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PROSJEKTPLAN 
 

Forprosjekt 
 
 
 
 

Liv og røre i Dyrøy 

 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

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

 
Sted, dato 
Brøstadbotn, 23.4.2020 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
Stig Stokkland      Nina Nikolaisen 
Daglig leder      prosjektleder 
VOX Dyrøy KF      Nordavind Utvikling AS 
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1. MÅL OG RAMMER 

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

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

 
 
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt 
 
Treårig prosjekt 2021-2023. Videreutvikle aktiviteter fra forprosjektet. Næringslivet skal ta betydelig 
eierskap til arbeidet. 
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1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva) 
 
Forprosjektet skal utvikle «liv og røre i Dyrøy», som kampanjeside for handels- og 
servicenæringene i Dyrøy, styrke bedriftenes salgs- og markedsføringsevne og avklare 
grunnlaget for videreføring i et hovedprosjekt. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden 
april-august 2020 innenfor en kostnadsramme på kr. 400.000 inkludert egeninnsats. 
 

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

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

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

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

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

4.1 Interessenter/målgrupper 
 

Aktør Aktørens 
interesse av 
prosjektet 

Grad av 
påvirkning på 
prosjektet 

Prosjekttiltak/ aktiviteter  

Handels- og 
servicebedrifter 

Stor Stor Prosjektets hovedmålgruppe 

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

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

Middels Liten Samarbeid i fht innhold i infobase. 

 

5.   RISIKOVURDERING 
 
5.1 Risikofaktorer 

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

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

Ressursknapphet 3 4 12 - God prosjektstyring. Styrke 
ressurstilgangen. 

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

markedsføring/ kundebehandling. 
    -  

 

6.   GJENNOMFØRING 

6.1  Hovedaktiviteter 
 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Etablere 
kampanjeside 

Felles kanal 
for salg og 
markedsføring 

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

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

Mai-kampanje Salgsfremming 
og læring 

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

Salgsøkning og flere følgere 
på bedriftenes sider. 
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Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat 
Sommer-
kampanje 

Salgsfremming 
og læring 

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

Salgsøkning og flere følgere 
på bedriftenes sider. 

Workshop 
markedsføring 
sosiale media, 
Chiligroup as 

Kompetanse-
heving 

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

Workshop gjennomført 

Kurs 
kundebehandlin
g& salg 

Kompetanseh
eving 

Avtale med leverandør 
Rekruttere deltakere 
Gjennomføring 
 

Kurs gjennomført 

«Sommerfolder
en» 

Samordning 
av input og 
output 

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

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

Oppfølging og 
veiledning 

Aktiv 
oppfølging av 
bedriftene 
 

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

Økt oppmerksomhet 
Flere følgere 
Økt salg 

    
 

6.2  Tids- og ressursplaner 
 

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

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

     X X               

Kurs kundebehandling& 
salg 

         X X           

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

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

200.000   

Sum 400.000 Sum 400.000 

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

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