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Del 0
OPPSUMMERING / KONKLUSJON
Dyrøyseminaret 2016 var det tiende i rekken og har på nytt bekreftet at det er skapt en viktig
nasjonal arena for samfunnsutvikling og læring i Dyrøy.
Dyrøyseminaret når mange. Vi har tatt imot mange deltakere fysisk som vi kunne ivareta på
en faglig god måte. I tillegg har mange fulgt seminaret via webcasting.
Dyrøyseminaret 2016 fulgte opp endringene som ble gjort i 2014, der målgruppene har vært
tydeligere definert med tanke på deltakere. Å nå “riktige grupper” er vesentlig for å utgjøre en
viktig forskjell, samtidig må en ekte sjel og identitet til Dyrøyseminaret ikke bli borte.
Det folkelige aspektet med aktiviteter som er åpne for flere, er en god kombinasjon.
Dyrøyseminaret 2016 var også et stort og bredt arrangement som denne gangen gikk over tre
dager, og som innbefattet flere steder i Midt-Troms, samt Solbergfjorden som arena. Det gjør
at vi kan si at Dyrøyseminaret i år erobret Midt-Troms på en helt ny måte.
Dyrøyseminaret var på nytt en del av Forskningsdagene i Midt-Troms, og årets tematikk
«gikk rett inn» med å sprenge grenser på forskjellig vis.
Tematikkene var:
«Ungdom sprenger grenser»
«Grenseløs samhandling»
«Næringsliv flytter grenser»
Under Dyrøyseminaret i 2016 ble det leid inn to båter, MS Gamle Salten og MS Strônstad,
som både fungerte som arena for overnatting, festkveld og møtelokaler. Disse båtene ble også
brukt til undervisning i lokalhistorie av elever ved Elvetun skole og Dyrøy barnehage, samt at
det var arrangert søndagskafe på MS Strônstad og seniorkaffe på MS Salten på mandag
ettermiddag.
Vi er stolte over at det er en samla Midt-Troms region som sto bak seminaret. Lokalt i Dyrøy
har mellom 200 og 300 vært i aksjon, og i regionen har svært mange utført oppgaver. Alle
elevene på skolen har vært involvert, samt barnehagen, kulturskolen, Pleie og omsorg,
ungdomsrådet, ansatte i kommunen, politikere og næringsliv.
Det var mange eksterne, viktige samarbeidsparter under årets Dyrøyseminar som har bidratt;
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesrådet i Troms, Senja Næringshage,
Regionrådet i Midt-Troms, Rimfrost Teaterensemble, alle byregionprogrammene i Troms,
Senja vgs, avd. Gibostad, Barnebyen Finnsnes, redaktørene i 3 av våre aviser; Nordlys,
Folkebladet og Nye Troms, Troms fylkeskommune (ungdomsskoordinator), Ungdommens
Fylkesråd, regionale ungdomsråd i Troms, fem destinasjonsselskaper i Troms, Reistadløpet
AS, Avikom, Breibåndfylket Troms, Tromsø idrettsråd, Trevarefabrikken og mange
forelesere, og selvsagt deltakere.
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Det at festkvelden var om bord på MS Gamle Salten, med bruk av lagerhallen og området på
Espeneskaia for servering av forrett, gav ei ekstra god ramme for arrangementet. Her ble også
lokal kunst og kultur presentert.
Ungdom er avgjørende for utvikling. Også i år har Dyrøyseminaret hatt ungdom i aksjon på
forskjellige hold. Dyktige og ambisiøse ungdommer fra Dyrøy skal få sjansen til
lederutvikling gjennom Dyrøyseminaret.
Derfor inngikk vi i flere samarbeid på ungdomssatsingen. Dyrøyseminaret sprengte grenser
med å bruke Senja videregående skole og MS Strônstad som arena for ungdomsdelen. På
båtturen til og fra Gibostad gjennomførte teaterensemblet Rimfrost/Perrong 48 workshops for
ungdommer fra hele fylket. Resultatet ble presentert på Dyrøyseminarets hoveddag.
Dyrøyseminaret i 2016 satte på nytt agendaen for politisk meningsutveksling og innspill for
løsningsmodeller i samhandlingen mellom by og land. Dyrøyseminaret 2016 har tatt opp en
tematikk som ikke bare ble berørt i to dager, men som har vært sentralt debattema gjennom
hele året. Nye måter å samhandle på mellom kommuner og næringsliv er satt på dagsorden.
Samhandlingen gir resultater og settes nå ut i verk i Midt-Troms. Det mest målbare resultatet
her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i startgropa for å utarbeide
regionale, strategiske næringsplaner.
Integrering i lokalsamfunnet er en viktig suksessfaktor for Dyrøyseminaret. Antall personer
som er involvert i planlegging og gjennomføring, er en god indikator for berettigelsen av å
bruke så mange krefter og ressurser på seminaret. Dyrøyseminaret skal ha betydning for
lokalsamfunnet også mellom seminarene. Dyrøyseminaret 2016 klarte å trekke
samhandlingen ett steg videre, med at det ble arrangert en hel festivaluke på sykehjemmet i
Dyrøy. Dyrøyseminaret var starten av festivaluka, og ble avsluttet med Fårikålfestivalen.
Festivaluka var et samarbeid med pleie- og omsorgsavdelingen, Elvetun skole og Dyrøy
Barnehage. Dette satte lokalbefolkningen og brukere av kommunale tjenester i fokus under
hele seminaret og Fårikålfestival 2016.
Lokalt næringsliv i Dyrøy har bidratt under årets Dyrøyseminar med logistikk, catering, og
andre leveranser. Det ble i forkant av årets Dyrøyseminar gjort tilrettelegging, rydding og
vasking med industrihallen og kaiområdet på Espenes som vil ha betydning for attraktiviteten
for området videre.
På årets seminar er det initiert næringsutvikling. Dette er spesielt målbart innenfor
reiselivssatsingen i kommunen der mange deltok som deltakere og også bidragsytere. Det er
viktig at de tiltakene som er startet på Dyrøyseminaret blir fulgt opp videre.
Media er avgjørende for å nå ut med budskap. Tv og radio, og ikke minst utallige avisoppslag
i tillegg til kommunikasjon på nett, er en suksessfaktor. Dette er et krevende arbeid som vi har
forsøkt å ta på alvor. Seminaret er streamet, og det er produsert videodokumentasjon både i
forkant og etterkant fra Dyrøyseminaret. Målet er å aktualisere tematikk som kan brukes for
ettertiden.
Det bør første halvår 2017 tas stilling til hvilken form Dyrøyseminaret 2018 skal være. Det er
viktig at Dyrøyseminaret 2018 oppleves aktuelt og nyskapende.
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Del 1
INNLEDNING
Dyrøyseminaret 2016, det tiende i rekken, ble arrangert 26-28. september 2016. Seminaret er
en etablert og vel ansett møteplass for alle som er opptatt av småkommuner- og
småsamfunnenes mange ubrukte muligheter.
Årets tema var «Grenser» i bred forstand, både på grenseløs samhandling, og at man sprenger
grenser på flere måtet
Seminaret ble arrangert på Senja videregående Skole på Gibostad og Arvid Hanssen huset Nordavindshagen i Dyrøy. I år er det statssekretær Per Willy Amundsen som avla Dyrøy
besøker sammen med mange andre interessante innledere.

