
 

Planstrategi for 2012 – 2015 
Vedtatt i Dyrøy kommunestyre den 17.12 2012 

Dyrøy kommunes værebegrep 

Faglig dyktig                  Imøtekommende                  Nyskapende 

Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal 
praksis i overenstemmelse med visjonene om livslang læ-
ring og lærende organisasjoner. Dyrøy kommune skal 
være en lærende kommune der offentlig ansatte og folk 
flest tar større ansvar for egen og andres læring og utvik-
ling. Generelt skal kommunen vise offensivitet i møte med 
utfordringer internt i kommuneorganisasjonen og i rela-
sjon til endringer i omgivelsene.  

VISJON 

 DYRØY DEN LÆRENDE KOMMUNE 
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1. INNLEDNING  
Plandelen i den nye plan- og bygningsloven, 

som trådte i kraft 01.07.09, inneholder nye 

bestemmelser som kommunen må forholde seg 

til i sitt planarbeid. § 10-1 sier at kommune-

styret minst én gang i hver valgperiode skal 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien skal omfatte kommunens 

strategiske valg knyttet til utviklingen av 

kommunesamfunnet. Det gjelder både lang-

siktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden. Forenklet kan man kalle 

planstrategien for en ”plan for planleggingen”.  

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret. 

Det gjennomføres ikke en brei prosess og 

vanlig høring slik plan- og bygningsloven 

krever for ordinære plansaker, men forslaget til 

kommunestyret skal være offentlig tilgjengelig 

minst 30 dager før kommunestyrets behand-

ling.  

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er 

ikke formelt bindende for kommunen. Den kan 

revideres etter behov innenfor valgperioden. 

Synspunkter fra statlige og regionale organer 

og nabokommuner skal innhentes, men det 

finnes ingen innsigelsesrett for disse.  

§ 10-1 i Plan og bygningsloven sier også at 

utarbeiding og behandling av kommunal 

planstrategi kan slås sammen med og være del 

av oppstart av arbeidet med kommuneplanen 

(overordnet samfunns- og arealdel). Kom-

muneplanen omhandles i § 11. Rådmannen 

legger opp til at kommunestyret gis anledning 

til å fatte oppstartsvedtak etter § 11 når 

planstrategien vedtas.  

 

2. MÅL FOR PLANARBEIDET 
Planarbeidet skal utføres ut fra visjonen at 

Dyrøy kommune skal være en god bo-

kommune, og ut fra følgende målsettinger 

definert gjennom målkartet:  

 

Lokalsamfunnsutvikling:  

En attraktiv kommune for innbyggere 

og besøkende  

Et variert næringsliv  

Brukere og tjenester:  

Levere tjenester med vedtatt kvalitet  

Organisasjon og medarbeidere:  

Organisasjon tilpasset oppgaver og 

virksomhet  

Kvalifiserte og motiverte medar-

beidere  
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Økonomi:  

Økonomisk handlefrihet  

Langsiktig og forutsigbar økonomisk 

planlegging  

 

Dyrøy kommunes planer skal være et 

utviklings- og styringsverktøy på kort og lang 

sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare 

rammer for kommuneorganisasjonen, kom-

munens næringsliv, kommunens innbyggere og 

andre brukere av kommunens arealer og 

virksomheter.  

 

Resultatmålet er at det blir vedtatt en 

planstrategi  slik at både innbyggerne og 

politikerne  kan sikre god vekst og utvikling av 

kommunen.  

 

Det er videre et mål å kunne skape en 

tverrfaglig felles forståelse av de løsningene og 

prioriteringene kommunens politikere vedtar 

for de kommende 4 år. Dette skaper igjen 

større forutsigbarhet ved behandling av saker. 

 

Prosjektgruppas mål må være å involvere så 

mange som mulig av  private, kommunale og 

offentlige  sektorer/etater som har behov for å 

bidra med gode løsninger, og for å fremskaffe 

nok bakgrunnsmateriale. 

 

 

3. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Gjennom kommunal planstrategi skal det nye 

kommunestyret ta stilling til hvilke planer som 

skal videreføres, revideres eller oppheves. De 

skal også ta stilling til om det trengs å 

utarbeides helt nye planer. Kommunestyre må 

knytte dette arbeidet opp mot kommune-

administrasjonen i forhold til behov, midler til 

gjennomføring og kapasitet.  

 

Jf. den nye PBL og KPS vid den obligatoriske 

rulleringen av kommuneplanen bli erstattet 

med en behovsstyrt planlegging.  

Noen sektorer har planpåbud etter særlov, 

mens det for andre sektorer er frivilling om 

kommunen skal utarbeide kommunedelplaner 

eller ikke. For å få til en helhetlig politisk  

styring og prioritering er det viktig at alle 

kommunens virksomhetsområder er gjenstand 

forplanlegging  

 

 

 

 

4. DEFINISJONER  
I det følgende vil det brukes ord og formu-

leringer som ikke nødvendigvis er selvfor-

klarende. Disse beskrives kort nedenfor.  

 

Kommuneplan  
Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel 

med handlingsdel, og arealdel. Pbl § 11-1, 2. 

avsnitt: ”Kommuneplanen…bør omfatte alle 

viktige mål og oppgaver i kommunen”. 

Perspektiv 12 år.  

