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Innledning 
Følgende er årsrapport for år 2 i omstillingsarbeidet som går til Troms fylkeskommune, Dyrøy 
kommunestyre og omstillingsorganisasjonen i Innovasjon Norge. Årsrapporten er offentlig 
tilgjengelig via egne nettsider. 
 
Rapporten er basert på følgende: 

- Programstatusvurdering gjennomført med omstillingsstyret 
- Eget porteføljestyringssystem 
- Innrapportering fra avsluttede prosjekter 
- Egen vurdering av igangværende prosjekter i forhold til mulig måloppnåelse 
- Økonomirapportering 

 
Omstillingsprogrammet har nå avsluttet sitt andre programår. Rapporten omhandler aktivitet og 
måloppnåelsen i 2019 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy ble formelt startet opp 1.1.2018, og kom i gang for fullt i april da 
omstillingsleder var på plass. Omstillingsprogrammet eies av Dyrøy kommune, som finansierer en 
årlig egenandel på 1 mnok.  
 
Troms fylkeskommune ga Dyrøy kommune omstillingsstatus i 2017 og bidrar med årlig finansiering 
på 3 mnok til omstillingsarbeidet. Troms og Finnmark fylkeskommune har observatørstatus i 
styringsgruppa. 
 
Innovasjon Norge har ansvar for kvalitetssikring av omstillingsarbeidet og er en viktig ressurs for 
omstillingsorganisjonen. De bidrar gjennom veiledning, årlige programledersamlinger for alle 
omstillingskommuner,  observatørstatus i styringsgruppa og «verktøykassen» regionalforvaltning.no. 
I «verktøykassen» inngår også en del utviklingsprogram for næringslivet, bl.a «Næringsvennlig 
kommune» og «SMB Utvikling», som begge er tilbud vi har benyttet i Dyrøy. 
 
I de to første programårene har omstillingsarbeidet vært administrativt organisert under Dyrøy 
kommune. Fra 2020 er VOX Dyrøy omdannet til kommunalt foretak.  
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Sammendrag av Programstatusvurderingen 
Programstatusvurderingen er en obligatorisk aktivitet med styret, der Innovasjon Norge engasjerer en 
prosesskonsulent og går gjennom en egenvurdering av arbeidet i programåret. Denne ligger til grunn 
for styreseminaret der styret så jobber med handlingsplanen. Følgende er sakset fra sammendraget i 
programstatusvurderingen: 
 

 
Figuren viser styrets vurdering av arbeidet i 2019 (stiplet), sammenlignet med 2018 (heltrukket) 
Når vi gikk tilbake i fht måloppnåelse fra 2018, så skyldtes det tidspunkt for gjennomføring av 
programstatusvurderingen. Basert på anbefalingene fra programstatusvurderingen revideres både 
omstillingsplan og handlingsplan for 2020. 
 
Konklusjon fra Programstatusvurderingen: Omstillingsorganisasjonen VOX Dyrøy fungerer godt og er 
involvert i utviklingsarbeidet lokalt, og delvis også regionalt, spesielt innen reiseliv. Det arbeides med 
utgangspunkt i det næringslivet kommunen har, og en har iverksatt prosjekter innen alle fire 
innsatsområdene.   
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Økonomi 2018 

Regnskapssammendrag 

 

Kommentar:  

- Tilskudd Innovasjon Norge er knyttet til konkrete prosjekter som de medfinansierer med VOX 
Dyrøy, bl.a Næringsvennlig kommune.  

- Egenandeler fra bedrifter er knyttet til deltakelse i konkrete programaktiviteter i regi av VOX, f.eks 
SMB Utvikling. 

- Mindreforbruk i VOX-regnskap er avsatt på fond til 2020 
- Mindreforbruk ifht fylket er overført i Regionalforvaltning til 2020-rammen. 

 

Fordeling av programkostnadene i fht budsjett 

 

Kommentarer: 

• Posten administrasjon inkluderer kostnader knyttet til kontorsted, reiseutgifter etc. I tillegg er 
avtalene med Nordavind Utvikling KF og Næringshagen Midt-Troms belastet denne. 

• Postene for de fire programområdene innbefatter reelle tildelinger. Totalt er det tildelt 3,5 mnok 
over de fire innsatsområdene. 

• Posten «programledelse» innbefatter lønn/personalkostnader til programleder samt honorar til 
styringsgruppa. 