Organisasjonsstruktur og organisering
I oktober 2015 startet drøftingene om faglig innhold for Dyrøyseminaret 2016, føringene var
imidlertid allerede lagt i oktober 2014, som en integrert del av evalueringa av Dyrøyseminaret
2014.
Prosjekteier
Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF
Styringsgruppe
Styreleder/Ordfører
Nestleder/varaordfører
Styremedlemmer:

Arbeidsutvalg

Prosjektansvarlig
Styreleder

Marit Alvig Espenes
Stig Stokkland
Knut Arne Johansen
Kine-Mari Hanssen
Haavard Danielsen
Marit A Espenes
Stig Stokkland
Knut Arne Johansen

Marit A. Espenes

Prosjektleder
Kjell-Sverre Myrvoll

Arbeidsgrupper
Overordnet programkomite
Marit Alvig Espenes, styreleder
Kjell-Sverre Myrvoll, prosjektleder
Fylkesråd Willy Ørnebakk
Senja Næringshage
Ragnvald Storvoll, daglig leder
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Overordnet (praktisk) arbeidsgruppe
Ragnvald Storvoll
Kjell-Sverre Myrvoll
Nina Jørgensen Nikolaisen
Karl Johan Olsen
Hans Bakkejord

Målsetninger med årets Dyrøyseminar
Dyrøyseminaret 2016 skulle være;
•

Faglig avgjørende
Nye modeller og strategier i samfunnsutvikling skal Dyrøyseminaret skape

•

Forskning for framtida
FOU-miljø er sentral i forsknings som enten legges fram på seminaret eller som får
fokus / igangsettes som en følge av seminaret

•

Folkelig som når alle utviklingsaktører
Dyrøysminaret skal utgjøre en forskjell der aktører / deltakere tar i bruk lærdom i den
arbeidshverdagen den enkelte har.
Dyrøyseminaret skal synliggjøre teori i praksis – eksempelvis; ungdomsinvolvering,
webcast, sosiale medier, dialogbasert

Strategi
•

Media
- Offensiv mediestrategi lokalt, nasjonalt og også gjennom egne nettsider og sosiale
medier som twitter og facebook

•

Ungdom
- Ungdom skal ha sentrale roller

•

Moderne teknologi
- Webcasting av hele seminaret,
- Aktiv bruk av twitter og facebook.

•

Brei involvering lokalt
- Alle barn i kommunen fra 0-16 år involveres
- Politiske og administrative ledere i Dyrøy kommune
- Ansatte i Dyrøy kommune
- Frivillige i lag og foreninger
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Planlegging og gjennomføring
Planleggingen og gjennomføringen av Dyrøyseminaret startet i ca. år før selve
Dyrøyseminaret.
Oktober/November 2015?
- Overordnet tankekart og drøfting rundt Dyrøyseminaret forankret i ansattegruppa
og i styringsgruppa.
- Strategisk arbeid mot aktører startet.
Desember 2015?
- Strategisk arbeid og drøfting med aktuelle samarbeidspartnere
- Møte med Fylkesråd for næring og kultur i Troms 11.12.2015
Januar
- Videre samtaler med aktuelle samarbeidspartnere:
- Inngått avtale med Øyvind Skoglund om teknisk bistand for påmelding i forkant
av seminaret og Lyd, Lys ansvarlig under selve Dyrøyseminaret.
- Gjennomgang av Webcast og filmproduksjon med Salangen Nyheter 21.01.2016
- Innledendende samtaler med Senja Næringshage om ansvar og gjennomføring av
temadel «leverandør» Sjømat, og at Dyrøyseminarsenteret KF er en del av
forskningsdagene i Midt-Troms.
- Kontaktpunkt hos Ungdommens Fylkesråd som medarrangør på temadel
ungdom/rekruttering.
- Utarbeidelse av programskisse og samhandling med aktører i foreslåtte
arbeidsgrupper.
Februar
- Samhandlingsmøter med byrgionprogrammene i Harstad og Finnsnes 2.2.2016
- Samhandlingsmøte med blått kompetansesenter som aktør på Dyrøyseminaret
- Møte/Gjennomgang nettløsninger Senson AS 9.2.2016
- Styringsgruppemøte 18.2.2016
- Diverse interne og eksterne samordningsmøter
Mars
- Videre drøftinger og konkretiseringer, videoproduksjon – streaming salangen
nyheter 3.3
- Samhandlingsmøte Næringshagene i Troms 15.03.2016
- Kontakt og drøftinger med aktører
- Samarbeidsmøte blått kompetansensenter 18.03.2016
- Fellesmøte med forskningsdagene 29.3.2016
- Møte med fylkesråd Willy Ørnebakk 30.3.2016
April
- Møte med ungdomskordinator Troms Fylkeskommune ang program ungdomspor
6.3.2016
- Møte Nordnorsk reiseliv ang program/innhold reiselivsdelen 6.3.2016, samt
muligheter for hotellskip.
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-

Møte med MS Stronstad for konkretisering av bruk av båten under
Dyrøyseminaret 7.3.2016
Møte med Sør-Troms regionråd jmfr ungdomssatsingene i regionen 7.3.2016
Drøftelser med rederi angående hotellskip under Dyrøyseminaret.
Interne fremdriftsmøter, ansvarsfordeling.