 

Kommunedelplan (KDP)  

Planer for bestemte områder (arealer), temaer 

eller virksomhetsområder, for eksempel 

reguleringsplaner (areal), trafikksikkerhetsplan 

(tema) eller omsorgsplan (virksomhets-

område). Perspektiv fire år.  

 

Handlingsdel  
Den fireårige oppfølgingen av kommune-

planen. Økonomiplanen kan inngå i 

handlingsdelen.  Administrasjonen legger godt 

til rette for kommunal planstrategi i forkant av 

kommunestyreperioden, slik at politikerne  kan 

bruke dette som et verktøy i arbeidet med å 

stake ut den politiske kursen  i den kommende  

4 års perioden og  å styrke  lokalsamfunnet.  

 

Planhierarkiet 

Kommuneplanen består på den ene siden av en 

samfunnsdel med handlingsplan (økonomi-

plan/målkart), og på den andre siden av en 

arealdel (overordnet arealplan og regulerings-

plan). Planhierarkiet, og samhandlingen 

mellom de forskjellige delene vises i etter-

følgende  skisse, ”Iverksetting” kan i dette 

tilfellet defineres som kommunestyrets 

bestilling til rådmannen gjennom årsbudsjettet. 
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   ↑     ↕                    ↕                                      ↑ 
 

 

     

Kommuneplanens arealdel 

 

  

 Kommuneplanens samfunnsdel 

   ↕                         ↕     

       

               

              Reguleringsplan 

 

    

   Handlingsprogram/Øk.plan 

 

      ↕                                  ↕ 

               

                    Iverksetting 

 

5. VISJON: 
Kommuneorganisasjonens oppgave består i å 

utvikle levende lokalsamfunn som gir inn-

byggerne gode muligheter til å ha et rikt liv. 

Samtidig skal de ansatte tilstrebe å levere best 

mulige tjenester til den enkelte. 

 

 

Dette er en visjon som er enkel å formulere 

men krevende å gjennomføre. Dyrøy kommune 

har tidligere vedtatt følgende visjon og effekt-

mål (være-begrep) for organisasjon og politisk 

ledelse i Dyrøy kommune. 

 

VISJON 

«Dyrøy den lærende kommune» 

 
 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommunes værebegrep skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte: 
 

 

 

 

 

I den videre prosess med utarbeidelse av 

kommuneplanens samfunnsdel, vil det åpnes 

for revisjon av visjon og overordnet mål for 

Dyrøy som samfunn.  

 

Videre vil den langsiktige strategien i plan-

strategien danne grunnlag for vurdering av 

revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

 

 

  

               KOMMUNAL PLANSTRATEGI                        
                       Utviklingstrekk -  utfordringer 
                             Behov for planer            
 

Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse 

med visjonene om livslang læring og lærende organisasjoner. Dyrøy kommune skal 

være en lærende kommune der offentlig ansatte og folk flest tar større ansvar for 

egen og andres læring og utvikling. Generelt skal kommunen vise offensivitet i møte 

med utfordringer internt i kommuneorganisasjonen og i relasjon til endringer i 

omgivelsene.  

Faglig dyktig 
 

Imøtekommende 
 

Nyskapende 
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6. DEMOGRAFISKE UTFORDRINGER 

Iht. kommunal planstrategi, er dette doku-

mentet utarbeidet for å beskrive utviklings-

trekk i Dyrøy kommune, samt de utfordringer 

kommunen står ovenfor  i de kommende år.  

 

6.1 Folketallsutvikling  

Som det går fram av tabellen har folketallet i 

Dyrøy gått rimelig jevnt tilbake i perioden  

2000-2008. Etter 2001 synes utviklinga å flate 

ut og stabilisere seg noe, og i 2009 skjedde det 

en markant økning i folketilveksten, noe som 

skyltes færre døde samt en positiv netto-

flytting.  Som man ser er det relativt mange 

som både flytter til og fra Dyrøy kommune 

hvert år. 

 

Folketallsutvikling i Dyrøy, 2000– 2012 (Kilde: SSB) 2012 pr. 1. april 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Folkemengde 1337 1318 1309 1317 1303 1288 1295 1265 1232 1216 1233 1205 1188

Levendefødte 14 12 8 8 10 16 13 11 10 14 9 6 1

Døde 16 17 17 19 25 21 26 22 21 11 25 18 6

Fødselsoverskudd -2 -5 -9 -11 -15 -5 -13 -11 -11 3 -16 -12 -5

Innflyttinger 46 45 58 45 48 64 44 43 46 54 39 54 14

Utflyttinger 63 51 41 48 48 53 61 65 51 40 51 59 9

Nettoflytting -17 -6 17 -3 0 11 -17 -22 -5 14 -12 -5 5

Folketilvekst -19 -9 8 -14 -15 7 -30 -33 -16 17 -28 -17 0

Selv om folketallsutviklinga gir et håp om 

stabilisering, minner vi om at vi ser en 

tilbakegang fram til 2009. Utviklinga framover 

vil derfor avgjøre om Dyrøy faktisk har 

oppnådd ”stabilitet” eller om folketallet igjen 

vil synke. 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2 Flytting 

Som tabellen for befolkningsutvikling viser, 

sliter Dyrøy med negativ nettoflytting, dvs. 

flere ut- enn innflyttere. Unntakene var årene 

2002, 2004, 2005 og 2009. Fra tidligere under-

søkelser vet vi at over 80% av den negative 

nettoflyttinga ble utgjort av ungdom i alderen 

20-29 år. Dette er en tendens som gjelder hele 

landet. Folk i alderen 20-29 år er altså klart de 

mest mobile både m.h.t. til inn- og utflytting 

 

Undersøkelser viser at de viktigste motiver  for 

å flytte til eller fra et område, er utdanning 

eller arbeid.  