Post Beløp
Refusjon sykepenger 10 603kr                  
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune 3 000 000kr            
Egenkapital Dyrøy kommune 1 000 000kr            
Bruk av fondsmidler (overført ubenyttede midler fra 2018) 814 496kr                
Tilskudd Innovasjon Norge 103 207kr                
Egenandeler fra bedrifter 107 000kr                
Totale inntekter 5 035 306kr            
Programkostnader kostnadsført i kommuneregnskapet 4 492 416kr            
Mindreforbruk regnskap VOX, fondsavsetning til 2020 542 890kr                
Avsatte midler til VOX-prosjekter, som ikke er kostnadsført ved 31.12. 159 602kr                
Netto mindreforbruk= som rapporteres til fylket, overføres 2020 383 288kr                

Post Godkjent Virkelig Avvik
Administrasjon 200 000kr         282 594kr         -82 594kr          
Programledelse 800 000kr         898 223kr         -98 223kr          
Sjømatnæring 900 000kr         285 000kr         615 000kr         
Opplevelsesnæringer 700 000kr         560 407kr         139 593kr         
Eksisterende næringsliv 900 000kr         1 878 390kr      -978 390kr       
Attraktivitet 500 000kr         736 291kr         -236 291kr       

4 000 000kr      4 640 905kr      -640 905kr       
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Resultater/ bruk av omstillingsmidlene 
Totalt har VOX Dyrøy bidratt med 3,5 (1,5) millioner i prosjektmidler til 35 (19) prosjekter ut fra totale 
kostnader på 10,7 (4,97) millioner inklusiv egeninnsats fra prosjekteierne. Av disse er 11 avsluttet pr 
årsskiftet. (2018-tall i parentes) 

Totalt har 35 (19) prosjekter fått støtte. Det ble søkt om 1,8 mnok til prosjekter med total økonomisk 
ramme på 9,7 (4,97) mnok inklusive egeninnsats fra prosjekteiere. 

 

Fordeling av prosjekter/midler på prosjektfasene 
54% av prosjektene var forstudier/ forprosjekter. Nesten 70% av omstillingsmidlene gikk til forprosjekter. 
Hovedprosjektene besto av bedriftseide og VOX-eide kompetansehevingsprosjekter, og en del 
etablerertilskudd. 
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Fordeling av prosjekter/ midler på innsatsområdene 
Totalt er det tildelt 3,5 mnok til 35 prosjekter. Over halvparten av midlene har gått til prosjekter fra 
eksisterende næringsliv. Dette speiler i stor grad aktiviteten. Den største enkeltbevilgningen på 
innsatsområde «Eksisterende næringsliv» gjelder SMB Utvikling (kr. 563.000). Hele prosjektet er ført på 
«eksisterende næringsliv», men 5-6 av 16 deltakere er knyttet til opplevelsesnæringene. 
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Resultater og aktivitet 

SMB Utvikling 
Den største satsingen i 2019 har vært SMB Utvikling. Det ble 
gjennomført forstudie våren 2019 og forprosjekt, som startet 
opp tidlig høst og avsluttes til våren. 

SMB Utvikling er et bedriftsutviklingsprogram, som er utviklet 
og eies av Innovasjon Norge og som tilbys 
omstillingskommunene gjennom Innovasjon Norges 
verktøykasse «regionalomstilling.no».  Innovasjon Norge har 
forhåndsgodkjent et knippe konsulentmiljøer. Etter 
tilbudsrunden ble VESIR AS v/ Olga Goldfain valgt som 
prosjektleder for programmet. VESIR har to faste rådgivere + 
at de henter inn spisskompetanse på f.eks landbruk, finans e.a 
etter behov. 

Målet er at deltakerbedriftene skal utvikle et forprosjekt 
gjennom deltakelsen som skal realiseres i forlengelsen av 
programmet. Forstudiet skal avdekke 
vekst/utviklingspotensiale og –evne, og kartlegge mulige 
områder. 

Forprosjektet har en økonomisk ramme på 1,04 mill, hvorav VOX bidrar med 563’, Innovasjon Norge med 
400’ og de 16 deltakerbedriftene med 80’ i egenandeler. I programmet får bedriftene ca 40 t rådgivning 
hver. For reiselivsbedriftene er en del av timene avsatt til felles samlinger og aktiviteter. 

