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Del 0
OPPSUMMERING / KONKLUSJON
Dyrøyseminaret ble arrangert for ellevte gang 17.-19.september 2018.
Dyrøyseminaret er fortsatt en sentral arena for lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av
utviklingstrekk i kommune-Norge. Spesielt er ungdomsdimensjeonen fremtredende i
Dyrøyseminaret.
Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og
omstilling, og være aktuell i den regionale og nasjonale samfunnsdebatten.
Seminaret har fortsatt et bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på
kommunikasjon og informasjon. Vi er glad for at Troms fylkeskommune fortsat er medarrangør.
Hovedtema for Dyrøyseminaret 2018 var"ung drivkraft"
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 2018 var også et stort og bredt arrangement som denne gangen gikk over tre
dager, og som innbefattet flere steder i Midt-Troms. Det gjør at vi kan si at Dyrøyseminaret også
i år ble et regionalt arrangement, med bred deltakelse fra hele regionen.
Dyrøyseminaret var på nytt en del av Forskningsdagene i Midt-Troms.
Tematikkene var:
«Ung drivkraft»
«drivkraft i nord»
«Næringsdriv»
Vi er stolte over at det på nytt er et 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 (Perrong 48), , Senja vgs, avd. Gibostad,
«Posthuset Finnsnes» Barnebyen Finnsnes, Troms fylkeskommune (ungdomsskoordinator),
Ungdommens Fylkesråd, regionale ungdomsråd i Troms, Distriktsenteret og mange forelesere,
og selvsagt deltakere.
Det at festkvelden var på Nordavindshagen, skapte en intim atmosfære der «Smaksverket» gav
oss en gourmetaften basert på lokale råvarer fra Troms, mens Jardar Johansen tonesatte
middagen.
Ungdom er avgjørende for utvikling. Også i år har Dyrøyseminaret hatt ungdom i aksjon på
forskjellige hold. Dyktige og ambisiøse ungdommer fra regionen får sjansen til lederutvikling
gjennom Dyrøyseminaret.
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 pleieog 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 2019 tas stilling til hvilken form Dyrøyseminaret 2020 skal være. Det er
viktig at Dyrøyseminaret 2018 oppleves aktuelt og nyskapende.

Del 1
INNLEDNING
Dyrøyseminaret arrangertes for ellevte gang 17.-19.september 2018.
Dyrøyseminaret er fortsatt en sentral arena for lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av
utviklingstrekk i kommune-Norge. Spesielt er ungdomsdimensjeonen fremtredende i
Dyrøyseminaret.
Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og
omstilling, og være aktuell i den regionale og nasjonale samfunnsdebatten.
Seminaret har fortsatt et bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på
kommunikasjon og informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør.
Hovedtema for Dyrøyseminaret 2018 var"ung drivkraft"
I år var det statssekretær Anne Karin Olli som avla Dyrøy besøker sammen med mange andre
interessante innledere.

Organisasjonsstruktur og organisering
I oktober 2017 startet drøftingene om faglig innhold for Dyrøyseminaret 2016, føringene var
imidlertid allerede lagt i oktober 2017, som en integrert del av evalueringa av Dyrøyseminaret
2016.
Prosjekteier
Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF
Styringsgruppe
Styreleder/Ordfører
Nestleder/varaordfører
Styremedlemmer:

Prosjektansvarlig
Styreleder

Marit Alvig Espenes
Trine Sørensen
Knut Arne Johansen
Kjell Jostein Lillegård
Haavard Danielsen

Marit A. Espenes

Prosjektleder
Kjell-Sverre Myrvoll

Arbeidsgrupper
Overordnet programkomite
Marit Alvig Espenes, styreleder
Kjell-Sverre Myrvoll, prosjektleder
Ragnvald Storvoll, daglig leder, Nordavind Utvikling KF

