
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Arvid Hanssen - huset 

Dato: 12.10.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

Knut Baglo (PRONEO) vil innlede til sakene knyttet til Omstillingsprogrammet (PS 53, 54 og 

55) 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 41/17 Godkjenning av møteprotokoll 20 og 21.juni  2016/162 

PS 42/17 Referatsaker   

RS 22/17 Rådmannen orienterer   

RS 23/17 Vedtak fra FS 03.10.17 - Stedfortreder for rådmann  2017/493 

RS 24/17 Behandlet etter KL § 13 - Astafjord vekst - Søknad om 

kommunal garanti ved låneopptak 

 2016/350 

RS 25/17 Nordavind Utvikling Dyrøy KF - Uavhengig revisors 

beretning 2016 

 2017/217 

RS 26/17 Årsrapport 2016 fra Krisesenteret i Midt-Troms  2012/50 

RS 27/17 Valgstyrets møtebok - Stortingsvalg 2017 - Dyrøy 

kommune 

 2016/294 

RS 28/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemder  2015/120 

PS 43/17 Godkjenning av samarbeidsavtale om interkommunale 

PP-Tjenester mellom kommunene Dyrøy, Lavangen og 

Salangen 

 2012/39 

PS 44/17 Søknad om fritak som meddommer i Senja tingrett  2015/120 

PS 45/17 Valg av ny meddommer til Senja tingrett  2015/120 

PS 46/17 Søknad om fritak fra politiske verv  2015/120 

PS 47/17 20/12 - Behandling av klage på avslag kommunalt 

tilskudd til fornying av privat vannledning 

 2016/453 

PS 48/17 Kommunale vigsler  2017/481 

PS 49/17 Forslag til endring av selskapsavtale - Interkommunalt 

arkiv Troms IKS 

 2013/28 

PS 50/17 Årsoppgjør 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF  2017/55 

PS 51/17 Tertialrapport 2 - 2017  2017/113 

PS 52/17 Budsjettregulering 1 - 2017  2017/471 

PS 53/17 Strategisk utviklingsanalyse - Dyrøy kommune  2016/216 

PS 54/17 Behandling av omstillingsplan Dyrøy kommune  2016/216 

PS 55/17 Handlingsplan 2018 - omstillingsarbeidet i Dyrøy 

kommune 

 2016/216 

PS 56/17 Oppnevning av Omstillingstyre 2018 - 2020  2016/216 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 04.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 20 og 21.juni 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 41/17 12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 

http://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/3894475.296.squfrbtfdx/KS_Protokoll_170620.pdf 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret møteprotokoll av 20 og 21.juni godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�42/17�Referatsaker

RS�22/17�Rådmannen�orienterer



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

  

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/493 

Marlin Antonsen 

926 45 222 

416 

 

04.10.2017 

 

Melding om vedtak 
 

Vedtak fra FS 03.10.17 - Stedfortreder for rådmann 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.10.2017  

Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte.  

 

Saken behandles i lukket møte etter KL § 31.4.  

 

Enst. vedtatt som ordførers innstilling.  

Vedtak i Formannskapet - 03.10.2017 

Formannskapet vedtar å tilby Øystein Rørslett å fungere som rådmannens stedfortreder i Dyrøy 

kommune i rådmannens sykemeldingsperiode 02.10.17-13.10.17.  

 

Som stedfortreder for rådmannen får Øystein Rørslett alle de nødvendige fullmakter.  

 

Vedtaket refereres i første kommunestyremøte. 

 

Ordfører gis myndighet til å inngå avtale om lønn og betingelser for arbeidet. 

 

Ordfører gis myndighet til eventuell forlengelse av engasjementet. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

  

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/350 

Marlin Antonsen 

926 45 222 

256 

 

30.08.2017 

 

Melding om vedtak 
 

Behandlet etter KL § 13 - Astafjord vekst - Søknad om kommunal garanti ved 

låneopptak 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Marlin Antonsen 

fagleder servicetorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 256 

Saksmappe: 2016/350 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 17.07.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

ASTAFJORD VEKST - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VED 

LÅNEOPPTAK 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 68/17 23.08.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har i brev datert 20. mai fra Astafjord Vekst AS mottatt søknad om kommunal 

garanti for lån tilsvarende 10. millioner kr. Lånet skal benyttes til  

 Refinansiering av gjeld i selskapet 

 Nødvendig renovasjon av bygningsmassen på Tennevoll i Lavangen kommune 

 Investering i nye maskiner til vaskeriet i Gratangen kommune 

 Utvikle transporttilbudet og innovasjonsarbeidet i forbindelse med utvikling av nye 

arbeidsoppgaver i Dyrøy kommune. 

 Investeringer i bygningsmassen i Salangen kommune 

 

Låneopptaket vil føre til en øket gjeldsbelastning tilsvarende kr 4. millioner i forhold til dagens 

situasjon. Låneopptaket vil til tross for økningen innebære en innsparing i årlige kostnader til 

renter og avdrag på kr 160.000,-. Dette avhenger av at de 4 eierne, kommunene Dyrøy, 

Gratangen, Lavangen og Salangen, gir garantier til å ta opp et slikt lån. 

 

Styret i selskapet har i denne sammenheng fattet følgende vedtak: 

 

Regnskapet er gjennomgått av styret og en finner ingen grunn til å iverksette tiltak ut over 

vedtatte budsjett når det gjelder drift. 

 I forhold til finansiering gir styret administrasjonen fullmakt til å søke eierkommunene 

om kommunal garanti på et lån på totalt kr 10. millioner hvor hver av kommunene garanterer 

for 2.5 millioner kr.  