Noen «highlights»: 

- Reiselivsbedriftene samarbeider om felles markedsutvikling og produktutvikling/ pakketering. Bl.a 
jobbes med egen «presentasjonsfilm», felles deltakelse på NTW i samarbeid med Visit Senja 
Region. I tillegg har flere av reiselivsbedriftene egne prosjekter i gang/ på gang. 

- Asfaltspesialisten as har fått bistand til etablering av selskap før jul, med kommunal brøyting som 
fase 1 og asfaltvirksomhet som starter opp til våren. 

- I flere av bedriftene utredes investeringsprosjekter, bl.a effektivisering av produksjonslinje og nye 
driftsbygg. 

- I andre bedrifter jobbes det med refinansiering, kompetanseheving, lønnsomhetsforbedring, 
produktutvikling mv. 

Tilbakemeldingene fra deltakerbedriftene er så langt svært positive. VOX har tildelt støtte til 9 prosjekter 
til bedrifter som deltar i SMB Utvikling, deriblant to samarbeidsprosjekter i reiselivsnæringa. 

 

  

Figur 2 Kickoff SMB Utvikling 

Figur 1 konkurranseevnen ble testet på 
kickoff for SMB U 
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En Entreprenør as 
En entreprenør as er i ferd med å bygge opp en 
virksomhet i Nord-Norge, og har fra 1.november 
flyttet sitt forretningskontor til Dyrøy kommune.  
Selskapet er eid av Arne Rennesvik som også er 
daglig leder og styreleder.  

 

En Entreprenør as driver med riving og sanering og 
har prosjekter over hele landet. De hadde i 2018 en 
omsetning på 34 mnok med et resultat før skatt på 
2,6 mnok.  Fra en startkapital på 30.000 har de nå 
bygd opp en egenkapital på 3,5 mnok (2018). De har 
prosjekter over hele landet, men økende aktivitet i 
Nord-Norge.  

Virksomheten baserer seg på utenlandske ansatte som pendler direkte til prosjektet de jobber på. 

Motivasjonen for å etablere seg i Dyrøy er todelt; 

1. Nærhet til prosjekter i landsdelen, ved å ha lokal base vil de ha lavere kostnader med å frakte 
utstyr mellom prosjektene her nord. 

2. Redusert arbeidsgiveravgift, besparelse. 
 

De leier nå kontor og en halvdel av en kommunal industrihall.  

Det foreligger planer om to lokale ansettelser i første omgang, en på verksted/ lager og en 
anleggsmaskinlærling. I tillegg vil alle utenlandske ansatte bli skatteytere til Dyrøy. 

 

  

Figur 2 EN entreprenør v/ prosjektleder Eirik Nielsen, 
omkranset av omstillingsleder Stig Stokkland og styreleder 
Marit Alvig Espenes. 
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TRE Allservice AS 
TRE allservice AS ble etablert i Tromsø i 2018, med elektroinstallasjon 
som formål i kombinasjon med ulike andre tjenester. Bl.a 
elektroinstallasjon, el-kontroll bolig og næring, el-termografi mv. Bak 
selskapet står Tom R Edvardsen, som er. Kona Leikny Edvardsen deltar 
også i bedriften, og gjennom henne planlegges bl.a yoga-retreat. 

TRE Allservice as har kjøpt samvirkelagsbygget på Bergan og er i full gang 
med å renovere og bygge om til verksted, bolig, utleieenheter mv. 

De vil drive virksomheten fra Dyrøy når byggeprosjektet er ferdigstilt. 
Aktiviteten i Tromsø vil opprettholdes. Leikny er yogalærer og har 
spennende planer som vi vil se mer av etter hvert når de er ferdig med 
bygget og virksomheten igangsettes for fullt.   

 

 

VOX har bidratt med støtte til forprosjekt for å få gjort tilstandsanalyse og prosjektering av bygget.  

 

  

Figur 4 Planskisse 1.etg (kilde: bedriftens fb-side) 

Figur 3 Tom Robin og Leikny, og 
styreleder i VOX Dyrøy Marit A Espenes 
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Espenes Industriområde  
I 2018 ble det gjennomført forstudie og forprosjekt for utvikling av Espenes Industriområde. Det ble pekt 
på en rekke muligheter for ny aktivitet med potensiale for arbeidsplasser. I forlengelsen av forprosjektet 
har ikke kommunen satt i gang nye prosjekter, men det jobbes med flere interessenter og tilrettelegging 
av området. VOX har en aktiv tilnærming til dette arbeidet og har videre oppfølging av industriområdet 
som hovedfokus innen innsatsområde 1- Sjømatnæring og tilhørende leverandørvirksomhet. 