Overordnet (praktisk) arbeidsgruppe
Ragnvald Storvoll
Kjell-Sverre Myrvoll
Nina Jørgensen Nikolaisen
Oddny Asbøl
Mona Ottesen Olsen
Hans Bakkejord

Marthe J. Wilhelmsen

Målsetninger med årets Dyrøyseminar
Dyrøyseminaret 2018 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

Planlegging og gjennomføring
Planleggingen og gjennomføringen av Dyrøyseminaret startet i ca. år før selve Dyrøyseminaret.
Oktober
-

Satte dato for Dyrøyseminaret
o Samordne regionale møteplaner.
Overordnet temafastsetting
o Mulig videreføring av Byregionprogrammet.
o Regionreformen
o Ungdomsmedvirkning
o Næringsmessig omstilling
Avklaringer med Senja Videregående skole som medarrangør

November
- Møtepunkter med fylkesrådet og UFR

Desember
- Sende ut første invitasjon til Statsråd(er), Tromsbenken, øvrige stortingsrepresentanter,
Fylkerådet og fylkestingsrepresentanter i Troms.
- Samordning av arbeidsinnsats Dyrøyseminar.
- Første brev til intern organisasjon, skole, bhg og helse.
Januar:
Februar:
-

Samordningsmøter internt/eksternt
Regionrådsmøte med forankring av Dyrøyseminaret
Drøftinger om retninger med samarbeidsaktører.
Utarbeide layout

Ferdigstille prosjektplan og budsjett
Styringsgruppemøte
Sendte RUP søknad på bakgrunn av prosjektplan og budsjett
Finne andre økonomiske samarbeidspartnere
Starte promotering, opprette layout hjemmeside, Fb, Twitter etc
Satte opp logistikkavtaler etc. med tanke på overnatting, mat, transport etc.

Mars:
-

Rekruttering av deltakere
Oppdatering av dyroyseminaret.no
Inngikk avtale med deltaker.no om påmelingsmodul
Utarbeidelse av program
Sendte invitasjon til fylkespolitikere, stortingsrepresentanter og andre.

-

Satte opp og spørre innledere etc
Åpne påmeldingsmodul
Kvalitetsikring av program, endring av fokus etter signaler fra Finnmark
Rekruttering av deltakere.
Promotering, dagsaktuelle saker

-

Fortsette kvalitetsikring,
Systematisk jobbing mot aktørene for program etc

-

Følge opp foredragsholdere etc
Sende ut og følge opp invitasjoner, til samarbeidspartnere, politikere
Styringsgruppemøte

-

Kontakt med aktører som har spørsmål etc
Planla delprogram sammen med Distriktssenteret

-

Følge opp og kvalitetsikre deltakere og foredragsholdere.
Møte med fylkesrådet og andre samarbeidspartnere
Landa endelig program for hoveddagen og næringsdelen av Dyrøyseminaret.

April:

Mai

Juni

Juli

August:

September:
- Siste kvalitetsikring

-

Rekrutteringsaksjon for deltakere
Gjennomføring

Oktober
- Etterarbeid, systematisering og redigering av filomproduksjon.
- Oppfølging av arbeid med aktører på Dyrøyseminaret. Spesielt gjennom attraktive
Midt-Troms, Senja Videregående skole, Perrong 48 og ungdomsmiljø.
Nov-jan
- Regnskapsarbeid, oppfølging av faktureringer etc
- Rapport og dokumentasjon.

Del 2
PROGRAM
«Ung drivkraft»

«Drivkraft i nord»

Tirsdag 18. september
«Drivkraft i nord - nye regioner – nye oppgaver»
Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn
09:30 Velkommen til Dyrøy v/ordfører Marit A. Espenes Kulturinnslag
09:40 Nasjonal politikk for framtidens regioner
v/statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anne Karin Olli (H)
10:00 Hva skjer med fylket?
v/fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap),
10:30 Beinstrekk
10:40 – 11:20 Dialog 1
De vanskelige nordlendingene – mye eller fakta? Hvem tar grep om Nord-Norge sin framtid?
I første del av dialogen er statssekretær Anne-Karin Ollie (H), Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk
(Ap) og Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) deltakere.
Hva er viktig i nord? På kultur og næring, samferdsel og miljø og utdanning?
Så bytter vi panel og utfordrer Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap),
Fylkesråd for miljø og samferdsel, Ivar B Prestbakmo (Sp) og Fylkesråd for utdanning, Roar
Sollied (V), på hva er viktig for Troms for å ivareta samfunnsutviklerrollen.