 

Flytting pr. 1000 innbyggere i ulike 

aldersklasser, 2002 SSB 

 

 
 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familier er en prioritet; Kvalitet i tjenester 

rettet mot barn og unge (skole, barnehage, 

kultur/fritid, helse) 

 Godt omdømmearbeid 

 Tilrettelegge for økt boligbygging 

 

 Gjøre mobiliteten til vårt fortrinn; Til 

rettelegging for et mobilt arbeidsliv 

(infrastruktur/samferdsel) 

 Tilrettelegge for stedsuavhengig læring og 

studier (gratis studiekontor) 

 Holde tett kontakt med utflyttede 

ungdom/studenter  
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6.3 Kjønns- og aldersbalanse 

Folketallsutviklinga påvirkes av befolkningens 

kjønns- og aldersbalanse. F.eks. vil et kvinne-

underskudd i årsklassene 20-39 år og/eller en 

høy prosentandel eldre mennesker, ofte gi et 

negativt fødselsoverskudd (flere døde enn 

fødte) 

 

Folkemengde, alders- og kjønnsbalanse i 

Dyrøy, SSB 2010  

 
DYRØY TROMS

Alder menn kvinner totalt % menn kvinner totalt %

0 8 7 15 1,2 % 968 942 1910 1,2 %

1-4 26 21 47 3,8 % 3982 3705 7687 4,9 %

5 6 6 12 1,0 % 931 893 1824 1,2 %

6-12 33 48 81 6,6 % 6986 6550 13536 8,6 %

13-15 37 25 62 5,0 % 3420 3112 6532 4,2 %

16-19 44 29 73 5,9 % 4620 4220 8840 5,6 %

20-39 113 119 232 18,8 % 20779 19634 40413 25,8 %

40-54 125 119 244 19,8 % 16810 16064 32874 21,0 %

55-66 117 96 213 17,3 % 11771 11258 23029 14,7 %

67-79 69 79 148 12,0 % 6502 6959 13461 8,6 %

80-89 28 65 93 7,5 % 2045 3392 5437 3,5 %

90- 2 11 13 1,1 % 183 768 951 0,6 %

608 625 1233 100,0 % 78997 77497 156494 100,0 %

 

Tabellen viser at Dyrøy – i motsetning til 

mange andre distriktskommuner har et 

kvinneoverskudd i de viktige ”produktive” års-

klassene fra 20-39 år. Interessant er det også at 

vi i 1981 hadde 80 kvinner pr. 100 menn i  

aldersgruppa 30-39 år. I 1990 var denne 

differansen redusert til 87 pr. 100 menn og i 

2010 er det 105 kvinner pr. 100 menn. 

 

Andel unge og eldre i prosent av folketallet, 

SSB 2010. 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Arbeidsmarked og pendling 

En annen faktor som klart påvirker folketalls-

utviklinga, er antall og type arbeidsplasser i 

Dyrøy. Å øke antallet arbeidsplasser er viktig. 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Bolig 

 Dyrøy kommune skal være en god 

bokommune for både heltids- og 

deltidsinnbyggere. 

 Dyrøy kommune skal spesielt legge til 

rette for unge nyetablerere. 

 Dyrøy kommune skal ha et velfungerende 

boligmarked med en blanding av private 

og offentlige boliger for en hver livsfase, 

det vil si boliger av ulik type og størrelse. 

 Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om 

tilrettelegging for de grupper som har krav 

på kommunal bolig. 

 Det private markedet i Dyrøy kommune 

skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut 

boliger. 

Disse punktene skal være retningsgivende i 

boligpolitikken og i arbeidet for å bli en bedre 

bokommune. 

Kommunen har i dag mange ledige, regulerte 

boligtomter spesielt i sentrum.   

 

Bygningstyper Antall 

111 Enebolig 329 

112 Enebolig m/hybel/sokkelleil. 17 

113 Våningshus 172 

122 Tomannsbolig, vert.delt 6 

123Våningshus, tomannsbolig 4 

131 Rekkehus 17 

161 Fritidsbolig 215 

162 Helårsb.benyttes som fritidsbolig 62 

163 Våningshus benyttes som fritidsbolig 179 

 

Andel Dyrøy Troms Landet 

Barn og unge 0-19 år 23,5 % 25,7 % 23,7% 

Eldre 80 år og over 8,6 % 4,1 % 4,5% 

 Sørge for at kommunens innbyggere har 

mulighet for kompetanseheving og videre-

utdanning (karrieremuligheter) innenfor 

sine yrker/-arbeidsplasser 

 

 Stimulere til gründervirksomhet 

 Handle lokalt-holdning 

 Imøtekommende og rask saksbehandling i 

slike saker 

 Stedsuavhengig arbeid/studier som over-

gangsstrategi (mens de søker/etablerer 

annet arbeid) for byfamilier 

 Opprettholde/styrke nærings- og utvik-

lingskompetansen i kommunen  
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Mye tyder på at Dyrøy har et boligtilbud som 

ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller bolig-

søkernes ønsker og behov. 413 bygninger kan 

bruksendres til fritidsboliger gjennom disp-

ensasjon og rammetillatelser (113, 162 og 

163). 