VOX Dyrøy har fått utarbeidet en illustrasjon som viser området slik det kan se ut når det er utbygd. Dette 
er en visjon og ikke knyttet til konkrete planer, utenom planlagt utfylling øst (til venstre) for eksisterende 
hall, samt mulig mottaksstasjon i vestenden (til høyre) på allmenningskaia. 
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Mottaksstasjon for lokale fiskere 
Det har vært jobbet med dette siden oppstart av VOX Dyrøy i 2018. Det er gjennomført et forprosjekt for 
bygging av en mottaksstasjon. En mottaksstasjon er et «mellomlager» der fisken tas på land, veies, 
sorteres og lagres på kjølerom før den hentes av fiskekjøper. Modellen baserer seg på at kommunen fører 
opp et bygg som leies ut til et felles fiskersamvirke. Fiskersamvirket finansierer drift av bygget gjennom en 
inntekt pr kg landet fisk som tas over kai, i samarbeid med fiskekjøper.  

Status pr dato er at byggekostnadene basert på kommunens anbudsprosess har blitt såvidt høye i forhold 
til det som kan forsvares gjennom det kvantum som anses om realistisk å lande i Solbergfjorden-området, 
at prosjektet nå må revurderes. Fins det rimeligere måter å bygge på? Fins det mer bærekraftige løsninger 
som tilrettelegger for fiskernes behov? 

Arbeidet går videre i 2020. 
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Aktiviteter rettet mot næringslivet i 2019 
Følgene er en liste over gjennomførte aktiviteter for næringslivet/ kommune 

- Etablererverksted m/ 8 deltakere 
- Basiskurs for offentlige innkjøpere m/ 15 deltakere 
- «Hvordan vinne anbud» - kurs for bedrifter m/ 13 deltakere 
- Tre landbrukskafeer i samarbeid med kommunen og Troms Landbruksfaglige senter m/ 10-25 

detakere 
- Tre frokostmøter for næringslivet m/ ca 15 deltakere 
- PLP-Utviklingsevne, to dagers kurs for prosjektledere i kommunen m/ ca 15 deltakere 
- Landbruksdag m/ Innovasjon Norge m/ tre gårdsbesøk og åpent møte m/ ca 20 deltakere 

Øvrige prosjekter/aktiviteter i VOX-regi 2019 
- Forstudie Boligkartlegging (gjennomført, følges opp av kommunen med egen boligstrategi) 
- SMB Utvikling forstudie og forprosjekt (se egen omtale) 
- Forstudie Ung VOXen –trivsel og rekruttering unge voksne arbeidstakere til næringsliv og 

kommunen (følges opp av kommunen med eget forprosjekt) 
- Handels- og serviceanalyse (bevilget i 2019, gjennomføres i 2020) 
- Deltar i styringsgruppa for VISIT Senja Region SA sitt prosjekt om reisemålsutvikling/ merket for 

bærekraftig reisemål. 
- Deltatt på ulike møteplasser/ konferanser; bl.a Sjømat Norges januarmøte, Aqua Nor, 

Husbanken-konferanse, Omstillingskonferanse. 

Prosjekter i kommunens regi i 2019 
- Forprosjekt Næringsvennlig kommune (avsluttet, følges opp administrativt) 
- Forprosjekt bygg mottaksstasjon for lokale fiskere. (se eget avsnitt over) 
- Forprosjekt «kartlegging regionale industriområder»  (igangsatt). 
- Forprosjekt rullering sentrumsplan (under oppstart) 
- Forprosjekt «Ung VOXen» (under oppstart) 

Styreaktivitet 
Det er behandlet totalt 48 saker i 6 ordinære styremøter i 2019. Styret har i tillegg gjennomført en 
programstatusvurdering og et eget styreseminar i 2019. 
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Effekter 

Primær målsetting - arbeidsplasser 
Vi har tatt utgangspunkt i avsluttede prosjekter i bedrifter samt noen igangværende prosjekter som har 
hatt etablering som formål. Vi har benyttet «prosjektlederrapporten» (spørreskjema som innsendes ved 
prosjektavslutning) i kombinasjon med telefonoppfølging. 