Hvordan ta ut vekstpotensialet i egen region?
11:20 – 12:30 Dialog og tillit som drivkraft. Kan det gi verdiskaping og økonomisk vekst?
Seniorrådgiver Geir Lyngaas og Seniorrådgiver Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
Dialog 2: Kan regionene sammen nå nye mål for landsdelen? Geir Inge Sivertsen, MidtTroms, Hogne Eidissen, Senja kommune Svein Oddvar Leiros, Nord-Troms
12:30 – 13:30 Lunsj og mingling
Skal ungdom bare medvirke når det passer politikerne?
13:30 – 15:15 Fikser regionene de moderne koblingene? Ung drivkraft
v/ungdom og ordførere sammen med Perrong 48 AS
15:15 Oppsummering/Avslutning
19:00 – 23:30 Gourmetaften
Tilberedt av Smaksverket AS og tonesatt av Jardar Johansen

«Næringsdriv»
«Næringsdriv»
Spor 1: Onsdag 19.september
På NæringsDRIV sparker vi i gang VOX Dyrøy for alvor. Er du næringsaktør, politiker eller
tilrettelegger for næringsutvikling så er dette dagen for deg  Vi vil inspirere lokalt og
forankre VOX Dyrøy i regionen og hos våre samarbeidspartnere.

Kl. 09:30 Åpning v/ styreleder Marit Alvig Espenes
Kl. 09:45 Omstilling- det handler om å skape arbeidsplasser., v/fylkesråd for næring Sigrid Ina
Simonsen
Kl. 10:00 Hårete Mål! Om å satse ordentlig i VOX Dyrøy v/ Omstillingsleder Stig Stokkland
Kl. 10:15 Omstilling i Måsøy kommune – suksess eller ikke? Erfaringer etter 6 år med
omstillingsarbeid v/ Omstillingsleder Even Johansen
Kl. 10:35 Kvænangen Næringsfabrikk- i startgropa v/ Veiviser Merete Jørstad
Kl. 10:50 Pause
Kl. 11:00 Næringslivet trenger næringsvennlige kommuner v/ IFO, Roald Johansen
Kl. 11:20 Når det regner på presten.. ringvirkninger av Salmars storsatsing i Midt-Troms v/ Salmar
ASA, samfunnskontakt Alf-Jostein Skjærvik
Kl. 11:40 Espenes Industriområde- tid for å satse! v/ Midt-Troms Næringshage, Irene Lange Nordahl.
Kl. 11:55 Mottaksstasjon i Dyrøy- kan vi få levere fisken lokalt? v/ Karls fisk og skalldyr, Karl Hansen
Kl. 12:30 Lunsj
Kl. 13:15 Ta et strå og tre dem på v/ Jordbærgrunderne Lise Nordahl og Arne Århus
Kl. 13:30 Reiselivet på opptur i Dyrøy/Senjaregionen v/ Visit Senja Region, Jenny Hoff og
2469Reiselivsutvikling, Morten Torp
Kl. 13:45 På vei fra traust camping til uforglemmelige opplevelser. Norwegian Wild/ Hege Enge
Dekkerhus
Kl. 14:00 «Dyrøyprosjektet» - kinderegg for bolyst og etableringslyst? v/ Dyrøy boligstiftelse, TomErik Forså.
Kl. 14:15 Oppsummeringsdialog-veien videre: Kl. 14:45 Avslutning, vel hjem
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Del 3
Evaluering
3.1