 

Et fint sentrum er også viktig, og dette arbeidet 

er startet planmessig. Dette vil øke bolyst, 

aktivitet og trivsel. 

Gjennom prosjektet Dyrøy 2017 som avsluttes 

2012 har det vært jobbet med ulike tiltak for å 

øke bolyst og trivsel. Eksempler er målrettet 

informasjon til innbyggere, hytteeiere og 

utflyttede Dyrøyværinger flere ganger i året, 

aktiv omdømmebygging via sosiale medier og 

blogg, arrangementer som Torgdag, Fårikål-

festival, Bygda-på-tur (FOX) osv. Ved 

arrangementer som julegrantenning, rydding i 

sentrum, Platinakortet m.m har flere bedrifter 

samt Frivilligsentral og prosjektorganisasjon 

koordinert sin innsats for et bedre sentrum og 

mer handel lokalt. Nye innbyggere og andre 

som er nysgjerrige på Dyrøy har blitt fulgt opp 

av et eget rekrutteringsteam.  

 

Mulige strategier:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. FOLKEHELSE OG FRIVILLIG 

SEKTOR 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og 

hvordan den fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 

påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, 

forebygger psykiske og somatiske lidelser. 

Helse er i stor grad påvirket av levevaner og 

samfunnsforhold, fysisk aktivitet, kosthold, 

tobakk, rusmidler, ulykker og skader. 

Vi har i Norge i dag en frisk befolkning sett i 

et globalt perspektiv. Likevel har vi 

utfordringer. Det blir flere eldre, flere har 

kroniske og sammensatte lidelser og det er 

økende sosiale forskjeller. Samhandlings-

reformen skal bidra til forebygging, tidlig 

innsats og reformen gir kommunen større 

ansvar for innbyggernes helse.  

Dyrøy kommune har iverksatt mange gode 

tiltak som fungerer godt innenfor folkehelse-

arbeidet. Utfordringen er å sikre en stabil drift 

og øke tiltakene i volum. En av de største 

utfordringene er at hverdagsaktiviteten er svært 

redusert. Å bidra til fysisk aktivitet vil være et 

sentralt virkemiddel. Gode uteområder, trygge 

skoleveier, funksjonelle idrettsanlegg, merking 

av turløyper og fysiske aktiviteter for ulike 

aldersgrupper vil stimulere til dette. Helse er i 

stor grad påvirket av levevaner og i denne 

sammenhengen vil også nettverk, kosthold, 

tobakk og rus være viktige faktorer. 

Arbeid, inntekt og utdanning er de tre 

faktorene som gir størst utslag for helsa vår. 

Folkehelseprofil for Dyrøy viser at vi har flere 

uføre under 45 år enn landet for øvrig. Andre 

områder vi skiller oss negativt ut på, er røyking 

hos gravide, dødelighet for hjert- og 

karssykdom og lavt utdanningsnivå. Alt dette 

er risikofaktorer i folkehelseperspektiv, og 

tiltak med mål å redusere forekomst av disse 

bør prioriteres.  

 

Kommunen har egen fysioterapeutstilling og 

ruskoordinator som begge skal utøve tiltak i 

det forebyggende arbeidet. 

 

Folkehelsearbeid er sektorovergripende, og 

derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide en egen 

folkehelseplan. Kommunens ansvar for 

folkehelse må framgå av samfunnsdelen i 

kommuneplanen, og folkehelseperspektivet bør 

prioriteres i kommunens planer på alle 

områder. 

 

Folkehelsearbeid er sektorovergripende, og det 

er derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide en 

egen folkehelseplan. Kommunens ansvar for 

folkehelse må framgå av samfunnsdelen i 

kommuneplanen, og folkehelseperspektivet bør 

prioriteres i kommunens planer på alle 

områder. Folkehelsearbeidet omfatter alt fra 

 Vurdere om tiltak fra 2017 skal videreføres i 

driftsorganisasjonen, eller avvikles 

 Vurdere økte tilskudd for boligbygging 

 Stimulere til mer privat utbygging av leie-

enheter 

 Tilby attraktive tomter 

 Bevist holdning til hjelp og bistand for 

utfylling av byggesøknader.    
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kosthold i barnehagen, til tilgang på 

uteområder i skolen og strøing av glatte veier.  

 

Dyrøy kommune skal ha fokus på å 

tilrettelegge for frilutsliv og aktiv bruk av vår 

vakre natur, blant annet gjennom turløyper, 

fellesturer til fine turmål og lignende. Dette 

kan være viktige tiltak for både helse, trivsel, 

integrering mv. 

 

Frivillig sektor: 

Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet 

vårt rikere. Dyrøy kommune skal gjøre det vi 

kan for at kultur i vid forstand skal vokse og 

gro i vår kommune. Vi vet at dette gir oss alle 

mulighet til å øke vår livskvalitet gjennom 

meningsfylte aktiviteter. Sosial isolasjon og 

manglende støtte fra sosialt nettverk øker 

risikoen for psykiske og somatiske helse-

problemer. Deltakelse i frivillig arbeid 

forsterker en persons sosiale nettverk og skaper 

en buffer mot stress som igjen redusere 

risikoen for sykdom. Kommunen er avhengig 

av frivillig sektors innsats, for eksempel for 

aktivisering av barn og unge. Lag og 

foreningers rammevilkår er derfor viktig i et 

folkehelseperspektiv. 

