom tilskudd på 375.000 kroner til forprosjekt
samspillsentreprise, som gjennomføres i regi av Dyrøy Utleiebygg as i samarbeid med NorTeam as. Det jobbes med prosjektering, kostnadsberegning og finansiering, med
utgangspunkt i oppstart i 2022, dersom det konkluderes med at prosjektet kan realiseres.
Følgende illustrasjon skisserer ideen. Eksisterende bygg rives og grunnflate reduseres noe.
Leiligheter for salg er lagt i en ny 3.etasje, utleieleiligheter i 2. etasje og handel/
servicelokaler i 1. etasje.

Illustrasjon: Skisse "nye sentrumsbygget"
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Espenes Industriområde – begynner det å løsne?
Reguleringsplan for Espenes Industriområde ble vedtatt i kommunestyret i sak 38/21. Planen
skal legge til rette for industri, samt legge til rette for havneområde i sjø og småbåthavn. Det
legges til rette for utfylling i sjø og uttak av masser for å klargjøre industriarealene.
Den planlagte utfylling av 5 dekar i sjø nordøst for kaia er i startfasen. Entreprenør er antatt.
Arbeidet er forsinket pga formaliteter rundt tillatelse til deponering/ fylling i sjø, men
prosjektet er nå i oppstartsfasen.

Illustrasjon: Espenes industriområde, fra reguleringsplan

VOX har i 2021 bidratt med tilskudd til tre prosjekter knyttet til utvikling av industriområdet
VOX har bidratt med forprosjektmidler til KIME Akva as for etablering av sjø- og landbasert
aktivitet innen torskeoppdrett. Forprosjektarbeidet gikk ut på å utrede og søke to
lokaliteter/ tillatelser for torskeoppdrett, og to forstudier knyttet til etablering av landbase og
settefiskanlegg på Espenes Industriområde. To dispensasjonssøknader ble fremmet for
kommunen, med utgangspunkt i klarering av to lokaliteter. Begge ble avslått i
kommunestyremøtet i desember og det er nå usikkerhet om videreføring av planene i Dyrøy.
VOX har bidratt med forprosjektmidler til Astafjord Vekst as for utredning av mulig etablering
av garnkuttertjeneste med utgangspunkt i Espenes Industriområde. Prosjektet er
gjennomført og det foreligger en betinget anbefaling om videreføring, som eier skal ta stilling
til.
I 2021 tok vi opp tråden med mottakstilbud for lokale fiskere, som vi av ulike årsaker
måtte legge på is i 2020. En sentral utfordring for fiskerne er landingsforskriftens krav om at
fisker må følge sin fangst fram til kjøper. Etter henvendelse fra VOX har nå fiskeridirektoratet
åpnet for å søke dispensasjon for felles transport av fangst til fiskekjøper på Nord-Senja i
regi av et felles fiskersamvirke. VOX har etter søknad fra Dyrøy kommune innvilget 200.000
kroner til et forprosjekt med mål om å utrede og planlegge.
VOX har i 2020 bidratt med forprosjektmidler til Mellem gård (som grunneiere i tilstøtende
eiendom sørvest for industrikaia), med utgangspunkt i etablering av en liggehavn for
yrkesbåter. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 21/22 og det foreligger anbefaling om
videreføring, som eier skal ta stilling til.
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Boligsatsingen i Dyrøy kommune
Boligplanen som ble vedtatt i 2020 er fulgt opp med oppstart/ realisering av en rekke tiltak i
handlingsplanen.
Økonomiske virkemidler, de viktigste:
•
•
•

Etableringstilskudd på 100.000 kroner til kjøp eller bygging av egen bolig.
Økt opptak og mer lempelig praksis for bruk av startlånordningen
Gratis tomter.

Boligportalen Boidyroy.no er utviklet gjennom forprosjektet «helhetlig boligtjeneste i Dyrøy»,
som VOX har bidratt til. Boligportalen skal understøtte boligtjenestens arbeid og skal gjøre
det enklere for brukerne å finne info om leie, kjøp og bygging. Det arbeides for å etablere et
flerårig boligprogram som skal samle forvaltning, drift og utvikling av kommunale boliger.
VOX har bidratt til prosjektutvikling i flere delprosjekter som vil inngå i boligtjenesten, blant
annet har kommunen fått tildelt prosjektmidler fra Troms Holding og Troms og Finnmark
fylkeskommune til to prosjekter.