 2019 Totalt Kommentar 
Nye arbeidsplasser 12,2 16,2 Nye rapporterte arbeidsplasser i 5 prosjekter som har 

fått støtte fra VOX 
Sikrede 
arbeidsplasser 

 6-8 6-8 Overslag over sikrede arbeidsplasser eksisterende 
virksomheter som har fått støtte fra VOX. 

 

Dersom foreliggende planer lykkes, rapporterer bedriftene en samlet forventning om 42 nye 
arbeidsplasser i løpet av en 3-4 årsperiode. Dette er selvsagt usikre tall, men det er flere prosjekter med 
betydelige vekstambisjoner. 

 

Antall etableringer 
Følgende er en oversikt over registrerte foretak i Dyrøy kommune siste 5 år, fordelt på AS, ENK og 
DA/ANS. 

År Antall nye foretak Herav as 
2014 4  
2015 7  
2016 13  
2017 (nullpunkt) 14 2 
2018 17 3 
2019 14 6 

Kilde: brreg.no 

Antall etableringer indikerer satsingslyst i næringslivet og vil oppdateres årlig i programperioden, sammen 
med andre indirekte effektindikatorer som beskrevet i Omstillingsplanen. 
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Kommune-NM utgitt av NHO 
Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018. Foreløpig kan vi derfor si lite om 
potensiell effekt av omstillingsarbeidet. Vi har tatt med alle fem temaområdene for å synliggjøre 
helheten, selv om omstillingsarbeidet har næringsutvikling som hovedformål.  

 

 2018 2017 (nullp) 2016 
Totalt 418 406 420 
Næringsliv * 416 413 419 
Arbeidsmarked 394 414 411 
Demografi 412 149 404 
Kompetanse 319 378 301 
Økonomi 403 395 400 

Kilde: https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/ 

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

Næringsindikatoren baserer seg på følgende underkriterier: 

1. Næringslivsvariasjon: Et mål på hvor jevnt spredt sysselsettingen er fordelt over næringer 
2. Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt pr person >17 år 
3. Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt antall 

sysselsatte.  
4. Kommunens kjøp av private tjenester i prosent av brutto driftsutgifter. Her ligger Dyrøy svært 

lavt, på 0,9% -  mot landssnitt på 10% og fylkessnitt på 5%.  

 

Befolkningsutvikling 
 

År Befolkning 31.12 
2014 1 154 
2015 1 158 
2016 1 138 
2017 (nullp) 1 165 
2018 1 134 
2019 1097 (3.kv) 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Befolkning_kommune.aspx 

Nedgang på 68 personer fra 2017 til 3. kvartal 2019 er svært negativ utvikling.   

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Befolkning_kommune.aspx
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Sysselsetting og pendling 
Hvis vi tar utgangspunkt i 2017-tallene så har vi en svak positiv utvikling, med 15 flere sysselsatte med 
bosted Dyrøy. Av disse er det 8 flere utpendlere og 7 flere som har jobb i Dyrøy. I tillegg har vi fått to flere 
innpendlere.  I det lange løp ser vi en negativ utvikling i lokale arbeidsplasser, flere utpendlere og færre 
sysselsatte som bor i Dyrøy.  

 

År 

Sysselsatte 
med 
bosted i 
kommunen 

Pendlere ut 
av 
kommunen 

Pendlere 
inn til 
kommunen 

Sysselsatte med 
arbeids-sted i 
kommunen 

Pendlings 
balanse 
(Innpendlere 
minus 
Utpendlere) 

2005 555 184 48 419 -136 
2006 567 216 45 396 -171 
2007 549 196 33 386 -163 
2008 547 205 37 379 -168 
2009 532 193 38 377 -155 
2010 525 189 36 372 -153 
2011 548 210 41 379 -169 
2012 532 195 59 396 -136 
2013 527 204 57 380 -147 
2014 504 214 57 347 -157 
2015 510 210 62 362 -148 
2016 498 211 60 347 -151 
2017 

(nullpunkt) 487 211 65 341 -146 
2018 502 219 67 350 -152 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 

  

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx
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Sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor 
Vi har hatt økning i antall sysselsatte totalt, men nedgang i privat sysselsetting på 9 personer fra 2017 til 
2018.  Bare Bardu og Kvæfjord har lavere andel private arbeidsplasser enn Dyrøy. 

 

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 % 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 

 

 

 

Brøstadbotn, 10.2.2020 

VOX Dyrøy KF, Stig Stokkland, daglig leder. 

 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx
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