 

Frivillig arbeid har stor egenverdi og er i seg 

selv helsefremmende. Den frivillige aktiviteten 

i Dyrøy er stor. Det er flere ulike 

organisasjoner og aktiviteter for ulike alders-

grupper.  

 

Kommunen samarbeider med frivillige 

organisasjoner på mange områder. Arbeidet 

bør styrkes og utvikles. I dette arbeidet vil 

Frivilligsentralen være viktig og ha avgjørende 

betydning. 

 

Mulige strategier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BARN OG UNGE 

Barnehage og skole: 

En god barnehage og skole er svært viktig for 

våre barn og unge og deres framtid. Vi skal 

bestrebe oss på å gi dem det beste. Et godt 

utdanningstilbud er også viktig for å beholde 

og rekruttere innbyggere.  

Det arbeides kontinuerlig med strategi for å 

øke kvaliteten i arbeidet og sikre barn og 

elever det beste læringsutbytte. I dette ligger 

det og nulltoleranse for mobbing og fokus på 

mestring og trivsel. 

God kvalitet på innhold og læring er viktig 

også i et folkehelseperspektiv ettersom det er 

klare sammenhenger mellom læringsresultater, 

utdanningsnivå og helse. Gode uteområder er 

viktig, og her bør det kanskje utarbeides en 

plan for utbedringer av utearealene ved skolen. 

Arbeidet med gang og sykkelstier for at 

elevene lettere skal gå/sykle til skolen er 

startet. 

Barnehagen og skolens bygninger er relativt 

nylig restaurert og framstår som lyse, trivelige 

og funksjonelle. 

Kommunestyret har vedtatt nulltoleranse for 

mobbing og har som målsetting at våre elever 

skal ha bedre resultater en gjenomsnittet ved 

nasjonale prøver. 

 

Kultur: 

For alle barn og unge vil et variert og 

tilgjengelig kultur- og fritidstilbud ha betyd-

ning. Det er viktig å ha et mangfold av 

aktiviteter, også til de som ikke trives innenfor 

etablerte idretts- og musikktilbud. Både 

innhold og kostnad kan medvirke til at barn og 

unge faller utenfor. Kommunen trenger en 

strategi for å utvikle tilbud som favner flest 

mulig. 

 

 

 Systematisk samhandling av de frivillige 

ressurer i kommunen gjennom frivillighets-

sentralen 

 Rullering av kulturplanen. I dette arbeid 

inkluderes friluftsplan, idrett og fysisk 

aktivitet, anleggsoversikt, kulturminner 

mv.  samt naturopplevelser 

 Systematisere folkehelsearbeidet gjennom 

frisklivssentalen 

 Stimulere frivillig aktivitet gjennom fri-

villighetssentralen, folkehelse og aktivi-

tetsstøtte.  
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Helse: 

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helse-

stasjon for ungdom er tjenester kommunens 

barn og unge har stor nytte av. Et god utbygd 

tjenestetilbud er helsefremmende og fore-

byggende ovenfor alle barn og unge og kan gi 

særskilt oppfølging når det er behov for det. 

Dyrøy har et velfungerende Tverrfaglig forum 

for barn og unge, bestående av helsesøster, 

barnevern, psykiatrisk sykepleier, fysiotera-

peut, barnehage og skole. Et velfungerende 

samarbeid mellom de ulike enheter er 

avgjørende for å ivareta barn og unges helse.  

 

Det er en økende andel unge som strever med 

sin psykiske helse og andelen unge med 

alvorlige diagnoser øker. Dette er utfordringer 

kommunen må møte, og kommunens tilbud på 

dette området er svært viktig. 
 

Ungdomsråd: 

Å sikre unge i Dyrøy medinnflytelse i viktige 

prosesser er en målsetting. Det er etablert et 

ungdomsråd i Dyrøy. Dette arbeidet prioriteres 

og utvikles. 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. VOKSNE 
Kommunens andel eldre øker. For å 

opprettholde et trygt og velfungerende 

lokalsamfunn er det viktig at kommunen som 

tjenesteyter har et godt helsetilbud. For å 

lykkes i å opprettholde et omsorgsnivå som 

sikrer at de eldre og gamle i kommunen vår 

kan oppleve trygghet og et tilstrekkelig 

hjelpetilbud, er det viktig å legge til rette for at 

eldre og gamle kan leve og bo utenfor 

sykehjem så lenge som mulig. Viktige stikkord 

for å lykkes i et slikt arbeid kan være 

tilgjengelige og trygghetsfremmende nærmiljø, 

aktivitetstilbud, hjemmebaserte rehabili-

terings-, pleie- og omsorgstjenester og andre 

trygghetsskapende og avlastende tiltak. 

Det er viktig å legge til rette for sosiale 

møteplasser, fysisk aktivitet og andre 

folkehelsetiltak slik at framtidige helse-

utfordringer kan reduseres. Frivillige lag og 

foreninger, idrettslag og kulturvirksomheter er 

en ressurs på dette området og bør være 

samarbeidspartnere for kommunen. 