Ungdom sprenger grenser mandag 16 – tirsdag 17.
september

GJORT
Det 11. Dyrøyseminaret gikk av stabelen medio september 2018. Fokus på unge stemmer har
vært et varemerke på Dyrøyseminaret siden oppstarten i 1998. Også i år var en hel dag viet
ungdom i alderen 13 – 20. Vel 60 ungdommer fra hele Troms jobbet sammen med ordførere
og ungdomsledere i regionen. Hvordan skal medvirkning og nye stemmer bidra til utviklingen
i vår region? Perrong 48 styrte prosessen. Unge vil medvirke; Hør oss! Se oss! Ta oss på
alvor!

Makt
Unge har meninger. Sterke meninger. De er lei av å være «pynten på kaka»! De vil ikke
brukes som alibi! Unge vil ha en legitim plass i samfunnsutviklingen, der de kan påvirke sin
egen framtid. De vil skape en region, et fylke, en landsdel som de skal være en del av i
framtida.

I tett dialog med politiske toppnivå og ungdom, skapes felles forståelse. Ordførere rappet og
ordførere skrev om kjente tekster. Da ordførerkollegiet på hoveddagen på Dyrøyseminaret
kom syngende inn med følgende tekst; Ta din makt og la den vandre, fra den ene til den
andre, hvem har makten du eller jeg, skjedde det noe. I et samspill mellom politiskere og
unge ble det gjennomført en symbolsk maktoverlevering som bærer bud om ei ny og bedre
samhandling. Alle har vi forventninger til ei endring der unge får sterkere medvirkning.

Annerledes
Perrong 48 hadde gode verktøy i ryggsekken. Å jobbe profesjonelt med ungdomsgruppa,
krever høy kompetanse og god metodisk tilnærming. Uten kompetansen fra Perrong 48, ville
ikke resultatet av arbeidet på ungdomssporet på Dyrøyseminaret 2018 blitt så godt. Det har
vært avgjørende å ha formidlingsveiledere, med kompetanse som skuespillere,
skrivepedagoger og historiefortellere til prosessen.
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Når både voksne (ordførere og ungdomsledere) og unge lager tekster i et fellesskap, åpnes nye
tanker og samarbeid. Når teater og kunstuttrykk formidler budskap, lytter tilhørere på en
annen måte. Når unge tar voksne med ut på en liten gåtur og dialog, skapes nye
samhandlingsrom. Å skape nye, annerledes og viktige arena for læring og samspill mellom
forskjellige grupper, er et mål i Dyrøyseminaret.

Resultat og endring for unges medinnflytelse vil bestemmes av oppfølgingen. Dyrøyseminaret
2018 har bidratt til gode og viktige prosesser med ungdom. Det jobbes videre med
bearbeiding. Video- og fotodokumentasjon er gjort. Tekster er samlet inn. Dette er et svært
viktig materiale som nå settes sammen for videre bruk. Vi er mange som gleder oss til
fortsettelsen.

LÆRT
Vi ser oss fornøyde med resultatet av valg av arbeidsmåte, både gjennom prosessen og i selve
visningen og gjennomføringen i Nordavindshagen under seminarets hoveddag. Det at
ungdommene hadde ansvaret for siste halvdel av Dyrøyseminarets hoveddag fungerte meget
bra, og som ga en annerledes oppfatning av seminaret. Ungdommene var i høyeste grad
medskapende og bidro i prosessene både på Gibostad og her i Dyrøy.
Muntlige tilbakemeldinger bekreftet at opplegget 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 interessant,
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. Det er samtidig viktig å følge opp arbeidet som
blir gjort på Dyrøyseminaret i videre oppfølging, slik at det blir en rød tråd i
ungdomsarbeidet.
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3.2