Mai
-

-

Avklaringsmøter med Senja Videregående skole for bruk av skolen som arena for
«Ungdom sprenger grenser»
Avklaringer med at MS Salten blir brukt som hotellskip under Dyrøyseminaret, og
at MS Strônstad blir brukt som arena for ungdomssporet.
Utarbeidelse av foreløpige program
Utsendelse av invitasjoner til deltakere som.f.eks Stortingsrepresentanter,
Fylkesting, ordførere etc.
Møter med Fylkesråd og ungdomskoordinator for kvalitetsikring av program etc
Utarbeidelse og trykking av flyers og plakater til Dyrøyseminaret.

-

Møte i regionrådet med detaljer og presseslipp 6.6
Møte med arbeidsgruppa i Byregionprogrammet med fokus på reiselivsdelen
Oppfølging av inviterte deltakere
Annonsering i media
Medieutspill
Planlegging av kultur og rammer rundt arrangementet

-

Juni

Juli/August
- Oppfølging av påmeldte, inviterte, media.
- Siste avklaringsmøter på program med Byregionprogrammet, Fylkesråd, Senja
Næringshage, og Senja Videregående skole.
September
- Siste kvalitetsikringer, siste kontrakter på plass for logistikk, servering etc.
- Gjennomføring av selve Dyrøyseminaret
Oktober
- Etterarbeid, systematisering og redigering av filomproduksjon.
- Oppfølging av arbeid med aktører på Dyrøyseminaret. Spesielt
Byregionprogrammet, Senja Videregående skole og Perrong 48
Nov-jan
- Regnskapsarbeid, oppfølging av faktureringer etc
- Rapport og dokumentasjon.
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Del 2
PROGRAM

Program «Ungdom sprenger grenser»
Mandag 26.09.16
KL: 09:00

Oppmøte/registrering Nordavindshagen i Brøstadbotn

Kl: 09:30

Felles informasjon for deltakerne i Nordavindshagen

Kl: 09:45

Bussavgang til kaia

Kl: 10:00

Avgang med MS Strønstad fra Brøstadbotn til Senja VGS avd Gibostad.

Kl: 10:15

Workshop starter om bord
-

Rimfrost Teaterensemble leder ungdomssamlingen

Ca kl 12:30

Ankomst Gibostad

Kl: 13:00

Lunsj på Senja VGS

Kl: 13:45

Fellesdel; inspirasjon og ungdoms kraft
RIMFROST har regien og styrer fellesdel:
13:45 Ordfører i Dyrøy Marit A. Espenes og ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen
ønsker velkommen.
13:55 Velkommen til Senja Videregående skole v/ ass rektor Mona Lind Richardsen.
14:00 Fylkesråd for Utdanning Roar Sollied presenterer ungdomssatsing i Troms
Fylkeskommune.
14:10 Aktivitetsguide Britt Leandersen, Tromsø idrettsråd.
14:50 Lederutviklingsprogram unge ledere
v/ Ungdommens Fylkesråd

Kl: 15:00

Overraskelser og aktiviteter

Kl: 17:30

Felles workshop (RIMFROST)

Kl: 19:30

Sosialt samvær og middag

Overnatting ved hybelhusene ved Senja videregående skole og MS Strønstad..
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Del 3
Evaluering
3.1

Ungdom sprenger grenser mandag 26 – tirsdag 27.9

GJORT
Gjennom «ungdom sprenger grenser» ble det satt fokus på ungdomsmedvirkning og hvordan
man skaper samhandling mellom ungdom utover kommunegrensene. Opplegget var delt inn i
flere bolker, der Rimfrost/Perong 48 ledet seansen gjennom kurs i presentasjonsteknikker, en
felles del om fylkeskommunens ungdomssatsing og hvordan man kan jobbe for større
integrering gjennom utdanning og idrett. Ungdomssporet ble gjennomført gjennom
solbergfjorden om bord på MS Strônstad og på Gibostad.
Selve kurset ble utviklet av Perrong48 i samarbeid med prosjektledere fra Nordavind
Utvikling og var delt inn i fire ulike faser. Vi startet ombord i MS Strønstad med
presentasjonstrening på vei til Gibostad, jobbet med innhold og intervju sammen med elver på
Gibostad VGS, satte visningen sammen på MS Strønstad tilbake til Brøstadbotn og avsluttet
med visning på Nordavindshagen som en del av fellesprogrammet under Dyrøyseminaret
2016.
Innholdet i kurset
Del 1: Ungdommene ble delt inn i grupper og rullerte mellom tre ulike arbeidsstasjoner. På
disse stasjonene jobbet ungdommene med tilstedeværelse, rom, bevegelse og stemme. Vi
jobbet med metoder for presentasjon som skulle oppleves som nyttige for dem, ikke bare som
en del av kurset, men i deres hverdag.
Del 2: Her gjennomførte vi en intervjuseanse sammen med elever på grønn og blå linje på
Gibostad VGS om deres tanker om fremtiden. Gjennom intervjuer, skriveøvelser og
demokratiske stemmeprosesser samlet vi tanker, ideer og utsagn fra ungdommene fra
Gibostad og ungdomsrådene som skulle viderebringes til del 4. Her var tanken at
ungdommene fra ungdomsrådene var representantene for «folket», som var ungdommene på
Gibostad. Materialet de satt igjen med til slutt var stemmesedlene som ble tatt med tilbake til
Dyrøyseminaret. Her var ungdommene slitne etter en veldig lang dag, men leverte brilliant.
Del 3: I denne delen satt vi sammen alt vi hadde jobbet med til en visning. Her måtte
kursholderne ta en del valg på vegne av ungdommene for at vi skulle rekke å komme til et
resultat som ungdommene følte seg komfortable i. Det ideelle i henhold til
ungdomsmedvirkning ville vært at vi hadde mer tid på denne delen, slik at de selv kunne tatt
flere valg i dette arbeidet. Samtidig tror vi ikke dette var noe ungdommene tenkte på.
Del 4: Dette var selve visningen. Vi var spente om ungdommene ville føle seg trygge nok i
dette, med tanke på at det var relativt kort øvings- og forberedelsestid. Det viste seg å ikke
være noe problem. Ungdommene eksploderte i engasjement når de kom på scenen. De var
trygge og tydelige, og bar virkelig med seg alle de ungdommene de hadde snakket med på
Gibostad. Det er lenge siden vi har vært så stolt over kursdeltagere.
Prosessen med ungdomssporet ble startet tidlig i 2016 og mange var involvert fra Senja
Videregående skole avd Gibostad, Ungdommens Fylkesråd og Barnebyen Finnsnes.
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LÆRT
Vi ser oss fornøyde med resultatet av valg av arbeidsmåte, både gjennom prosessen og i selve
visningen på Nordavindshagen under seminarets hoveddag. Ungdommene var i høyeste grad
medskapende og bidro i prosessene både på MS Strønstad og på Gibostad VGS.
Muntlige tilbakemeldinger bekreftet at kurset var nyttig, trygt og engasjerende. Det er viktig
for oss.
Med å bruke nye arenaer og nye måter å jobber på er tilbakemeldingene fra deltakere og
innleide kursholdere at det ble skapt en hyggelig og lærerik arena, som samtidig gav nye
opplevelser på båtturen, samtidig som å bruke Senja VGS som arena skapte nye vennskap og
nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner og bosted.
Det var samtidig en krevende øvelse å arrangere Dyrøyseminaret på flere lokasjoner, og til
dels i fart, der det var mange element som skulle koordineres og avklares.