Dyrøy omsorgssenter er nøkkelen i mye av 

arbeidet opp syke og eldre. Her har vi høyt 

faglig nivå og innbyggerne er sikret gode 

tjenester. 

Kommunen har utmerket seg med flere 

prosjekter, bl.a kultursykepleie og tiltak i 

forbindelse med  samhandlingsreformen. 

 

Helse/Samhandlingsreformen: 

En stor utfordring for kommunen er inn-

føringen av samhandlingsreformen. Reformen 

innebærer at kommunen får vesentlig større 

ansvar over de samlede helsetjenestene. 

Innbyggere som har behov for innleggelse i 

sykehus skal fortsatt legges inn i sykehus og få 

nødvendig behandling her. Reformen 

forutsetter imidlertid at når ansvarlig lege på 

sykehuset har vurdert pasientenes tilstand slik 

at videre behandling kan utføres i kommune-

helsetjenesten, skal kommunen overta 

ansvaret. I Dyrøy har vi et godt tilbud på dette 

området. Vi ligger  foran mange andre 

kommuner på IT-siden, og har allerede gode 

rutiner for samhandling internt. Vi høster også 

mange fordeler av interkommunalt samarbeid i 

regionen, blant annet ved etablering av 

intermediæravdeling og diabetesteam. Perso-

nalet og ansatte har mulighet til 

kompetanseheving og nettverksbygging 

gjennom LØKTA 

  

Reformen legger opp til et sterkt fokus på 

forebygging, på å understøtte pasientens 

egenmestring, på tidlig intervensjon og at det 

er tilgang på gode lavterskeltilbud. Dette er 

oppgaver som i stor grad ligger under 

 Jobbe målrettet for å bedre resultatene i 

skolen 

 Rekruttering av kompetansestillinger i 

barnehage og skole 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet 

 Samordne tjenestene innenfor kultur-

administrasjon og Nordavindshagen.  
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kommunens ansvar i dag, men som må 

videreutvikles. 

 

Interkommunalet samarbeid om legetjeneste og 

barnevern (med Sørreisa kommune) fungerer 

godt, og samarbeid om andre tjenester kan 

også vurderes etter hvert.  

Vi samarbeider med Lenvik, Sørreisa og 

senjakommunene i dette arbeidet og vil ha 

felles tjenestetilbud som f.eks Distrikts-

medisinske senter på Finnsnes. 

 

Den forventede veksten i behov for en samlet 

helsetjeneste skal i størst mulig grad skje i 

kommunene gjennom: 

 

Arbeid, bolig og kultur: 

Arbeidsmarked og boligpolitikk er en svart 

viktig faktor, og disse omtales i andre deler av 

planstrategien.  

 

Som for barn og unge, er et variert kulturtilbud 

viktig også for voksne og eldre. Vi har pr. i dag 

etablert bygdekinotilbud, og vår egen 

kultursektor har arrangementer med jevne 

mellomrom. Også her er frivillig sektor svært 

viktig. Vi har flere gode lokaler for 

kulturarrangementer, både skolen, 

Nordavindshagen, Dyrøyhallen, kirkene osv.   

 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet og 

feriluftsliv for voksne og eldre bør være et 

satsnignsområde.  

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 NÆRINGSUTVIKLING 

Næringsstrukturen i Dyrøy: 

 

 

Hovedmålet er et variert næringsliv. 

Generelt består næringslivet i Dyrøy av små 

foretak, primært enkeltmannsforetak og 

virksomheter under 5 ansatte. Unntakene er 

Demas og Dyrøymat AS som er store bedrifter. 

Bedriftenes marked varierer. Noen opererer 

fullt ut på det lokale markedet mens andre har 

hele landsdelen og sågar Europa som marked. 

Som for resten av næringslivet i distriktene 

tyder alt på at kunnskap vil bli avgjørende for 

konkurranse-evnen / overlevingsevnen. Det 

potensiale vi har ved å være en lærende 

kommune må utnyttes i dette kunnskapsbildet, 

bl.a i forhold til høykompetansearbeidsplasser. 

Dyrøy har potensial for vekst innenfor reiseliv 

og turisme. Et par etableringer er under 

planlegging. 

Kommunen har en viktig oppgave som 

samarbeidspartner og tilrettelegger i arbeidet 

for å beholde eksisterende bedrifter og i 

arbeidet for nye etableringer. Her er det viktig 

å spille på eksisterende næringsliv. Her finnes 

kompetanse og ressurser som vil være viktig 

for videre arbeid og utvikling i Dyrøy. 

 

Næringsliv 

Dyrøy var fram til 70-tallet et typisk 

”fiskarbondesamfunn” dominert av fiske og 

landbruk samt bygg & anlegg. Fram til i dag er 

aktiviteten i primærnæringene blitt kraftig 

redusert. Antall yrkesaktive fiskere (blad B) 

økte opp på 90-tallet for deretter å gå kraftig 

tilbake. Det samme forholdet kommer også til 

syne når det er snakk om antall fartøy registrert 

til yrkesfiske. I dag er flere oppdrettsanlegg 

lokalisert i kommunen. 