Bilde: Fra boidyroy.no 360 tomteoversikt, ledige tomter på Kastnes
God tilgang på boliger for leie og kjøp, og muligheter for boligbygging er viktig for
næringslivet. VOX har derfor engasjert oss i kommunens boligsatsing. Startlån kan for
eksempel benyttes for å rekruttere eller beholde nøkkelpersonell, når utfordringen er å skaffe
finansiering til bolig.
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Resultater og effekter så langt – utover arbeidsplassmålet
Etableringstakt
Følgende er en oversikt over etablerte foretak i Dyrøy kommune, fordelt på de vanligste
foretaksformene AS, ENK og DA/ANS.
År
2017
2018
2019
2020
2021
Kilde: purehelp.no

Antall nye foretak
14
17
14
17
8

Herav AS
2
3
6
11
6

Antall etableringer indikerer satsingslyst i næringslivet og vil oppdateres årlig i
programperioden, sammen med andre indirekte effektindikatorer som beskrevet i
Omstillingsplanen. Etableringstakten har gått ned i 2021 sammenlignet med foregående år.
Men verdt å merke seg at 6 av 8 nye foretak er aksjeselskap.

Lønnsomhet i næringslivet
Vi har samlet noen økonomiske nøkkeltall som tar pulsen på næringslivet. Tallene er
summert for alle selskaper med forretningsadresse Dyrøy som levert offentlige regnskap. For
2019 var det 61 Dyrøy-bedrifter med offentlige regnskap.
År

2017
2018
2019
2020

Omsetning

Egenkapitalandel

Avkastningsgrad

Likviditet

Sum driftsinntekter

Sum egenkapital i prosent av
sum eiendeler

Driftsresultat +
finansinntekter i
prosent av sum
eiendeler

Omløpsmidler delt
på kortsiktig gjeld

201 mill
199 mill
207 mill
217 mill

23,3%
26,6%
27,5%
26,4%

9,4%
5,9%
7,6%
9,4%

1,4
1,5
1,3
1,4

Egenkapitalen viser bedriftenes samlede evne til å utvikle seg og tåle nedgangstider.
Avkastningsgraden er målet på lønnsomhet og viser avkastning på totale eiendeler i
bedriften. Likviditetsgraden viser bedriftens betalingsevne.
I tillegg til de 61 bedriftene med forretningsadresse Dyrøy har vi betydelig aktivitet i
havbruksnæringa og noe i handelsnæringa der verdiskaping ikke registreres i Dyrøy. Total
verdiskaping i Dyrøy er derfor betydelig større.
Regnskapene viser at i coronautbruddsåret 2020 har næringslivet stått rimelig støtt. Tallene
for 2021 foreligger høsten 2022.
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Andel bedrifter som går i 0 eller overskudd
År

2017
2018
2019
2020

Antall med
årsresultat større
eller lik 0
27
29
35
38

Antall selskap

Andel med
overskudd

47
52
55
61

57%
56%
64%
62%

6 av 10 bedrifter gikk med overskudd i 2019.

Kommune-NM
Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold
ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.
År

2020

2019

2018

Totalt
356
356
355
Næringsliv *
347
349
351
Arbeidsmarked
346
345
339
Demografi
347
350
349
Kompetanse
271
269
266
Økonomi
351
345
344
* Næringsindikatoren baserer seg på følgende underkriterier:

2017
(nullp)
346
346
353
177
232
340

2016
351
349
342
340
105
337

1. Næringslivsvariasjon: Et mål på hvor jevnt spredt sysselsettingen er fordelt over
næringer. (320 i 2020)
2. Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt pr person >17 år (308 i 2020)
3. Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av
totalt antall sysselsatte. (336 i 2020)
4. Kommunens kjøp av private tjenester i prosent av brutto driftsutgifter: (349 i
2020)

Det som går direkte på omstillingsarbeidets formål, er indikatoren for næringsliv. Dyrøy
kommer svært dårlig ut på kommune-NM. Vi kan imidlertid se en svak oppgang på
næringsindikatoren siden oppstart i 2018.
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Befolkningsutvikling
År
2014
2015
2016
2017 (nullp)
2018
2019
2020
2021