LURT
Det er veldig lurt å starte arbeidet tidlig med rekruttering av ungdommer, og det er viktig i
møte med unge at vi kan arrangere seminar som ikke er A4 som kan gjøre det mer interresant,
og som vi mener at vi klarte med årets ungdomsdel. Det er videre viktig å få engasjerte
ungdomsarbeidere i kommunen til å ta tak i rekrutteringen til et slikt arrangement. Dette er
noe som det må jobbes mer med i regionen.

3.2

Hoveddag, tirsdag 27.09.16

GJORT
Hoveddagen inneholdt en bredde med dialoger og presentasjoner av samhandling innenfor
nasjonale, regionale politikkområder. Det ble røyst problemstillinger på nasjonal politikk for
samhandling og ordførerne i byer og mindre kommuner innenfor Byregionprogrammene i
Troms var i dialoger om hvordan skape den nye samhandlingen.
Byregionprogrammene i Troms har vært i gang i ett år, og der man har forskjellige strategier
for hvordan skape vekstkraft i sine regioner. Dette var blant annet noe av det som ble diskutert
mellom deltakerne i panelene.
Dyrøyseminaret er en sentral aktør, og vi fikk på nytt i år redaktørene i avisene Folkebladet,
Nordlys og Nye Troms til å delta i diskusjoner om fremtidig samhandling, samt at de var
debattledere på de forskjellige diskusjonene underveis.
«Ungdom sprenger grenser» der over 60 ungdommer kom om meldte budskap og der
ungdomspolitikerne i fylket gjennom diskusjonene rundt «vi vil, vi tør og vi kan» setter
fremtidens utvikling i fokus og Dyrøyseminaret blir oppfattet som en arena der unge stemmer
blir hørt
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LÆRT
Dyrøyseminaret i 2016 satte på nytt dagsorden for politisk meningsutveksling og innspill for
løsningsmodeller i samhandlingen mellom by og land.
Dyrøyseminaret har på nytt lyktes i å ta opp en tematikk som ikke bare blir berørt under
Dyrøyseminaret men som også er gjennomgangsdiskusjoner gjennom hele året, og der nye
måter på samhandling mellom kommuner og i næringslivet er satt på dagsorden og som man
ser settes ut i livet i etterkant av Dyrøyseminaret.
Det mest målbare resultatet her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i
startgropa for å utarbeide regionale næringsplaner.

LURT
Det er viktig å være i forkant og sette dagsaktuelle temaer på dagsorden, der Dyrøyseminaret
blir en sentral arena for politikkutviklingen på disse områdene.
Det er også viktig at denne dagen inneholder et vidt spekter i alder og bakgrunn som skaper
jordnære og fremtidsretta diskusjoner.

3.3 Næringslivet flytter grenser onsdag 28.9.2016

GJORT
Med bakgrunn av tilbakemeldingene fra Dyrøyseminaret 2014 der det ble påpekt av flere
aktører at man ønsket bedre tid og kanskje enda mer målretting på næringsutvikling ble årets
næringsdel delt i to:

Spor 1: Reiseliv i Nord:
Dyrøyseminaret, med fylkesrådet i Troms i spissen, samlet reiselivsaktører fra hele fylket og
Narvik for å diskutere utfordringene for reiselivet i nord.
Gjennom to spennende caser fikk deltakerne i fellesskap se på nye muligheter som skapes i
nord fremover
Case 1: Verdenscup Reistadløpet
Alle kjenner Vasaloppet og Birken. Nå er også Reistadløpet i Troms i samme klasse som ett
av tretten løp i Visma Ski Classics. Alexander Os, som er daglig leder i Reistadløpet AS, gir
oss perspektiver som åpner seg når verdenseliten på ski samles i Troms.
Det ble diskutert videre:
Hvilket muligheter skapes i landsdelen?
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Hvordan vi kan utvikle sterkere samhandling for å lykkes med et så stort arrangement?
Case 2: Trevarefabrikken Henningsvær
Trevarefabrikken i Henningsvær er en spennende nyskaping som møter nye trender i
reiselivet. «Den nye turisten» kombinerer jobb og studier, såkalt workation. Trevarefabrikken
i Henningsvær er et yndet sted for både klatrere, kunstnere og kulturfolk. Her kan en bo
enkelt, her får en fibertilknytning for å utføre jobb og studier, og her oppfylles drømmen om
magiske og spesielle naturopplevelser som kanskje bare vi i nord kan tilby.
Disse casene og diskusjonene var oppspillet til diskusjonene rundt hvordan skape en felles
samhandling i reiselivsnæringen i nord?
Dyrøyseminaret var også brukt som arena for oppstarten av reiselivsforum i Dyrøy, der de
fleste aktørene innenfor reiselivet deltok på denne delen av Dyrøyseminaret.

Spor 2: Leverandørutvikling i nord
Dyrøyseminaret valgte i år og samhandle med Senja Næringshage om deler av
Dyrøyseminaret. Dette resulterte at Næringshagene i fylket fikk bruke Dyrøyseminaret som
arena for oppstartseminar for Leverandørprosjektet rettet mot sjømat og forsvar.
Her deltok mange bedrifter fra regionen som skaffet nye nettverk og fikk fortelle litt om sin
virksomhet og endringer som har vært i leverandørmarkedet de siste årene.
Problemstillinger som ble drøftet var blant annet:
Hva krever sjømatnæringen og forsvaret av sine leverandører, og bedrifter fikk muligheten til
å komme med erfaringsutvekslinger på hvordan de hadde kommet inn i markedet og hvordan
de opplevde situasjonen.