 

 Videre oppbygging av eksisterende 

tjenester 

 Utvikling av nye tjenestetilbud 

 Flytting av oppgaver fra spesialhelse-

tjenesten 

 Samordning av ressurser 

 Rekruttering av kompetansestillinger 

 Velfungerende interkommunalt samarbeid 

og regionale netteverk.  
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Landbruket har også gjennomgått kraftige 

omstillinger i de siste 10-15 år. Antall bruk 

under 100 dekar har gått kraftig tilbake. 

Samtidig har det skjedd en viss økning i bruk 

over 300 dekar og antall dekar i drift har økt 

fra 5.037 (1989) til 6.352 i 1999. Denne 

utviklinga har å fortsatt inn på 2000-tallet, og 

viser at det blir færre og større bruksenheter i 

Dyrøy.  

 

I husdyrholdet har det siden 1980 vært en 

tilbakegang i melkeku og melkegeit, mens 

antallet vinterfora sau har holdt seg rimelig 

stabilt. Utviklinga i  perioden 2000- 03 når det 

gjelder kjøp og salg av melkekvoter for ku, 

viser at ett bruk solgte sin melkekvote mens 5 

andre bruk kjøpte mer kvote i samme tidsrom. 

 

Landbruket er viktig for sysselsettingen i 

kommunen, står for betydelig verdiskapning og 

er viktig for bosettingsmønsteret. Matproduk-

sjonen er viktig, og muligheten til å få tak i 

kortreistmat er en verdi i seg selv. Det er derfor 

viktig å legge til rette for å opprettholde og øke 

sysselsettingen i landbruket. 

 

 

Næringsfyrtårn:: 

Dyrøy kommune har utpekt følgende 3 

næringsfyrtårn: 

 Dyrøyseminarsenteret – småsamfunns-

utvikling 

 Hurtigbåtforbindelse – Brøstadbotn 

 Miljø- og næringspark– Energi-lab’en 

Dyrøy 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. VEG OG INFRASTRUKTUR 

Veger:  

Et godt veinett er en viktig forutsetning for 

bosetning og næringsutvikling.  

Kommunens trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 

2010. Allt trafikksikkerhetsmessige tiltak i 

kommunen skal fremgå av planen. De fleste 

tiltakene er det mulig å søke tilskudd til, men 

de må framgå av planen og den må være 

oppdatert. Plan en omfatter også gangveier.  

Kommunen har i dag ca. 30 km. Kommunale 

veier hvor over 90 % er asfaltert. Avløps-

ledning står foran renovering. Ny 

drikkevannskilde skal bygges ut.  

Dyrøy kommune har gitt sin tilslutning til at 

Midt-Troms regionråd bidrar til at 

samarbeidspartnere Troms Fylkeskommune, 

Statens Vegvesen, Profilgruppen og Midt-

Troms regionråd gjennomfører en mulighets-

studie som første ledd i prosjektet Veipakke 

Midt-Troms.  

 

Bredbånd/fiber:  

Dyrøy kommune ligger ikke tilbake 

teknologisk sett for noen byer. Snarere tvert 

imot! Kommunen åpnet i 2009 sitt nye 

fibernett. Fibernettet strekker seg over hele 

kommunen og dekker samtlige fastboende/ 

fritidsboliger i Dyrøy. Dette gir næringslive og 

innbyggere en motorvei til tjenestene på 

internettt. I tillegg finnes det naturligvis 

leverandører av tradisjonelt bredbånd i de 

fleste grender i kommunen.  

Vi ser i dag at det skjer mye innen velferd og 

eldreomsorg, for eksempel kan innbyggere 

med hjelpebehov bo lengre hjemme når 

avansert teknoligi tas i bruk.  

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktiv markedsføring av jobb og studie-

muligheter fra Dyrøy 

 Fortsatt høste gevinster av utbyggingen, 

legge til rette for forskning, samarbeid med 

FoU-miljøer 

 Arbeide aktivt for å forbedre veistandaren 

både i kommunen og regionen for øvrig.  

 

 Rullere strategisk næringsplan, samt 

øvrige planer som har næringsmessig 

betydning. 

 Stimulere til økt satsing på matproduksjon 

og lokal foredling 

 Opprettholde bistand til næringsutvikling 
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12 MILJØ ENERGI OG BÆREKRAFT  
Langsiktighet, bærekraft og miljøhensyn skal 

ivaretas i all arealplanlegging. Det er 

utarbeidet  kommunal miljø- og energiplan 

med langsiktige mål for reduksjon av utslipp 

av klimagasser og mer effektiv energi-

utnyttelse i kommunen. Der det er naturlig 

søkes samarbeid med andre kommuner i 

regionen. Dyrøy kommune varmer sine 

bygninger opp med biofjernvarme. 

På landsbasis ble 42 mill. gitt til første gangs 

skogrydding/tynning. Kan vi dra nytte her? 

 
I kommuneplansammenheng skal hver kom-

mune utarbeide en miljø- og energiplan, jfr. 

nasjonale forventninger, KR 24.juni 2011 og 

statlige planretningslinjer (SPR). 

Slike planer skal vurderes minst hvert 4. 

 

I kommunestyremøte 30.01 12 ble det vedtatt 

Temaplan for Energi- og Miljø. Denne planen 

ble utarbeidet og senere godkjent i over-

ensemmelse med Enovas retningslinjer. Ihht. 

denne planen er det vedtatt følgende 5 

hovedsatsningsområder: 

 

Mulige strategier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SAMFUNNSSIKKERHET OG 

BEREDSKAP 
Kommunen skal være godt forberedt på å takle 

uønskede hendelser og krisesituasjoner. 