 Dersom alle kommunene godkjenner en slik søknad, gjennomføres finansieringen. Ved 

negativ tilbakemelding fra en eller flere av kommunene settes saken opp for ny behandling i 

styret. 

 

Av søknaden fremgår det videre at Astafjord Vekst AS har en velordnet økonomi og at en 

garanti for et låneopptak som omsøkt, ikke vil utgjøre en risiko for eierkommunene. Det legges i 

denne sammenheng vekt på at låneopptaket vil føre til en årlig besparelse på kr 160.000,-.  
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Administrasjonens vurderinger: 

Astafjord Vekst AS er en 100 % kommunalt eid virksomhet som også ivaretar viktige behov i 

eierkommunene ved sitt tilbud om arbeid til personer med restarbeidsevne i tillegg til avklaring 

av restarbeidsevne og opplæring for personer med spesielle behov. 

 

Dyrøy kommune har pr 31.12.15 kr 6.868.645,- i kommunale garantier. Av disse kommunale 

garantiene, inngår ingen garanti tilknyttet Astafjord Vekst As pr i dag. Kommunelovens § 51 

regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres økonomiske forpliktelser. Kommuner 

og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som 

drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 

regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert til 

fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke drives av 

kommunen selv. Kommunen har en anledning til å gi garanti i slike tilfeller som omsøkt av 

Astafjord Vekst AS. 

 

Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen bør både vurdere risikoen for at 

garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig økonomisk bæreevne. 

Om en garanti må innfris må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke mulig 

å låne penger til utgiften. Det synes derfor som den eneste reelle finansierings-formen er bruk av 

disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av 

sine garantier ved bruk av frie fondsmidler til enhver tid.  

Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om garantistillelse skal alltid angi 

garantiens varighet. Dyrøy kommune kan ikke se at det fremgår av søknad fra Astafjord Vekst 

AS hvilken varighet slik omsøkt garanti vil ha. Ei heller har Dyrøy kommune mottatt dette etter 

særlig forespørsel til daglig leder av Astafjord Vekst AS.  

 

Regnskapene viser at Dyrøy kommunes disposisjonsfond pr utgangen av 2015 var kraftig 

redusert. Ved utgangen av juni 2016, og før fordeling av årsoverskudd 2015, har Dyrøy 

kommune en liten beholdning av disponibelt i frie fondsmidler (disposisjonsfond og driftsfond), 

når også ulike vedtatte kommunestyrevedtak er tatt hensyn til for 2016. Dyrøy kommunens 

økonomiske bæreevne er med bakgrunn i dette kraftig svekket.  

 

Etter rådmannens vurdering vil Dyrøy kommune ikke være i stand til å innfri nåværende 

kommunale garantier, og endog ei heller 50 % av disse garantiene, ved bruk av frie fondsmidler/ 

disposisjonsfond når årsoverskuddet for 2015 er fordelt.  

 

Med bakgrunn i et helhetlig vurdering av kommunens økonomiske situasjon og nåværende 

garantiansvar, anbefaler ikke rådmannen at slik garanti gis som omsøkt.  

 

Dersom kommunestyret går inn for innvilgelse av omsøkt garanti, bes det om at følgende 

forutsetning legges til grunn for slik innvilgelse: 

Det forutsettes at de øvrige eierkommunene garanterer for tilsvarende beløp. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Det vises til søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr. 2.500.000,- fra Astafjord 

Vekst AS 

1. Dyrøy Kommune innvilger selvskyldnergaranti for hovedstol kr 2.250.000,- med tillegg 

på 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 
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2. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 

tillegg av inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3.  

3. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

4. Det forutsettes at det lages en avtale mellom kommunen der eventuelle krav fra långiver 

på grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene. 

5. Garantien stilles under forutsetning av at lån på til sammen kr 3.650.000,- innfries og at 

eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene slettes. 

6. Dyrøy kommune krever halvårige rapporter fra Astafjord Vekst AS ift. Fremdrift når det 

gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler. 

7. Dyrøy kommune søker fylkesmannen om godkjenning for å gi garantien. 
 

Dyrøy kommune krever pant i bygg tilsvarende kr 2.475.000, fortrinnsvis i Salangen kommune. 
 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Kjell-Sverre Myrvoll erklæres inhabil i saken.  

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

Som RM forslag til vedtak. Saken behandles i medhold av KL. §13 som gir utvidet myndighet i 

hastesaker.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

 

Saken behandles i medhold av KL. §13 som gir utvidet myndighet i hastesaker.  

 

Det vises til søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr. 2.500.000,- fra Astafjord 

Vekst AS 

8. Dyrøy Kommune innvilger selvskyldnergaranti for hovedstol kr 2.250.000,- med tillegg 

på 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

9. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 

tillegg av inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3.  

10. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

11. Det forutsettes at det lages en avtale mellom kommunen der eventuelle krav fra långiver 

på grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene. 

12. Garantien stilles under forutsetning av at lån på til sammen kr 3.650.000,- innfries og at 

eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene slettes. 

13. Dyrøy kommune krever halvårige rapporter fra Astafjord Vekst AS ift. Fremdrift når det 

gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler. 

14. Dyrøy kommune søker fylkesmannen om godkjenning for å gi garantien. 
 

Dyrøy kommune krever pant i bygg tilsvarende kr 2.475.000, fortrinnsvis i Salangen kommune. 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Fra: Hulda Strokkenes (hulda.strokkenes@komrevnord.no)
Sendt: 03.07.2017 14:41:44
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: tah@halogalandrevisjon.no; Thomas Jensen; Ragnvald Storvoll; Erla Sverdrup

Emne: Nordavind Utvikling Dyrøy KF - Uavhengig revisors beretning 2016
Vedlegg: Uavhengig revisors beretning 2016.pdf
Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016.