LÆRT
Spor 1. Reiseliv i nord:
Dyrøyseminaret i 2016 ble på mange måter oppstarten til flere satsinger innenfor reiselivet
regionalt og lokalt. Troms Fylkeskommune brukte reiselivssporet som en opptakt til
reiselivsmeldingen som skal utarbeides, og man spilte inn flere av momentene som kom frem
på Dyrøyseminaret under Tromskonferansen November 2016.
Lokalt ble nye nettverk knyttet, der reiselivsaktører i Dyrøy fikk treffe destinasjonsselskap og
andre aktører som det er naturlig å samhandle videre med i reiselivssatsingen. Dyrøy
kommune knyttet seg i ettertid av Dyrøyseminaret til Destinasjon Senja.
Dyrøyseminaret har på nytt lyktes i å ta opp en tematikk som ikke bare blir berørt under
Dyrøyseminaret men som også er gjennomgangsdiskusjoner gjennom hele året, og der nye
måter på samhandling mellom kommuner og i næringslivet er satt på dagsorden og som man
ser settes ut i livet i etterkant av Dyrøyseminaret.
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Det mest målbare resultatet her er satsingen på leverandørutvikling og at kommunene er i
startgropa for å utarbeide regionale næringsplaner.
Spor 2. Leverandørutvikling:
Dyrøyseminaret 2016 viser at det er mulig å bruke Dyrøyseminaret til en arena der andre
aktører får muligheten til å arrangere seminar og workshops som løser deres oppgaver.
Dyrøyseminaret dannet videre et godt grunnlag for videre arbeid med leverandørutvikling i
nord, og der det planlegges egne konferanser for de ulike delene av prosjektet.

LURT
Det er lurt å starte jobben med Dyrøyseminaret generelt og innholdet spesielt i god tid før
selve seminaret. Dette gjør at Dyrøyseminaret blir en integrert og naturlig del i de forskjellige
næringssatsingene som skjer lokalt, regionalt og nasjonalt.

20

3.4

Festkveld
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GJORT
Festkvelden ble arrangert på MS Gamle Salten, noe som skapte en ramme av nostalgi og
maritimt miljø. MS Gamle Salten lå til kai ved Espenes Industriområde.
Det ble dekket til 92 personer om bord, fordelt på to ulike salonger.

Dyrøy korforening åpnet kvelden med korsang i Industri hallen. Her ble forretten (suppen)
servert av representanter fra BIL og hallen var galleri-utsmykket.
Uteområdet var opplyst med fakler og inne i hallen var det satt ut lykter.
Koret flyttet seg etter hvert til området ved inngangen til båten og avsluttet sang repertoaret
der.

Inne i båten var bordene pyntet og dekket av representanter fra BIL. Daglig leder
v/Frivilligsentralen i Dyrøy, var ansvarlig for hele serveringingen. Tore Nordahl fra
Dyrøymat, var med under servering av middagen.
Det ble servert gode porsjoner og de ble «krydret» med kulturelle musikkinnslag. Et innslag
etter hovedrett og et etter desserten.

LÆRT
Det er ikke avgjørende å ha en lang gjesteliste, det viktigste er opplevelsen for de som
kommer. God logistikk for praktisk gjennomføring er avgjørende.

LURT
Lurt med en festarena utenom det «vanlige». De estetiske virkemidlene, med nostalgisk og
maritimt miljø, fungerte i høyeste grad! Lurt at båten MS Gamle Salten hadde
overnattingsplasser, slik at tilreisende fikk overnatte. Mange gjester ga tilbakemelding på at
det var en spesiell opplevelse å få overnatte ombord.
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3.5

Kulturinnslag

Hoveddag 27.sept.
Kunstneriske bidrag / medvirkning fra barn og unge
Åpning

Kulturelt innslag: «Lille Fugl» av Ivar Skippersvold.
Sang - kulturskolen: Henriette Andersen, Frida Kaspersen og Amanda
Bakkemo, blokkfløyte Hermine Gabrielsen og Anna Starr, gitar Trygve
Skipenes Østrem

Sommerfugler

Gaver til alle deltakerne. Laget av elevene på Elvetun skole med
kunstner Synnøve Nupen

Sang og gitar

Kulturskolen, v/Anna Starr og Trygve Østrem

Innkalling

Kulturbarnehagen. Videoer med barns tolkning av fuglekvitring

Video
Møteledelse:

Ingvild Storvoll

Kulturskolerektor Anna Starr - ansvarlig for gjennomføring av kulturelt innslag

Festkveld 27. sept.

Åpning

Dyrøy korforening holdte konsert inne i lagerhallen på
Espenesterminalen, samtidig som det ble servert forrett

Festkveld

Anna Starr og Trygve Østrem spilte imellom hovedrett og dessert

Utsmykking av Industri-hallen på Espenes:
Billedgalleri av Jenny Hoff
Det ble i forkant av festkvelden om bord på MS Gamle Salten arrangert to aktiviteter,
Kanotur
Roger Tronstad:
https://www.facebook.com/kajakkguide.no/?pnref=lhc
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Tre personer meldte seg på denne aktiviteten.
Guidet tur – bli kjent med Dyrøy!
Berit Nikolaisen var guide og 14 personer deltok på denne guidingen.
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Del 4
MARKEDSFØRING, TRADISJONELLE
OG SOSIALE MEDIER

GJORT
Direkte og personlig oppfølging mot lokale medier, som Nordlys, Folkebladet, Nye Troms,
NRK Troms (TV og radio) i perioden juni-september.
Indirekte oppfølging (mailhenvendelser, via sosiale medier) av nasjonale medier som
Aftenposten, NTB i perioden juli/september.
Lenker til innslag og artikler som har vært publisert på nett er vedlagt. Enkelte utklipp er bare
på papir, de fleste av disse har vi også som pdf.

Salangen Nyheter AS sto for webstream under seminaret.
Her er en bearbeidet utgave av tirsdag 28. september, hoveddagen på Dyrøyseminaret.
Det finnes også videoproduksjoner fra årets Dyrøyseminar:
Ungdomssporet
Reiselivssporet 1
Reiselivssporet 2
Leverandørsporet

Her finner du bilder fra Dyrøyseminaret 2016 Fotograf er Jenny Hoff.
Det er utallige avisoppslag, mange radioinnslag, f.eks. Dyrøy besøker Gibostad 27 09 ,
Åpning av Dyrøyseminaret 28 09, Ungdom, Hør oss! 28 09. Både NrkTroms 28 09 og
FolkebladTV 28 09 har laget tv-reportasjer med intervju fra hoveddagen.