Befolkning 31.12
1 154
1 158
1 138
1 165
1 134
1083
1063
1078 (3. kv)

Kilde: SSB - tabell 01223

Dyrøy hadde en økning på 15 personer i 2021 pr 3. kvartal. Foreløpige tall for hele
2021 viser økt tilflytting og høy andel personer under 36 år.
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Sysselsetting og pendling

År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(nullpunkt)
2018
2019
2020

Sysselsatte
med
bosted i
kommunen
555
567
549
547
532
525
548
532
527
504
510
498

Pendlere
ut av
kommunen
184
216
196
205
193
189
210
195
204
214
210
211

Pendlere
inn til
kommunen
48
45
33
37
38
36
41
59
57
57
62
60

Sysselsatte
med arbeidssted i
kommunen
419
396
386
379
377
372
379
396
380
347
362
347

Pendlings
balanse
(innpendlere
minus
utpendlere)
-136
-171
-163
-168
-155
-153
-169
-136
-147
-157
-148
-151

487
502
479
475

211
219
194
195

65
67
77
77

341
350
362
357

-146
-152
-117
-118

Kilde: ssb tabell 11617/ 11616

Dette betyr i 2020 at:
475

Bor i Dyrøy og har arbeid her eller et annet sted

-

195

Av disse pendler til arbeidssted i en annen kommune

=

280

Dyrøyværinger bor og arbeider i Dyrøy

+

77

Personer pendler inn til kommunen

=

357

Arbeidsplasser i Dyrøy kommune

Antall sysselsatte som bor i kommunen er redusert med 13 siden 2017.
Antall arbeidsplasser i Dyrøy har økt med 16 i samme periode
Dyrøy er en del av et regionalt arbeidsmarked. Antall utpendlere har gått ned og
antall innpendlere har økt. At det er mindre «gap» mellom ut og innpendling er i
hovedsak positivt.
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Sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor
År

Offentlig

Privat

Sum

% Private

2005

178

241

419

57,5 %

2006

184

212

396

53,5 %

2007

182

204

386

52,8 %

2008

179

200

379

52,8 %

2009

189

188

377

49,9 %

2010

187

185

372

49,7 %

2011

202

177

379

46,7 %

2012

210

186

396

47,0 %

2013

198

182

380

47,9 %

2014

173

174

347

50,1 %

2015

201

161

362

44,5 %

2016

198

147

345

42,6 %

2017 (nullpunkt)

188

153

341

44,9 %

2018

203

144

347

41,5 %

2019

198

165

363

45,5%

2020

183

174

357

48,7%

Kilde: SSB tabell 13742

Siden 2017 er det blitt 19 flere sysselsatte i privat sektor i Dyrøy og andelen private
arbeidsplasser har økt med nesten 4%.
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Økonomi 2021
Vi har utarbeidet en ny oversikt som er en sammenstilling av regnskap for hele
omstillingsperioden. Den viser sammenhengen mellom programkostnader, tilskudd og
tilbakeføring og ubrukte midler som overføres til nytt programår.

2018

2019

2020

2021

IB - overført fra foregående års ramme
Troms fylkeskommune
Dyrøy kommune
Innovasjon N
Sum programinntekter
Disponibelt på ramme

kr
kr
kr
kr
kr

Programkostnader regnskap DK
Tilskudd bevilget til prosjekter
Kostnader Strategi og analysefasen 2017
Sum tilskudd og programkostnader

kr
kr
kr
kr

Netto mer-/ mindreforbruk
Tilbakeføringer på prosjekter tildelt i programåret (pr 1/22)

kr
kr

UB - overføres til neste års ramme

kr 1 050 940 kr 1 250 648 kr 1 071 938 kr 1 007 291

3 000 000
1 000 000
192 900
4 192 900
4 192 900

kr 1 050 940 kr 1 250 648 kr 1 071 938
kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000
kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000
kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000
kr 5 050 940 kr 5 250 648 kr 5 071 938

-1 275 181 kr -1 231 759 kr -1 210 934 kr -1 266 489
-1 504 541 kr -3 499 975 kr -3 178 478 kr -2 810 449
-628 947
-3 408 669 kr -4 731 734 kr -4 389 412 kr -4 076 938
784 231 kr
266 709 kr