Vi ber om at beretningen oversendes øvrige kopimottakere.

Med vennlig hilsen
Hulda B. Strokkenes
KomRev Nord IKS
Tlf.: 77600504
Tlf.: 91894150
Postadresse: Postboks 77, 9355  Sjøvegan
Besøksadresse:  Kommunehuset
E.Post:  hbs@komrevnord.no
Internett:  www.komrevnord.no

Page 1 of 1
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li

KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skapertrygghet

Til kommunestyret i DyrØy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet/Kommunestyret
Rådmannen
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF som viser et netto driftsresultat på

kr 315 863 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 863. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2016 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordavind Utvikling Dyrøy KF per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre Øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

Beseks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett og 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
potkomrevnord.no w.komrevnord.no
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regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 3. juli 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor
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Fra: Gørill Traasdahl (gorill.traasdahl@krisesenteretmidt-troms.no)
Sendt: 28.07.2017 11:15:18
Til: 'Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no)'; 'Bardu kommune 
(postmottak@bardu.kommune.no)'; 'Salangen kommune (postmottak@salangen.kommune.no)'; 
'Lavangen kommune (postmottak@lavangen.kommune.no)'; Dyrøy kommune postmottak; 'Sørreisa 
kommune (postmottak@sorreisa.kommune.no)'; 'Tranøy kommune 
(postmottak@tranoy.kommune.no)'; 'Torsken kommune (postmottak@torsken.kommune.no)'; 'Berg 
kommune (postmottak@berg.kommune.no)'; 'Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no)'
Kopi: 

Emne: Årsrapport 2016 fra Krisesenteret i Midt-Troms
Vedlegg: Årsrapport 2016 med regnskap.pdf;image001.png
Vedlagt finner dere årsrapport fra Kriseesenteret i Midt-Troms. Jeg ber om at det videresendes til 
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Avvikling av kommunale heimevernsnemder 
 
Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 
102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 
 
Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 
forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale 
heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på 
distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift 
om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2. 
 
Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. 
juli 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anders Melheim (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Frode Halgunset 
avdelingsdirektør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: B20 

Saksmappe: 2012/39 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 22.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av samarbeidsavtale om interkommunale PP-Tjenester mellom 

kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 43/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtale interkommunal PP-tjeneste 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyrene i Dyrøy, Lavangen og Salangen har, våren 2017, vedtatt å organisere driften 

av PPT etter kommunelovens §28-1 b administrativt vertskommunesamarbeid. Som en følge av 

dette må det utarbeides en samarbeidsavtale som regulerer driften av PP tjenesten mellom 

kommunene. Samarbeidsavtalen reguleres etter § 28-e i kommuneloven. 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonssjefen i Salangen, som er vertskommune for samarbeidet, har utarbeidet et 

forslag til samarbeidsavtale for den interkommunal PP tjenesten. Forslaget til samarbeidsavtale 

bygger på kommunelovens § 28e-2 som beskriver hvilke områder avtalen skal omhandle. 

Forslag til samarbeidsavtale har vært på høring hos rådmennene i samarbeidskommunene Dyrøy 

og Lavangen. Det kom ikke inn merknader til forslaget.  

 

Kommunelovens § 28e-1 slår fast at en slik samarbeidsavtale skal vedtas i kommunestyrene i de 

deltakende kommunene. Derfor legges forslag til avtale likelydende fram for kommunestyrene i 

Dyrøy, Lavangen og Salangen. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune godkjenner forslag til samarbeidsavtale om interkommunale PP-tjenester 

mellom kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen slik den er framlagt. 

 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy  Lavangen Salangen   

 

 

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE FOR 

KOMMUNENE DYRØY, LAVANGEN OG SALANGEN 

 

Kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen har inngått en avtale om interkommunalt 

samarbeid etter kommunelovens § 28-1 b administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen 

gjelder felles PP-tjenester for de samarbeidende kommunene.  

 

Formålet med samarbeidsavtalen er å gi barn, opp til seksten år, et felles og faglig forsvarlig 

pedagogisk-psykologisk tjenestetilbud.  

 

1. Lokalisering og ansvar 

PP-tjenesten lokaliseres til Salangen kommune og har slik besøksadresse: 

  

 Strandveien 8,  

 9350 Sjøvegan. 

 

Salangen kommune er vertskommune for samarbeidet, mens Dyrøy kommune og Lavangen 

kommune er samarbeidskommuner. 

 

Som vertskommune har Salangen kommune, ved administrasjonssjefen, ansvaret for å utføre 

oppgaver som gjelder for den interkommunale PP tjenesten, delegert fra 

samarbeidskommunene. Administrasjonssjefen videredelegerer oppgaver og myndighet til 

leder for PP tjenesten. 

Vertskommunen står som arbeidsgiver for de ansatte i PP-tjenesten. 

 

Som samarbeidskommune overlater kommunene Dyrøy og Lavangen utførelsen av lovpålagte 

oppgaver for PP tjenesten til administrasjonssjefen i vertskommunen Salangen. Oppgavene 

som overlates til administrasjonssjefen i vertskommunen er regulert i lov om grunnskolen og 

den videregående opplæringa (Opplæringslova) og i lov om barnehager (Barnehageloven) 

 

2. Styringsgruppe (styret) for PPT 

Rådmennene i de tre samarbeidskommunene utgjør styringsgruppa for samarbeidet. 

Styringsgruppa/styret skal godkjenne budsjett, regnskap og årsmelding som deretter legges 

fram for politisk behandling i de tre samarbeidskommunene. 