Hoveddag, tirsdag 18.09.18

GJORT
Hoveddagen inneholdt en bredde med dialoger og presentasjoner av samhandling innenfor
nasjonale, regionale og til dels lokale politikkområder. Det ble drøftet problemstillinger på
nasjonal politikk for de nye regionene og hvordan skape utvikling gjennom samarbeid for å
skape regional vekstkraft..
Fylkesrådet i Troms hadde forskjellige oppgaver underveis på hoveddagen, samtidig som
distriktsenteret hadde ansvaret for egen bolk om samarbeid under seminaret.
«Ung drivkraft» var gjennomgangstema hele dagen, der barnegospel åpnet seminaret, samt at
tre unge ble presentert iløpet av dagen gjennom videopresentasjoner. Det hele toppet seg når
over 40 ungdommer kom om meldte budskap og der ordførerne i midt-troms ble
ansvarliggjort sin rolle på medvirkning fremtidens utvikling i fokus og Dyrøyseminaret blir
oppfattet som en arena der unge stemmer blir hørt.

LÆRT
Dyrøyseminaret i 2018 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 samrbeid i regionene og at
ungdomsmedvirkning står i sterk fokus i regionen.
Vi ser samtidig at Dyrøyseminarets hoveddag er i stor konkurranse mot andre seminarer, og
konkurrerer om oppmerksomheten på flere hold. Derfor vil vi se på en annen organisering
foran Dyrøyseminaret 2020.

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.
For planleggingen av fremtidige Dyrøyseminar kan det være ønskelig med en tydeligere
spissing av tematikkene, jfr det vi ser på aktualiteten av Næringsdriv.
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3.3 Næringsdriv

GJORT
Med bakgrunn av tilbakemeldingene fra Dyrøyseminaret 2014 og 2016 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. NæringsDRIV Kickoff VOX 18.09.2018

GJORT
Kickoff for VOX Dyrøy ble gjennomført som et av to spor på «dag 3» av Dyrøyseminaret,
med omstillingsleder som delprosjektleder og Nordavind Utvikling som samarbeidspartner i
fht overordnet programarbeid, markedsføring, påmeldingssystem, kulturinnslag og praktisk
tilrettelegging før og under arrangementet.
Arrangementet markerte formell oppstart av VOX Dyrøy, og målet var å inspirere lokalt
næringsliv, politikere og administrasjon i kommunen, samt forankre programmet regionalt og
hos samarbeidspartnere.
Programmet var satt sammen av tre hovedtema:
-

Synliggjøre noen av satsingene i VOX Dyrøy så langt.
Overordnet perspektiv fra fylkesråd for næring/kultur og styreleder.
Erfaringer fra to andre Omstillingskommuner og innlegg fra VOX Dyrøy.
I tillegg hadde vi en oppsummering/ refleksjonsrunde på tampen.

Programmet vedlegges rapporten.
Arrangementet hadde et budsjett på kr. 67.500, som i grove trekk besto av reise/opphold og
honorering foredragsholdere + refusjon av deltakeravgift for «ikke betalende deltakere» til
Nordavind Utvikling, dvs foredragsholdere, kommunale deltakere og lokalt næringsliv.
Næringshagen Midt-Troms v/ Irene Lange Nordahl sto for møteledelsen.
Vi hadde en målsetting på 50 deltakere totalt. Arrangementet ble gjennomført med mellom 60
og 70 deltakere.

LÆRT
Programmet var ganske tett, med korte innlegg fra mange aktører. Programmet var godt
forankret i VOX Dyrøy sine innsatsområder, og strategisk sammensatt i fht vinkling og
aktører og videre arbeid i omstillingsarbeidet.
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Næringshagen leverte god møteledelse, og det var avgjørende for å få flyt i programmet og
unngå forsinkelse.
Oppsummeringsdialogen fungerte godt og spesielt bra var det at også unge stemmer fra
næringslivet fikk ytre seg her.
Inntrykket i ettertid var at kickoff-arrangementet fungerte godt og at vi nådde målet om å
inspirere lokalt og tildels nådde vi målet om å forankre regionalt og hos samarbeidspartnere.
I forhold til det siste burde vi hatt flere deltakere.
Rammen rundt arrangementet fungerte godt. Nordavind Utvikling hadde god kontroll på selve
det arrangementstekniske.
Kickoff var et av mange arrangementer under Dyrøyseminaret-paraplyen. På den ene siden
var det en fordel å kunne konsentrere seg om program og gjennomføring, og slippe å forholde
seg til påmelding og det arrangementstekniske.
På den andre siden kunne arrangementet hatt større oppmerksomhet i f.eks media dersom det
hadde vært et selvstendig arrangement.