LÆRT/ LURT
Videoproduksjon er et viktig redskap i å dokumentere Dyrøyseminaret.
Det er viktig at Dyrøyseminaret har en nyhetsverdi og at det lages tabloide saker i media som
skaper en debatt som går videre, selv om Dyrøyseminaret er avsluttet.
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Del 5
MOBILISERING
___________________________________________________________________________

5.1 Samarbeid Brøstadbotn Idrettslag

GJORT
Det ble i forkant gjort skriftlig avtale med BIL ang. arbeidsoppgaver og bidrag.
Idrettslaget hadde ansvaret for tilrigging, servering og nedrigging før, under og etter
festkvelden, samt ansvaret for tilrigging og nedrigging av telt etc rundt Nordavindshagen

LÆRT/LURT
Det er viktig og riktig at vi bruker lokale lag og foreninger til arrangementet, som gjør at
arrangementet blir et lagarbeid for hele lokalsamfunnet samtidig som de lokale lag og
foreningene får økonomi til sin kjerneaktivitet.

5.2 Samarbeid Elvetun skole

GJORT
Elever ved Elvetun skole har deltatt med å lage sommerfugler, som ble brukt til pynt i
Nordavindshagen og gitt i gave til alle deltakerne på hoveddagen. Kunstner Synnøve Nupen
ble leid inn og gjennomførte kunst-aktiviteten for elevene på foreldrestyrt skoledag.
Besøk på MS Gamle Salten:
Alle elvene og ansatte på Elvetun skole fikk besøke skipet. Her fikk de omvisning og
historien ble fortalt av kapteinen. Bevertning: landgang og saft. Det ble satt opp Busser til og
fra skolen. Skolen ble delt inn i grupper og hele skolen benyttet seg av tilbudet til å lære om
kysthistorie og tidligere transportruter i Nord-Norge

LÆRT/ LURT
Elever og lærere setter stor pris på å bli inkludert og kunne oppleve av en annerledes
skoledag.
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5.3 Samarbeid Dyrøy barnehage

GJORT
Dyrøy barnehage ble tilbydd å besøke MS Strônstad når båten kom tilbake til Brøstadbotn,
etter endt tokt fra Gibostad. Barnehagen valgte at de eldste barna fikk muligheten til å få en
omvisning om bord. Det ble servert landgang og saft.

LÆRT/LURT
Barnehagen satte også pris på å bli inkludert i årets Dyrøyseminar.

5.4 Samarbeid Pleie og Omsorg

GJORT
Nordavind Utvikling inkluderte PLO ved å foreslå eget arr. for etaten i form av
omsorgssenterets egen «festivaluke». Nordavind Utvikling har brukt møtetid for å koordinere
arbeidet mellom de ansatte i PLO.
Re-åpning av Sansehagen ble markert under arrangementet. Nordavind Utvikling har vært
ansvarlig for markedsføring og økonomisk utgift i for bindelse med opptrykk av flyer.

Festivaluke
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LÆRT/LURT
Gjennom å involvere omsorgssenteret i Dyrøyseminaret og aktivitetsuka, klarte vi under årets
arrangement å mobilisere innbyggere i alle aldre.
Det var også lurt at de ansatte på PLO «eide» arrangementet fullt og helt selv, på bakgrunn av
eget engasjement og «å se glede i jobben» sin.

5.5 Samarbeid frivillige lag og foreninger – enkeltpersoner

GJORT
På lik linje med tidligere Dyrøyseminar engasjerte vi mange lag, foreninger og enkeltpersoner
som bidro med vertskap, servering og øvrig forefallende arbeid. Dette er noe av det som våre
gjester syns er sjarmerende med å komme til Dyrøy og Dyrøyseminaret.

LÆRT/ LURT
Det er viktig for Dyrøyseminaret at vi klarer å holde på den folkelige og nære profilen, der
bygdefolk er en del av vertskapet. Vi setter stor pris på denne innsatsen og de frivillige ble i
etterkant av Dyrøyseminaret invitert til kaffe og kake der vi fikk snakket igjennom
opplevelsene under Dyrøyseminaret
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Del 6
PRAKTISK GJENNOMFØRING
___________________________________________________________________________

6.1 Evaluering lyd-lys

GJORT/LÆRT/LURT
Tirsdag 27.09.2010
Nordavindshagen
Utstyr
• Miksebord – 20ch
• AKG Myggsett x 4
• 2 stk kablet mikrofon Astel (kulekarakt.) – bordstativ
• Multikabel for tilkobling eksisterende anlegg
• UTE: kablet mikrofon til isolert høyttaleranlegg (ikke koblet til inne-Lyd)
Oppsett
(styrte også…)
• PC-lyd
• Talerstol med tråløs mikr. (bordstativ)
• Eksisterende talerstolmikrofon var ikke installert i lesepult og hadde for kraftig signal
rett foran høyttaler…
• Det ble satt opp ekstra wifi til seminaret som hadde dedikerte nett.
Minus
• Noe trangt miljø bak i lokalet sammen med 3-4 video-plasser
Pluss
•
•
•
•

Samarbeidet med video – utmerket
Utmerket lyd i begge saler ved bruk av PC-lyd og mygger
Utmerket lyd begge steder ved riktig bruk av trådstyrt mikrofon
OK lyd ute

Forbedringspunkter
• Talerstol-mikrofon bør monteres i lesepult og kalibreres for lokalet
• Hadde noen utfordringer med konflikter med ruter i tak.
onsdag 28.09.2010
Nordavindshagen
Fast utstyr som er i Nordavindshagen.
Minus
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•
•

På grunn av oppsettet på hoveddagen og noe kort tid til testing på spor 2. Hadde vi
problemer med å få systemet til å lese bilde på prosjektor første tiden. Etter at man
satte opp ansattepc ble systemet stabilt.
Varmen var innstilt for full sal, så da det kun var 40 personer i lokalet ble dette noe
kaldt. Dette ble rettet opp etter lunsj.