 

3. Økonomi 

PPT skal ha et eget budsjett. Budsjettet skal dekke kostnader til personell, vikarkostnader, 

opplæring, investering og andre driftskostnader som kan føres tilbake til driften av den felles 

PP-tjenesten. 

Kostnadene til PPT fordeles på kommunene etter kommunenes antall barn i aldersgruppen 

null  til fem år og etter elevtallet i grunnskolen per 01 oktober hvert år.  

 

5. Overføringer av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

Salangen kommune overtar som vertskommune for PP-tjenesten for kommunene Dyrøy, 

Lavangen og Salangen fra og med 1. oktober 2017. 
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Dyrøy  Lavangen Salangen   

 

 

6. Oppsigelse eller reforhandling av samarbeidsavtalen for den interkommunale PP-

tjenesten 

Kommuner som ønsker å gå ut av samarbeidet må si opp avtalen skriftlig med minst et års 

oppsigelsestid. Oppsigelsestiden gjelder fra førstkommende årsskifte etter at oppsigelsen 

skriftlig er meldt til styringsgruppa og de tre samarbeidende kommunene. 

 

Hver enkelt av samarbeidskommunene kan, når som helst, kreve at avtalen reforhandles. 

 

7. Orientering til fylkesmannen 

Salangen kommune orienterer fylkesmannen om at de tre samarbeidende kommunene har, 

etter § 28-1b, inngått et administrativt vertskommunesamarbeid om felles PP-tjenester.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjøvegan 01.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit A. Espenes  Bernhardt Halvorsen    Sigrun W. Prestbakmo 

Ordfører i Dyrøy  Ordfører i Lavangen   Ordfører i Salangen  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 15.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak som meddommer i Senja tingrett 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 44/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad om fritak 

 

Saksopplysninger 

Søknad om fritak fra verv som meddommer i Senja Tingrett av 13.09.17 fra Svein Sandvik. 

Søker herved å bli fritatt fra å være meddommer av jobb årsaker. 

Se vedlegg: 

 

Administrasjonens vurdering 

Svein Sandvik er valg som meddommer i Senja tingrett for perioden 01.01.2015 – 31.12.2019. 

 

Lov om domstolene §74: 

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 

det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere 

i to perioder tidligere. Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 

 

Rådmannen foreslår at Svein Sandvik innvilges fritak som omsøkt av jobbmessige årsaker. 

Det må velges ny meddommer. 

 

Ved valg av meddommere til tingretten gjelder følgende: 

Valg i h.h.t. domstolloven §§ 70-72. Velges for perioden 01.01.15-31.12.19.  I Dyrøy skal det 

velges 30 kvinner og 30 menn. Det kan ikke velges personer som også er valgt som 

lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. Må være fylt 21 år. Øvre aldersgrense 70 

år. Må være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.15. (Født etter 01.01.45) Vandelskontroll 

må foretas. Personlig egnethet, og tilstrekkelige norskkunnskaper. Den som velges kan ikke være 

under gjeldsforhandling, konkursbehandling eller ilagt konkurskarantene. Utelukket p.g.a. 

stilling er bl.a. advokater, advokatfullmektiger, rådmann og andre kommunale tjenestemenn 

som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i 

kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse p.g.a. vandel etter domstolloven §72 

(Straffens art og lenge har betydning.) Personer med begrenset politimyndighet som f.eks. 

jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. kan ikke gjøre tjeneste som meddommer. Når kommunen skal 

velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunen sørger for at utvalgene 

blir representative i forhold til kommunens befolkning, jf. Domstolloven §67. Dette innebærer at 

man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur. 
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MENN: 

 

1. Ken-Tore Nikolaisen Lyså, Akvateknikker, f.280971, tlf.771 88 373 

2. Kenneth Oddvar Ruud, Teknologi- og utvikling, f.180568, tlf.98296211 

3. Stig Arnesen, lærer, f. 110653, tlf. 771 88442 

4. Fred Arne Torsteinsen, anleggsarbeider, f. 271257, tlf. 77187257 

5. Stig Stokkland, rådgiver, f.010562, tlf.90934654 

6. Geir Skoglund, lærer, f.310556, tlf.77188339 

7. Svein Sandvik, anleggsarbeider, f. 201161, tlf. 77188279 

8. Frode Forsberg, prosjektingeniør, f.151066, tlf.97072802 

9. Sveinung Sørgård, bilmekaniker, f. 150751, tlf. 77188416 

10. Terje Røtnes, pensjonist, f. 231250, tlf. 41244199 

11. Ørjan Thomassen, student, f.101188, tlf.95764542 

12. Fredrik Fredriksen, røkter, f. 070264, tlf. 77187695 

13. John Bruvoll, anleggsarbeider, f. 09.09.60, tlf. 77188223 

14. Leif Hermod Jenssen, fagarbeider teknisk, f. 210959, tlf. 90623001 

15. Frode Storteig, røkter fiskeoppdrett, f. 080872, tlf. 77188255 

16. Rolf Espenes, skogsarbeider, f. 120252, tlf. 77188685 

17. Yngve Lorentsen, forsvaret, f. 110880, tlf.45286206 

18. Torodd Espenes, pensjonist/gårdbruker, f. 160447, tlf. 77188648 

19. Hugo Wangberg, pensjonist, f. 181152, tlf. 77188707 

20. Raymond Olsen, selger, f. 011066, tlf. 77188753 

21. John Bernhard Andersen, daglig leder, f. 28.05.71, tlf. 77188150 

22. Egil Henrik Heim, sjåfør, f. 011076, tlf. 91581771 

23. Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f. 23.07.65, tlf. 77188412 

24. Tommy Andreassen, næringsdrivende, f. 03.08.65, tlf. 90209428 

25. Thomas Rognli, off.shore, f. 250676, tlf. 97536508 

26. Rune Johansen, sjåfør, f. 11.08.77, tlf. 90766914 

27. Per Inge Rask Krogh, bussjåfør, f. 060660, tlf. 77188457 

28. Jan Åge Rydningen, lærer, f. 09.10.70, tlf. 77188285 

29. Krister Turøy, ingeniør f. 130480, tlf. 40225555 

30. Børre Ertzaas, veterinær, f. 200768, tlf. 77188647 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Svein Sandvik innvilges fritak som lagrettemedlem/meddommer til Senja tingrett for resten av 

valgperioden 01.01.15-31.12.19 av jobbmessige årsaker. Jf. Domstolloven §74. 