LURT
Å gå mer aktivt og målrettet ut med invitasjoner og oppfølging av strategisk viktige deltakere,
bla i kommune-administrasjonen og blant samarbeidspartnere.
Webside for Dyrøyseminaret og tilhørende påmeldingssystem bør forbedres.

Spor 2. Fagsamling Samarbeidsprosjekt villaksnæring - havbruksnæring:
Samarbeidsprosjekt Villaksnæring – Havbruksnæring brukte årets Dyrøyseminar som arena
før høstens fagsamling. Her fikk oppdrettsselskap, offentlig forvaltning, elveeiere og
politikere faglig oppdatering med erfaringsutveksling og muligheten til å bli kjent med
hverandre.
Deltagerne fikk både vite mer om målsettingen og resultat fra prosjektet, om situasjonen som
møter villaksen når den kommer ut i havet og om hvordan elveeierlaget i Beiaren jobber
konkret for å få til god forvaltning av sin elv. Videre fikk vi en statusoppdatering på
situasjonen for villaksen i Troms, og sist men ikke minst så presenterte ordføreren i Salangen
sine erfaringer med å lede en kommune der både villaksnæringen og havbruksnæringen står
helt sentralt.
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Diskusjonen blant deltagerne gikk blant annet på oppfatningen av hva som påvirker
situasjonen for villaksen. På den ene siden står Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin
risikomodell. Her blir rømming og lakselus presentert som avgjørende påvirkningsfaktorer. På
den andre siden har vi havforskere som mener at risikomodellen ikke omtaler situasjonen for
villaksen når den er i havet, og dermed ikke fanger opp hvor stor innvirkning en sterkt økende
makrellbestand har på villaksen.
Avslutning av dagen foregikk i Brøstadelven der forsamlingen fikk se den nyrestaurerte
laksetrappa i Simafossen. Besøket gav godt grunnlag for praktisk kunnskapsutveksling.

Læring for prosjektet
Diskusjonen om påvirkning på villaksen og andre anadrome arter viser at forskerne er uenige,
men det må vi bare leve med. Det betyr i praksis at prosjektet sitt hovedmål om å få på plass
gode og økonomisk forsvarlige systemer for telling og videoovervåkning, er veldig viktig i
den videre forvaltningen. I elveeierlagene sitt arbeid med forvaltning av de anadrome
bestandene er lokal påvirkning helt avgjørende for å holde oppe engasjementet. I tillegg er det
viktig å ha en arena for læring, utveksling av kunnskap og samhandling mellom ulike
næringer og aktører.

Læring – arrangement
Fagsamlingen på Dyrøyseminaret viser at det er viktig å trekke inn forskere, eller andre
fagpersoner som kan bidra til konstruktive diskusjoner og dialog. Det er også viktig å trekke
inn sentrale politikere/fagpersoner som skaper engasjement. Samtidig er det viktig å planlegge
godt for alternativt opplegg dersom sentrale aktører uteblir.
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3.4

Festkveld
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GJORT
Festkvelden ble i år arrangert på Nordavindshagen. Det ble dekket til 90 personer i den største
salen. Lokalet ble pyntet med stemningslys og taket ble «senket» med gelander og
lyslanterner, noe som ga et intimt miljø.
Kvelden startet med velkomstdrikk og vakker pianospill av tre ungdommer fra Dyrøy
kulturskole. Pianoet var flyttet ut i Foajeen for anledningen.