 

Mulige strategier:  

 

 

Strategier:  

 
 
 

 

 

14 LOKALDEMOKRATIETS STATUS 
Den demokratiske utfordringen handler om å 

sikre høy deltagelse i lokalpolitikken og 

påvirkningskraft overfor de krefter som er med 

på å forme lokalsamfunnet. Kommunene må 

være styrt av politikere som har legitimitet og 

handlingsrom til å utøve lokalpolitisk skjønn. 

Sentrale spørsmålsstillinger er:  

 

 Oppfattes lokalpolitikken som attraktiv og 

tillitsvekkende – og dreier den seg om de 
viktige spørsmålene?   

 Hva vet vi om innbyggernes oppfatninger 

om lokal politikk og tjenester, og hva 
påvirker politisk deltagelse?  

 Hvor stort er handlingsrommet for 

lokalpolitisk styring?  

 

Videre kan en stille spørsmål ved om 

lokalpolitikken er blitt rikspolitikk utøvd på 

lokalplanet. Dvs. har vi for mye lovregulering 

og rettighetsstyring, og for lite styring basert 

på lokalt skjønn? 

 

Mulige strategier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utarbeide ROS-analyse (Risiko- og Sårbar-

hetsanalyse) 

 Oppgradere krise- og beredskapsplaner 

 

 Opprettholde ungdomsråd 

 Web-TV fra kommunestyremøtene 

 Folkemøter 

 Åpen talestol 

 Videreutvikle kommunens hjemmeside 

 Fra ensidig energiproduksjon til  distribu-

ert generering.  

 Miljø 

 Energieffektivisering 

 Teknologiutvikling 

 Næringsutvikling 
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15. KOMMUNEN SOM TJENESTE-

YTER 
Statlige føringer og signaler peker i retning av 

en sterkere statlig detaljstyring av tjeneste-

produksjonen, som blir fulgt opp av et stadig 

sterkere tilsynsregime. Dette gjelder særlig 

innenfor de ”tunge” områdene oppvekst og 

helse/omsorg men også innenfor plan og 

byggesak.  

 

Staten overfører oppgaver til kommunene, og 

kombinert med en sterk rettighetslovgivning 

opplever kommunene ofte et gap mellom 

pålagte oppgaver, skapte forventninger og 

tilgjengelig økonomi. Kombinasjonen av at 

pressgrupper utfordrer kommunen i fht lov og 

forskrifter, og statlige myndigheters kontroll-

/krav gjennom flere tilsyn, legger press på 

kommunens eget handlingsrom. Dette kan ofte 

ende opp i at kommunen blir ”syndebukk på 

vegne av nasjonal politikk, men også som 

«hoggestabbe» overfor egne innbyggere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En konsekvens av dette er at pendelen svinger 

tilbake til mer sentralisert og regionalisert 

styring på flere politikkområder, med den følge 

at kommunene kontinuerlig må vurdere sin 

organisering for å kunne tilpasse seg disse 

kravene. 

 

Mulige strategier:  

 

 
 Delta aktivt i interkommunalt samarbeid 

 Kommuneorganisasjon tilspasset arbeids-

oppgaver 

 Motiverte medarbeidere 

 Økonomisk handlefrihet 

 



Vedtatte kommune(del)planer Igangsatt Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Begrunnelse/merknader
kommuneplanens arealdel for Dyrøy (fastland) 1994 x x Lovbestemt etter PBL. Rev. Hvert 4.år
Kommuneplanens samfunnsdel 1994 x x Lovbestemt ihht. PBL.
Kommunedelplan for Brøstad/Finnland/sentrum 1997 Revideres hvert 4.år
Kommunedelplan for kystsonen 2001 x Revideres hvert 4.år
Økonomiplan/budsjett 2011 x x x x Lovbestemt ihht. kommuneloven
Øvrige planer Igangsatt Vedtatt Begrunnelse/merknader
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap x Lov om kommunal beredskap
Landbruksplan 2009
Tiltaksplan skogbruk 1988
Trafikksikkerhetsplan 2009  
Ruspolitisk handlingsplan 2007 Lovbestemt etter alkoholloven
Folkehelseplan 2010
Smittevernplan 2008 Lovbestemt, lov om vern av smittsomme sykdommer
Demensplan 2010 - 2015 2011  
Kulturplan (*) 2000 x
Boligplan 2012 x
Planstrategi  2012
Sentrumsplan 2008
Kriseplan 2004
Arkivplan 1997 Kontinuerlig oppdatering IKAT
IT-strategi og handlingsplan EDB
Lønnspolitisk plan 2013 x Rulleres annethvert år
IA Måldokument/Handlingsplan 2013 x Årlig
Samarbeidsplan BHT 2013 x Årlig
Opplæringsplan 1995
Kompetanseplaner enhetene Årlig
Strategisk Utviklingsplan 2004 x
Temaplan Energi- og Miljø 2011
Pleie- og omsorgsplan  x Vedtatt oppstart i 2013

(*) I forbindelse med rullering av kulturplanen, inkluderes friluftsplan, fysisk aktivitet, anleggsoversikt og naturopplevelser, jf. høringsuttalelser
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