 

§ 74.En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 

det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to 

perioder tidligere. 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen 

 

 

Som ny meddommer til Senja tingrett for resten av perioden 01.01.15-31.12.19 velges en mann. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 04.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Valg av ny meddommer til Senja tingrett 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 45/17 12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret må velge en mannlig meddommer til Senja tingrett for perioden  

2017-2019. 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 04.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak fra politiske verv 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 46/17 12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Søknad av 26.09.17 fra Karl Johan Olsen: 

« Jeg fikk i forrige uke tilbud om stilling i Dyrøy kommune som kommunalsjef for Helse og 

Omsorg i Dyrøy. Det har vært en praksis i Dyrøy kommune at ansatte på enhetsledernivå eller 

tilsvarende ikke innehar politiske verv, dette er for å unngå mulige habilitetsspørsmål. 

Når jeg nå har takket ja til stillingen, anser jeg at min rolle som politiker faktisk kan fortolkes 

som farget av den stilling jeg tiltrer i januar 2018. 

Jeg ber med dette om at jeg blir fritatt fra politiske verv allerede fra nåværende tidspunkt, slik at 

det ikke blir reist tvil blant allmuen om habilitet i de saker som skal opp i utvalg og 

kommunestyre.» 

 

Administrasjonens vurdering 

Karl Johan Olsen tiltrer stillingen som kommunalsjef Helse og Omsorg i Dyrøy kommune 

01.01.2018. 

 

Karl Johan Olsen er fast medlem i kommunestyret for SV, og 1. vara til Formannskapet/adm.utv. 

og AMU for SV/SP, og fast medlem i OpOm for SV/SP. 

 

Olsen blir leder av forvaltningsgren i kommunen, og er utelukket fra valg til formannskap, faste 

utvalg, kommunedelsutvalg, kontrollutvalg, kommuneråd og kommunale nemnder opprettet i 

medhold av andre lover, jf. kommuneloven §14. 

 

Den som taper valgbarheten til folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Jf. 

kommuneloven §15-1. 

 

Fylkesmannen i Troms opplyste pr. tlf. 29.11.07 følgende i analog sak: 

Kommuneloven §14 gjelder ikke for valg til kommunestyret. Derimot har valgloven §3-3 3.ledd 

b) tilsvarende bestemmelse som utelukker leder av forvaltningsgren i kommunen til valg til 

kommunestyret. Da vil samme regler gjelde med tap av valgbarhet etter kommuneloven §15.  

 

Valgloven § 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret  
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(1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 

nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 

ubesatt.  

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 

fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.  

(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og 

forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe 

selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter 

deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom 

valgbarhetsvilkårene er oppfylt.  

(4) Er kommunestyrevalget holdt som flertallsvalg, utpekes kandidaten til den ledige plassen av 

kommunestyret. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.  

(5) For øvrig gjelder §§ 11-11 og 11-13 tilsvarende.  

 

 

Varamedlemmer til kommunestyret for SV/SP: 

1. Kjell J. Lillegård 

2. Venke Heide 

3. Ellen Sæbbe 

4. Frida Sveinsdatter Sæbbe 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret (OpOm) trer endelig ut, 

velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 

gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne framgangsmåten fører til at et kjønn 

vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene til organet, skal det så langt det er 

mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn, jf. Kommuneloven §16-3.  

 

Er antall varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 

eller flere faste varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 

vil bli representert med mindre enn 40% av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønn. Jf. kommuneloven §16-5.  

 

Ved suppleringsvalg etter kommuneloven §16 nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv 

utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 

kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Jf. 

kommuneloven §16-6. 

 

OpOm består av: 

Trine Sørensen AP – nestleder 

John-Bernhard Andersen AP 

Ørjan Thomassen FRP 

Randi Vaeng 

Karl J. Olsen SP/SV – leder 

 

Varamedlemmer til OpOm fra SP/SV: 

1. Kine Mari Hanssen (SP) 

2. Kjell-Jostein Lillegård SV 

3. Berit Nikolaisen SP 
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Nytt medlem i OpOm kan være kvinne eller mann for å unngå at et kjønn blir representert med 

mindre enn 40% av medlemmene i organet.  

 

Totalt er det 7 kvinner og 5 menn som er varamedlemmer til OpOm fra samtlige partier. Ved evt. 

Valg av nytt varamedlem må det tas hensyn til at et kjønn ikke blir representert med mindre enn 

40% av varamedlemmene til organet. 

 

Det er totalt 5 menn og 3 kvinner som er varamedlemmer til formannskap/adm.utv./AMU fra 

samtlige partier. Det bør velges en kvinne som evt. nytt varamedlem.  

 

Varamedlemmer til formannskap/adm.utv./AMU for SV/SP: 

1. Karl Johan Olsen 

2. Kine Mari Hanssen 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Karl Johan Olsen trer endelig ut av politiske verv som medlem av kommunestyret for SV og som  

medlem/leder av oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) for SV/SP, og som 1. varamedlem til 

formannskapet, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget (AMU) for SV/SP fra tiltredelse 

i stillingen som kommunalsjef for Helse og Omsorg i Dyrøy kommune 01.01.18. Jf. 

kommuneloven §15-1. 