Jardar Johansen var leid inn som toastmaster og musiker for kvelden. Han geleidet gjestene
gjennom kvelden med musikkinnslag, gode historier og presentasjon av meny/kokker og
servitører. Musikken var «håndplukket» og passet godt inn i settingen.
Blomster ble dekorert av oss, og bordene ble dekket av representanter fra BIL.
Smaksverket stod for kokkeleringen, og menyen var fireretters. BIL med sine 11 servitører
gjorde en formidabel jobb, instruert av Hans Bakkejord.

Maten var kveldens høydepunkt og det kom mange gode tilbakemeldinger. Smaksverket
leverer kvalitet og maten er utsmykket på høyt nivå.

LÆRT
God logistikk for praktisk gjennomføring er avgjørende. Lurt å vektlegge kvalitet fremfor
kvantitet.

LURT
Lurt med lite, intimt lokale fremfor stort. Fokus på kvalitet i «alle ledd» og god logistikk. Lurt
med en festarena utenom det «vanlige». Betydelig mindre arbeid med gjennomføring i
Nordavindshagen fremfor andre steder. Alt er på plass og det ble i høyeste grad en harmonisk
og estetisk aften.
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3.5

Kulturinnslag

KULTURELLE INNSLAG DYRØYSEMINARET 2018

Hoveddag 18.09.18.
Gaver til gjestene: 160 stk. konfekt pakket i små esker med merkelapp for
ingredienser/allergener. Involverte: alle elevene på Elvetun skole.

Kl. 09.00. Fire elever var til stede og delte ut gaver til gjestene. Tydelig på at det var en hilsen
fra Elvetun skole.

Kl. 09.30. – 09.40. Åpningsinnslag – Sang – Dyrøy barnegospel 1. innslag
Lunsjtid
Elever fra Kul Mat serverte hjembakte kanelsnurrer til deltakerne i lunsjpausen. Elevene
hadde forkle på og gikk rundt med serveringsbrett i lokalet.

Festkveld
18.30. Pianospill ved ankomst – kulturskolebarn (Anna). Spiller frem til 18.55.
Jardar Johansen – innleid musiker og toastmaster

Onsdag 19.09.18.
Nordavindshagen – spor 1. Næringsmessig omstilling

Kl. 09.30. Piano av Tora Forså – Dyrøy kulturskole

Kultursalen Elvetun skole – spor 2. Fagsamling villaks- og havbruksnæring

Kl. 09.30. Trommer – intro. Dyrøy kulturskole
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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 til facebook under seminaret.
Her er streamen fra tirsdag 18. september, hoveddagen på Dyrøyseminaret. del 1 del 2
Det finnes også videoproduksjoner fra årets Dyrøyseminar:

Ung Drivkraft - Fredrik Røknes
Ung Drivkraft - Jørgen Tøllefsen
Ung drivkraft - Rikke Håkstad

Her finner du bilder fra Dyrøyseminaret 2018 Fotograf er Kari Tveit, Nordavind Utvikling
Dyrøy KF
Det er utallige avisoppslag, f.eks. Kjendiskokk til Dyrøy, En sprek 20 åring, Vil ha
ungdommen med, Midt-Troms har et mye større vekstpotensial, – Oppgavene må komme
først, ikke grensene,

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 velkomstgaver som ble gitt i gave til alle
deltakerne på hoveddagen. Kunstner Synnøve Nupen ble leid inn og gjennomførte kunstaktiviteten for elevene på foreldrestyrt skoledag.