Pluss
• Lyd ok
• Når systemet funker er dette bra
Forbedringspunkter
• Systemene i Nordavindshagen er blitt noe tilårskommet og det bør skiftes slik at alle
typer digitale plugger passer i anlegget.
• Viktig at man tester anlegget etter omrigging i lokalet
• Varmen må skrus tilbake til normalverdier når det blir endringer av sammensetninger
av personer i storsalen.
onsdag 28.09.2010
MS Gamle Salten
Utstyr
• Trådløs mikrofon og høytaler
• Montert mobil wifi slik at deltakerne hadde raskt nett, levert av Telia

Minus
• Litt utfordrende salong for lyd/bilde
Pluss
• Det fungerte enkelt og greit med mobilt utstyr om bord.

6.2 Festkveld – Frivillig innsats

GJORT
•
•
•
•
•
•
•
•

Startet planleggingen tidlig før sommeren
Involverte før sommeren BIL,og Frøken Nilsen og Dyrøymat
Avtalte med Senja Videregående skole om mat og servering på skolen
Avklarte tidlig på sommeren menyen for lunsjer og festkveld
korsang ved velkomsten på industrikaia
BIL var tidlig ute og avklarte sin rolle
Bestilling av utstyr – tidlig (duker, servietter)
Plan for bord setting og pynting av bord

LÆRT/LURT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lurt å starte planleggingen tidlig så mest mulig er klart før sommerferien
Bestille utstyr tidlig
Lurt å være tidlig ute i forhold til avtale med samarbeidsparter, i fall de trekker seg.
Helst før sommeren
Nødvendig å ha en egen, hovedansvarlig for kulturinnslagene og koordinering i
forhold til det som skal skje på scene og matservering på festkvelden.
Servitørene utførte en super jobb under festmiddagen.
God planlegging og kommunikasjon med BIL
Stilfullt og enkelt pyntet om bord på MS Salten
Velkomsten var veldig bra, med at registreringsbordet var plassert utenfor hall-døra og
i foajeen var det pyntet med levende lys og innleid taffelmusikk
Rammen rundt festkvelden var flott om bord i båten og folk ga hyggelige
tilbakemeldinger

6.3 Renhold og kultur

GJORT
Renhold
• Det ble oversendt en beskrivelse til vaskerne om de behov som var for vasking av
lokaler i forkant, under og etter seminaret. Vaskebeskrivelsen ligger som mal på Iområdet. Dette fungerte godt.

LÆRT/LURT
Renhold
• Det var lurt å gjøre avklaringer tidlig overfor vaskerne, allerede i starten av sept.

6.4 Bevertning

GJORT
•
•
•
•
•

Avklaringer og bestillinger utført i juni mnd. Nært samarbeid med Dyrøymat og
frøken Nilsen.
Opptelling av dekketøy og utstyr på Nordavindshagen. Duker, servietter bestilt.
Avklaringer gjort med Teknisk etat for bruk av kommunal bil og tilgang til
nødvendige fasiliteter.
Servering av lunsj på to steder, MS Gamle Salten og Nordavindshagen.?
Rigging og bruk av telt. Hans og BIL var ansvarlig for rigging.
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Lunsj - Dag 1- Suppe
•
•

Mange skal spise samtidig, 160-170 påmeldte på begrenset område innenfor en stram
tidsfrist
Derfor var det veldig bra med suppe og brød ute i teltområdet, som også gjorde at det
ble god tid til mingling og nettverksbygging.

Lunsj - Dag 2 – baguetter MS Salten og Nordavindshagen
•

Fungerte greit som lunsj på begge sporene, ble nok mat samtidig som man oppnådde
effekten av å mingle mens man inntok lunsj.

LÆRT
•

Det er lurt å ha enkel lunsj når mange skal spise samtidig, og som gjør at det kan
mingles og føles som en lett og enkel stemning

LURT
•
•
•

Lurt å ha faste personer som serverte igjennom hele arrangementet
Lurt at servitørene hadde kjennskap til Nordavindshagen og serveringsferdigheter
Lurt med god og tidlig planlegging

6.5 Overnatting - Booking

GJORT
Overnatting om bord på MS Gamle Salten
Antall som overnattet: 37
BIL var ansvarlig for rengjøring av- og skift av sengetøy på lugarene.
Se vedlagt ansvarsoppgaver for BIL.
Frivillige «damer» stod ansvarlig for bevertningen. Det ble servert frokost om bord tirsdag og
onsdags- morgen, samt kveldsmat mandags kveld.

LÆRT/ LURT
Erfaringene fra flere Dyrøyseminar viser at overnattingskapasitet er noe av det mest
utfordrende under Dyrøyseminaret. Det at vi i år hadde innleid båt til overnatting gjorde at det
var enkelt å få innlosjert gjestene på en bra måte.
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6.6 Logistikk – intern trafikk

GJORT
Det ble satt opp busser og taxi fra Dyrøy Taxi og Dyrøya bilruter til å ta den interne
transporten mellom flyplasser, hurtigbåtkai og mellom hotellskip og Nordavindshagen
Cominor AS ble innleid til å ta alle elever og ansatte ved Elvetun skole mellom MS Gamle
Salten og skolen. Cominor ble også brukt til å frakte ungdommene på ungdomsporet til og fra
Bergan kai, samt at selskapet sto for buss under guiding i Dyrøy

LÆRT/ LURT
Det blir litt uforutsigbart om hvem som trenger transport og til hvilket tidspunkt. Selv om det
på forhand var laget en kartlegging av dette.
Dette gjør at vi må bruke ekstra ressurser for å sikre oss at alle transportoppdrag blir løst, og
har en klar plan for dette i forkant
Samtidig valgte vi i år at alle transportoppdrag ble løst av lokalt næringsliv, som gir
ringvirkninger og gir et positivt bilde av vertskapsrollen under Dyrøyseminaret.