 

Det velges nytt medlem til kommunestyret for SV. Jf. Valgloven §14-2. 

 

Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra SV/SP, dersom antall varamedlemmer er 

blitt utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2. 

 

Det velges nytt medlem i OpOm fra SV/SP. Jf. Kommuneloven §16-3 og §16-6. 

Det velges ny leder i OpOm. 

 

Det velges evt. nye varamedlemmer til formannskapet, administrasjonsutvalget, 

arbeidsmiljøutvalget og OpOm fra SP/SV dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. 

Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 

ordfører rådmann 

 

-�87�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: M21 

Saksmappe: 2016/453 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

20/12 - Behandling av klage på avslag kommunalt tilskudd til fornying av 

privat vannledning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 84/17 27.09.2017 

Kommunestyret 47/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Klage på vedtak 

2 Tilbud vannledning 

 

Saksopplysninger 

Harald Martin Hansen har søkt om kommunalt tilskudd til fornying av privat vannledning.  

Eiendommen til Hansen får vannforsyning fra Faksfjord vannverk, og det er et ønske fra Hansen 

om å flytte stoppekranen nærmere huset samt øke dimensjonen på sin private stikkledning siden 

det ifølge Hansen er for lite vanntilførsel til huset. 

 

Søknaden var oppe til behandling i formannskapsmøtet 23.08.2017 hvor det ble vedtatt å avslå 

søknaden. Vedtaket er påklaget av Hansen, og sammen med klagen er det levert inn et tilbud fra 

entreprenør på det arbeidet som søker ønsker utført. 

Administrasjonens vurdering 

Hansen ønsker å bytte ledning siden han mener at eksisterende ledning har for liten kapasitet.  I 

tillegg ønskes stoppekranen plassert nærmere boligen, dette er begrunnet med at søker ikke kan 

komme til stoppekranen for å stenge den pga. avstand og eventuelle snøforhold.  

Hansen hadde selv estimert en kostnad for utbedringsarbeidene til omkring kr. 20.000,-. Det er 

nå lagt ved et tilbud fra entreprenør på ønsket arbeid, og dette viser et kostnadsbilde for arbeidet 

på kr. 38.250,- inkl. mva.  

 

Forøvrig fremkommer det ingen nye opplysninger til saken.  Dette er en privat vannledning 

tilknyttet et lokalt vannverk, og det er etter rådmannens mening en sak mellom søker og det 

lokale vannverket om eventuell fordeling av kostnader.     

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Harald Martin Hansens klage på formannskapets vedtak i saksnr 66/17 tas ikke til følge. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.09.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 27.09.2017 

Harald Martin Hansens klage på formannskapets vedtak i saksnr 66/17 tas ikke til følge. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/481 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 27.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunale vigsler 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 48/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Forskrift om kommunale vigsler 

2 Rundskriv Q 11 2017 om kommunale vigsler 

 

Saksopplysninger 

 

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at 

vigselsmyndighet overføres fra tingrettene (notarius publicus) til ordførere, varaordførere og 

kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.   

 

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. Det innebærer at fra 1. januar 2018 vil det være 

kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføring av borgerlige 

vigsler i Norge.   

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter 

med informasjon om lovendringen og hva lovvedtaket innebærer, og særlig om hvilke 

forberedelser kommunene bør begynne med før lovendringen trer i kraft. 

 

Oppgaveoverføringen innebærer at kommunene må være klare til å ta imot brudepar som ønsker 

å gifte seg borgerlig i kommunen fra de nye reglene trer i kraft. Kommunene må avklare hvem 

som skal ha vigselsmyndighet i kommunen før reglene trer i kraft. Ordfører og varaordfører er 

gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Det følger av loven at i tillegg kan kommunestyret selv gi 

vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da vurdere 

behovet og hvem som er egnet til å inneha vigselsoppgaven.  

 

Kommunene bør starte forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelsene 

kan finne sted, slik at brudefolkene kan få informasjon om dette.  

 

Loven gir hjemmel for at departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler 

om at vigselstilbudet skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler, og departementet vil 

komme tilbake til dette.  

 

Lovproposisjonen har en omtale av at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig. Det er 

også uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter. Bruk 

av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes.  
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I lovforarbeidene er det lagt til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler 

som kan gjøres tilgjengelig for vigsler.  

Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne 

innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det er 

tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan 

velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner.  

 

I lovproposisjonen omtales også spørsmålet om betaling, og det sies blant annet at et viktig 

prinsipp for kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for 

kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom kommunen i 

tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære 

åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få 

dekket merkostnader ved dette. Eksempler på slike kostnader er utgifter for vigsleren og 

kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler. Kommunen må i så fall regulere hvilke 

kostnader som kan kreves dekket. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader må avtales 

med brudeparet på forhånd. Det skal ikke være anledning for kommunen til å ta betaling for 

gjennomføring av vigsler ut over dekning av nødvendige, påregnelige merkostnader.  

 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15. Vigselsformularet er 

fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992, og finnes her. Det er også rom for å tilpasse seremonien 

med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudeparet ønsker det. 

Administrasjonens vurdering: 

Rådmannen anser Nordavindshagen storsal som formålstjenlig som et kommunalt vigselslokale 

for kommunens egne innbygger og for personer som ikke er bosatt i Norge.   

 

Rådmannen ser det ikke som naturlig at kommunen tilbyr vigsler for brudefolk bosatt i andre 

kommuner. Dette betyr at det stilles som krav at minst en av brudefolkene er bosatt i Dyrøy 

kommune.  