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 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

Del 6
PRAKTISK GJENNOMFØRING
___________________________________________________________________________

6.1 Evaluering lyd-lys

GJORT/LÆRT/LURT
Tirsdag 18.09.2018
Nordavindshagen
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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 29.09.2018
Nordavindshagen
Benyttet samme utstyr som ved hovveddagen
Minus
 Må være flere for å styre lyd og lys.
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.
 Varmen må skrus tilbake til normalverdier når det blir endringer av sammensetninger
av personer i storsalen.
onsdag 19.09.2018
Kultursalen

15

Utstyr
 Trådløs mikrofon og høytaler

Minus
 Litt utfordrende rom ved få deltakere for lyd/bilde
Pluss
 Det fungerte enkelt og greit med servering etc

6.2 Festkveld – Frivillig innsats

GJORT







Startet planleggingen tidlig før sommeren
Involverte før sommeren BIL, Smakserket
Avklarte tidlig på sommeren menyen for lunsjer og festkveld
BIL var tidlig ute og avklarte sin rolle
Bestilling av utstyr – tidlig (duker, servietter)
Plan for bord setting og pynting av bord

LÆRT/LURT










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
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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
Smaksverket..
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.

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

17

GJORT
Overnatting på Camp Solbergfjord og Jæger Adventures AS
Antall som overnattet: 37
De forskjellige leverandørene sto for alt av bevertning med frokost etc.

LÆRT/ LURT
Erfaringene fra flere Dyrøyseminar viser at overnattingskapasitet er noe av det mest
utfordrende under Dyrøyseminaret. Det at Dyrøy nå har bygd opp overnattingsfasiliteter gjør
at det er enklere å kunne arrangere større kurs og konferanser i Dyrøy.

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
Boreal Transport AS ble innleid til å frakte ungdommene på ungdomsporet til og fra Senja
Videregående skole.

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:

Ragnvald Storvoll på fellesdel ungdomsdelen på posthuset Finnsnes
Kjell-Sverre Myrvoll, på hovvedagen
Irene Lange Nordahl – spor 1, dag 2
Kari J Tveit på – spor 2, dag 2
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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 2018, 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 videoerer som fortalte budskap var digitalt innspilt på forhånd, slik at en ikke
brukte tid på dette

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 Folkebladet og Distriktssenteret.

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 2018
Dyrøyseminaret er et stort arrangement som krever mye ressurser, samtidig som vi ser at
finansieringen i utgangspunktet er smaler.
Finansieringen av Dyrøyseminaret 2018 var i hovedsak via samarbeidsavtale med Troms
Fylkeskommune, og egenfinansiering fra kommunen og Foretaket.
Styringsgruppa og prosjektledelsen tok en økonomisk risiko ved å arrangere Dyrøyseminaret
2018, uten å ha full inndekning av arrangementet
Størrelsen på Dyrøyseminaret er nok i grenseland for 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 2018 viser et forbruk kr. 1.898.210, mot revidert budsjettert på kr.
1.560.000,-. Derav er kr. 598.460 i direkte kostnader, og kr. 1.299.750 kr som
korrigeringsbidrag for egeninnsats og bruk av arbeidstid.
Det er ført inntekter på tilskudd og salg på totalt kr. 666 799,-
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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 2018. 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 skaper 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 Dyrøymat og at all befordring lokalt 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, gjennom sine overnattingsgjester

Regionalt i Midt-Troms


Ung drivkraft i Midt-Troms var førende for tema på Dyrøyseminaret 2018. Det at en
hel region står samla om tematikken påseminaret, 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 Mpower,
lederopplæring for unge i regionen som starter februar 2019.



Regionen har søkt om støtte fra sparebank1 samfunnsløftet til en helhetlig regional
ungdomssatsing. Svaret på denne søknaden er forventet i februar 2019.



Dyrøyseminaret har på flere områder vært sentral i nettverksbygging. Kickoff for VoX
Dyrøy, har samlet hele næringslivet i Dyrøy til et felles løft, der resultatene fra
Dyrøyseminaret er f.eks SMB utvikling, Grunderverksted, Næringsfrokost etc. Det er
også skapt en større regional forståelse av næringslivet i regionen, jfr tiltakene i
regional næringsplan.
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