319 206 kr
931 442 kr

861 236 kr
210 702 kr

995 000
12 291

Det knyttes følgende kommentarer til oversikten:
•
•
•

Tallene for tilbakeføring av midler fra 2020 og 2021 er ikke endelig, ettersom ikke alle
prosjekter for 20/21 ikke er sluttrapportert.
Programkostnadene overstiger kommunens egenandel på 1mnok alle år.
Overskytende går til reduksjon av søkbare midler
Akkumulerte midler som overføres til 2022 er på 1007.291 kroner. Dette skyldes en
kombinasjon av lave tildelinger i oppstartsåret 2018 og betydelige tilbakeføringer på
tilskudd gitt i 2019.

Årsregnskapet preges for øvrig av liten reise- og møteaktivitet som en følge av
koronaepidemien.

Se også årsregnskap for 2021. Frist 25.feb.
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Covid 19 og omstillingsarbeidet
COVID 19 har satt sitt preg på næringslivet og dermed også på omstillingsarbeidet også i
2021. Besøksnæringene er mest berørt av restriksjonene som har begrenset utøvelse av
virksomheten og/ eller redusert kundetilfanget, og kanselleringer?.
Vi opplever også at restriksjonene og uforutsigbarhet med epidemien i perioder har
begrenset muligheten til å gjennomføre møter og kompetansehevende tiltak for næringslivet.
I tillegg begrenses bedriftenes og kommunens/ omstillingsprogrammets mulighet til
utviklingsarbeid fordi man ikke kan møtes fysisk. Teams er et godt verktøy, men kan ikke
alltid erstatte fysiske møter. Når man skal diskutere et prosjekt med eksempelvis en rådgiver,
bank, Innovasjon Norge eller potensiell samarbeidspartner, så er det en fordel å kunne
møtes fysisk!
Flere bedrifter har også slitt med å få inn varer/ råvarer og deler.
Ordningen med ekstraordinær økonomisk rådgivning ble forlenget i 2021. Tre bedrifter har
benyttet seg av ordningen i år. Flere bedrifter har mottatt kompensasjonsmidler fra stat og
kommune i 2021.

Styrearbeid 2021
Det er behandlet 45 saker i 6 ordinære styremøter og en epostbehandling.
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Programstatusvurderingen
Programstatusvurderingen er en årlig aktivitet som gjennomføres i regi av Innovasjon Norge,
der styret sammen med en ekstern prosesskonsulent gjennomfører en egenvurdering av
arbeidet i programåret. Denne ligger til grunn for videre arbeid med eventuell revisjon av
omstillingsplanen og handlingsplan for kommende år.
I 2021 er det gjort endringer i programstatusvurderingen med endringer i indikatorene.
Følgende er «stjernediagrammet» som viser styrets oppfatning av utviklingen på de 8
(tidligere 12) indikatorene som vurderes.

Kommentar: Stjernediagrammet viser at styret mener vi scorer godt (5 eller 6) på etablering,
profil og kommunikasjon, organisering, portefølje og arbeidsplasser. På robusthet i
næringslivet (2), bærekraft (1) og utviklingsevne i næringslivet (4) ligger vi imidlertid lavt.
Bærekraft er kommet inn som ny indikator fra 2021, og vi utfordres på tiltak og vurdering av
prosjekter knyttet til bærekraft.

Sammendrag av rapporten
Hovedkonklusjon: Omstillingsarbeidet og omstillingsorganisasjonen VOX Dyrøy fungerer
godt og bidrar aktivt til omstilling som har potensial til å skape varige resultater.
Det er en rød tråd i omstillingsarbeidet fra kartleggingen av omstillingsområdets fortrinn,
omstillingsplanen, handlingsplanen og de konkrete prosjektene som vi bidrar til. Det er
prosjekter innen alle innsatsområder og alle prosjektfaser. Det er hovedvekt på prosjekter
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innen «forprosjektfasen», og et tilfredsstillende tilfang av prosjekter i «forstudiefasen».
Prosjektene i «hovedprosjektfasen» er i all hovedsak kompetansehevende prosjekter og
tiltak.
For nærmere vurderinger og anbefalinger for videre arbeide, kan hele rapporten leses her.

Brøstadbotn, 31.12.22
Stig Stokkland, daglig leder VOX Dyrøy kf
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