6.7 Møteledelse
Ansvarlig:

Rimfrost/perong 48 på fellesdel på Gibostad(mandag)
Ingvild Storvoll, på hovvedagen
Hege Vigstad – spor 1, dag 2
Hilde Luvigsen/Terje Nyberget, Senja Næringshage – spor 2, dag 2

GJORT
Vi har høg bevissthet om fordeling av ansvar i møteledelsen. Egne møteledere på de
forskjellige sporene og egne debattledere for svært mange av dialoger/debatter på
Dyrøyseminaret 2016, har vært en viktig suksessfaktor; mange stemmer høres, forskjellig
fokus kommer fram og kvalitet og variasjon i framføringa øker.
Dag 1 er den mest kompakte. Svært mange var på podiet og det ville være avgjørende å
gjennomføre en effektiv møteledelse. Det ble gjort følgende valg
•
•

Det var laget plansjer som hadde bilder og en kort presentasjon av programmet, dette
var gjort i bolker
Flere kulturinnslag og innkalling fra pausene var digitalt innspilt på forhånd, slik at en
ikke brukte tid på dette
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LÆRT
Oppsummert kan en si at dette ble en effektiv og rasjonell møteledelse. En sparte tid, og viet
aktørene på podiet mest oppmerksomhet. Møtelederen hadde en tilbaketrukket rolle.
Å lede en debatt er en avgjørende rolle. Vi utfordret sentrale personer til denne oppgaven,
blant annet redaktørene i Nordlys, Folkebladet og Nye Troms, i tillegg til næringssjefene i
Målselv og Bardu.

LURT
•
•
•
•

Å involvere mange er lurt. Å ansvarliggjøre mange skaper ringvirkninger.
Det er lurt å spørre egne debattledere også ved neste seminar.
Det er lurt å gjennomføre en effektiv regi ved å presentere aktører på podiet på
plansjer med bilder og regi (og dermed bruke mindre tid på presentasjon via taletid)
Det er lurt å tenke strategiske nettverk i denne sammenhengen – hvem ønsker vi å
samhandle med i forkant og etter seminaret? Trekker vi disse inn og tildeler roller på
Dyrøyseminaret, knytter vi de sterkere til regionen og de vil dermed kunne være
bidragsytere ikke bare på seminaret, men også i ettertid.
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Del 7
ØKONOMI
___________________________________________________________________________

Dyrøyseminaret 2016
Dyrøyseminaret er et stort arrangement som krever mye ressurser, samtidig som vi ser at
finansieringen i utgangspunktet er blitt smalere.
Finansieringen av Dyrøyseminaret 2016 var i hovedsak via samarbeidsavtale med Troms
Fylkeskommune, Byregionprogrammet og egenfinansiering fra kommunen og Foretaket.
Styringsgruppa og prosjektledelsen tok en stor økonomisk risiko med å leie inn to båter, bruke
flere lokaliteter og gjennomføre seminaret over flere dager enn tidligere. Det ble budsjettert
med underskudd. I etterkant er tilfredsheten fra våre samarbeidsaktører så god, at de har
bevilget ekstra tilskudd til arrangementet.
Størrelsen på årets Dyrøyseminaret er gjenstand på hva et foretak med 4 ansatte bør arrangere.
Det må gjøres en del veivalg fremover på hvordan man skal organisere Dyrøyseminaret
videre.
Om prosjektregnskapet,

Prosjektregnskapet for 2016 viser et forbruk kr. 2.020.840, mot revidert budsjettert på kr.
1.650.000,-. Derav er kr. 1.124.140 i direkte kostnader, og kr. 896 700 som korrigeringsbidrag
for egen innsats.
Det er ført inntekter på tilskudd og salg på totalt kr. 928 390.
Regnskapet og gjennomføringen av Dyrøyseminaret 2016, må også sees i sammenheng med
Byregionprogrammet, siden Dyrøyseminaret er et eget tiltak i dette prosjektet.
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Del 8
KONKRETE RESULTAT
___________________________________________________________________________

Internt i Dyrøy kommune
•

Gjennom årets Dyrøyseminar er svært mange involvert og har fått et eierforhold til
Dyrøyseminaret 2016. Eierskap bidrar til at Dyrøy kommune får mange ambassadører
som bidrar i sterkere omdømmebygging.

•

Vi har gjennom samarbeid, inkludering og økt eieforhold utviklet Dyrøyseminaret til
et felles løft sammen med mange parter. Skolen, barnehagen, lag og foreninger,
frivillige i Dyrøy og PLO-tjenesten (Festivaluka) har bidratt til å engasjere innbyggere
i alle aldre.

•

Dyrøyseminaret 2016 har skapt vekst til flere lag og foreninger. Et godt eksempel er
avtalen mellom Dyrøyseminaret og Brøstadbotn Idrettslag som sikrer en god inntekt til
idrettslaget.

•

Dyrøyseminaret har også bidratt til vekst hos næringslivet, gjennom å satse på lokale
innkjøp gjennom Frk.Nilsen, Dyrøymat og at all befordring ble tatt av Dyrøy Taxi og
Dyrøya Bilruter.

•

Seminaret var en viktig arena for våre reiselivsaktører. De fikk muligheter til
synliggjøre produkter, og samtidig knytte nettverk med destinasjonsselskap og aktører
fra andre deler av fylket.

•

Dyrøy kommune har i etterkant av Dyrøyseminaret meldt seg inn i Destinasjon Senja.
Det understøtter ny samhandling i regionalt næringsliv. Ved å følge opp koblinger og
nettverk fra seminaret, kan flere effekter av årets Dyrøyseminar høstes.

Regionalt i Midt-Troms
•

Satsinger i Byregionprammet i Midt-Troms var førende for tema på Dyrøyseminaret
2016. Det at en hel region står samla om seminaret, har bidratt til felles forståelse,
felles omdømme og markedsføring. Dette gir et bedre fundament for å framstå som en
attraktiv region både for unge, næringsliv og etableringer.

•

Det ble i etterkant av Dyrøyseminaret tatt initiativ til oppstart av felles regional
næringsplan som skal utarbeides for Midt-Troms.

•

Leverandørutviklingsprosjektet i regi av Senja Næringshagen hadde sin første samling
av leverandører og kunder på Dyrøyseminaret. Ny leverandørkonferanse på sjømat
gjennomføres i slutten av februar 2017.
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•

Dyrøyseminaret har på flere områder vært sentral i nettverksbygging. Et område er
ungdom. Nordavind Utvikling har vært leid inn i egen oppfølgingskonferanse (januar
2017) i samarbeid med Troms Fylkeskommune. To nye satsinger sammen med Senja
vgs er under etablering. Destinasjonsselskaper i nord som medvirket på
Dyrøyseminaret, har etablert en sterkere samhandlingsarena i etterkant med bl.a. fokus
på Visma Ski Classic, Reistadløpet 2017. Byregionprogrammene i nord (Narvik,
Harstad, Tromsø og Midt-Troms) har laget en sterkere felles profil for satsing i hele
regionen. Dette samarbeidet etablertes tettere under Dyrøyseminaret 2016.
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