 

Vigselstilbud i Dyrøy skal være gratis for når dette skjer innenfor kommunens ordinære 

åpningstid og innenfor kommunens ordinære lokaler (Nordavindshagen). Leie av Nordavinds-

hagen til aktivitet utover selve vigselen vil være en betalbar tjeneste ihht. egne tariffer.  

 

For vigsler utenfor kommunens ordinære lokaler (Nordavindshagen), eller utover ordinære 

åpningstider. (tilsvarende tidligere tilbud hos byfogden/tingretten) faktureres merkostnader 

forbundet med dette. Dette være seg lønnskostnader, transport, oppvarming av lokaler mv.  

 

Vedr. «§ 12 b Vigslere» heter det:  

 

Ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir 

slik myndighet.    

 

Dette betyr at ordfører og varaordfører etter loven har vigselsrett. I tillegg kan kommunestyret gi 

slik myndighet til en eller flere kommunalt ansatte eller folkevalgte.  Det stilles ikke krav om 

særlig kompetanse eller erfaring, men i lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være 

hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.   

 

 

 

 

-�93�-



Rådmannens forslag til vedtak: 

1. I forbindelse med kommunale vigsler i Dyrøy kommune skal Nordavindshagens storsal 

benyttes som et kommunalt vigselstilbud for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter 

ekteskapslovens kap. 1.  

 

2. Dyrøy kommune tilbyr ikke vigsler for personer bosatt i andre kommuner. Dette betyr at 

det stilles som krav at minst en av brudefolkene er bosatt i Dyrøy kommune.  

 

3. Vigselstilbud i Dyrøy skal være gratis når dette skjer innenfor kommunens ordinære 

åpningstid og innenfor kommunens ordinære lokaler (Nordavindshagen). Leie av 

Nordavindshagen til aktivitet utover selve vigselen vil være en betalbar tjeneste ihht. 

egne tariffer.  

 

4. Kommunale vigsler utenfor kommunens ordinære lokaler (Nordavindshagen), eller 

utover ordinære åpningstider faktureres etter dokumenterte merkostnader. 

(lønnskostnader, transport, oppvarming av lokaler mv.) Brudeparet informeres om slike 

kostnader i god tid før vigselen.   

 

5. Ihht. ekteskapslovens § 12 b har ordfører og varaordfører vigselsrett i Dyrøy kommune. I 

tillegg gir Dyrøy kommunestyre vigslersrett til følgende personer:  

 

 Annen kommunalt folkevalg: .................................................... 

 

 Kommunalt ansatt: ..................................................................... 

 

 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Forskrift om kommunale vigsler 

 

Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18. september 2017 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om 

ekteskap § 12 a andre ledd.  

 

§ 1 Tilgjengelig vigseltilbud i kommunen 

Kommunen skal ha et tilgjengelig vigselstilbud til personer som nevnt i § 2 første ledd. 

Tilbudet skal dekke etterspørselen i kommunen på en god måte og tilrettelegges for personer 

med funksjonsnedsettelse og for andre med særskilte behov.  

 

§ 2 Tilbud til egne innbyggere mv.  

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.  

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr 

vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnaden  

i god tid før vigselen.  

 

§ 3 Tilbud til andre kommuners innbyggere 

Tilbyr kommunen vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, kan kommunen ta 

betaling for nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i 

god tid før vigselen. 

 

§ 4 Kommunale bestemmelser om betaling 

Krav om betaling for vigsler etter § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne 

bestemmelser.  

 

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  
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Rundskriv  

 

 

 

Nr.         Dato 

Q-11/2017       21. september 2017 

 

Kommunale vigsler  

Kort om inngåelse av ekteskap  

Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de 

erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for 

ektefolk.  

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at 

de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten 

(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.  

Lovendring 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om 

inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er 

(endringer i kursiv):  

§ 12 Vigslere 

Vigslere er: 

a) prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller 

seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 

nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av 

ekteskap. 

b) ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret 

selv gir slik myndighet. 

c) utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14. 

d) Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til 

tjenestemenn ved sysselmannskontoret. 

e) særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn 

av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år. 
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Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder 

eller tilsvarende i livssynssamfunn. 

§ 12 a Vigsler i kommunen 

Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er 

bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter kapittel 1. 

Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet 

skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler. 

Vigselsmyndighet i kommunen 

Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte 

som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og 

varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi 

vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes 

både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne 

oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.  

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig 

kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene1 blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at 

det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller 

vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre 

dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har 

vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige 

skifter av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler 

departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det 

ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller. 

Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 

kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er 

vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 

folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved 

dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 

5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.  

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i, 

for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.  

                                                 

1 Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) 
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Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette 

gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at 

ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det 

er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende 

kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse, 

og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som 

er egnet samarbeidsmodell.  

Tilbud om vigsel 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. 

ekteskapsloven § 12 a.  

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem 

som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av 

bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.  

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av 

ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som 

bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både 

for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene 

skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik 

ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.  

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.  

Forberedelse til vigselen 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. § 

10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire 

måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge 

brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ 

dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på 

skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. Folkeregistermyndigheten skal på 

bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.  

Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra 

det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.  

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at 

tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf. 

forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har 

rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler.  

Gjennomføring av vigselen 

I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for 

vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen 
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rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor 

betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.  
 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt 

hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og 

musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva 

de vil tillate av ekstra innhold.  

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er 

prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de 

samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og 

bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.  

To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan 

være forloverne eller to andre myndige personer.  

Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til 

samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine 

hjemmesider.  

Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å 

inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn 

til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis 

for at vilkåret er oppfylt.  

Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf. 

ekteskapsloven § 13 og § 14.  

Melding om vigsel og registrering 

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok 

(skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/ Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. 

Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og 

vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til 

folkeregistermyndigheten senest innen tre dager, jf. forskrift om registrering og melding av 

vigsel § 4.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin 

vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og 

varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. 

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig 

vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.  

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i 

kommunen, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det 

originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler, 

                                                 

2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular  
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller 

oppbevares.  

Økonomi 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.  

Det følger av forskriften § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne 

innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå 

ekteskap her.  

Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader 

dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid 

menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om 

kostnaden i god tid før vigselen.  

Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (egne 

innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge), kan kommunen ta betaling for 

nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før 

vigselen.  

Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel 

utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen 

til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.  

Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne 

bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke 

type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.   

Ugyldige ekteskapsinngåelser 

En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og 

vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.  

Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal 

være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det 

innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å 

inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil 

være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler. 

Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått 

myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig. 

En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på 

vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10. 

Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet 

ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter 

begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige 

ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige 

grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi 

etterfølgende godkjenning er en unntaksregel. 
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at 

formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig 

ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene. 

Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget 

samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf. 

ekteskapsloven § 16 tredje ledd.  

Rettskilder 

Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47 

Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421 

Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854 

Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel  av 18. september 2017 

nr. 1422 

Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til 

kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)  

Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven    
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2013/28 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 28.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Forslag til endring av selskapsavtale - Interkommunalt arkiv Troms IKS 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 49/17 12.10.2017 

   
 

Vedlegg 

1 Endringsforslag § 5 - selskapsavtale Interkommunalt arkiv Troms IKS 

 

Saksopplysninger 

Interkommunalt arkiv Troms IKS hadde årsmøte i representantskapet 27.04.17. I sak 9/2017 – 

Økonomiplan 2018-2021, ble det vedtatt et forslag om ny fordeling av eierandeler i 

Interkommunalt arkiv i Troms IKS. Ut i fra en ny finansieringsordning vil alt av depotavgifter 

faller bort for selskapets eiere fra 01.01.18, og inkluderes i driftstilskuddet. Bakgrunnen for 

forslag til endring i selskapsavtalens § 5, begrunnes med økte utgifter til husleie med kr 100.000 

pr år de neste 3 årene, utgifter til leie av tilleggslokaler for å kunne ta imot avleveringsklart 

materiale og opprettelse av en ny fast stilling som IT-konsulent/-rådgiver fra 01.01.2018. Samt 

en bedre fordeling av selskapets kostnader som både er enklere å administrere og mer fleksibel i 

forhold til fremtidige endringer.  

 Årsmøtet vedtok at halvdelen av summen fordeles flatt mellom eierne og halvdelen etter 

eierandel. Det foreligger i tilsendt brev en oversikt over de virkningene en slik ny fordeling vil 

ha å si for hver av kommunene og fylkeskommunen. Tilskuddet fra selskapets deltakere skal 

reguleres årlig i samsvar med lønns- og prisstigningen. Ved endringer i eierstrukturen (antall 

eiere), skal folketallet og eierandelen reguleres.  

 For de fleste eiere/kommuner vil dette medføre at prisen vil øke, men omleggingen vil gi 

et bedre tjenestetilbud, og større forutsigbarhet i forhold til kommunens budsjettering av utgifter 

på arkivsiden, begrunnes det med. For Dyrøy kommune vil det for driftsåret 2018 medføre en 

reduksjon fra kr 188.476 pr år til kr 181.293 på kr 7.183,-. Men de aller fleste kommuner får økte 

arkiv-kostnader på gjennomsnittlig kr 50-80.000.  

 Nytt eiermøte vedrørende dette er satt opp som egen sak den 05.10.17. Frist for melding 

om vedtak i kommunene, må skje snarest og senest innen slutten av november. Dette med 

bakgrunn i at endringen skal kunne bli registrert i Brønnøysund dette år, slik at den kan tre i kraft 

pr 01.01.18.  

Administrasjonens vurdering 

Den foreslåtte endringen av tilskuddet til Interkommunalt arkiv Troms IKS, medfører en 

reduksjon i nåværende kostnad for arkivering av arkivertmateriale fra kommunen, i forhold til 

nåværende kostnader.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune godkjenner forslag til ny § 5 i selskapsavtalen som er inngått med 

Interkommunalt Arkiv Troms IKS, og støtter med dette vedtaket foretatt i årsmøte i 

representantskapet den 27.04.17, sak 9/2017, hvor forslag til ny endring i fordelingen av 

eierandeler ble vedtatt. Den nye fordelingen medføre at halvdelen av årlig driftstilskudd beregnes 

og fordeles flatt mellom eierne, samt resterende halvdel etter eierandel.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

-�103�-



-�
10
4�
-



-�
10
5�
-



-�
10
6�
-



-�
10
7�
-



-�
10
8�
-



-�
10
9�
-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 28.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsoppgjør 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 17/17 21.09.2017 

Kommunestyret 50/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Oversendelsesbrev - Årsregnskap 2016 - Nordavindutvikling KF 

2 Årsoppgjør 2016 - Årsregnskap og årsmelding -Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

3 Uavhengig revisors beretning 2016 

4 Oppsummeringsbrev årsregnskap 2016 

5 Nordavind Utvikling Dyrøy KF – Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 2016 

 

Saksopplysninger 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy 

kommune. 

 

Styret i Nordavind Utvikling har hatt årsmelding og regnskap for 2016 til 1.gangs behandling i 

styremøtet 26.4.2017, før den ble oversendt til KomRev Nord for revisjon.  

 

Revisjonsrapport og oppsummeringsbrev fra KomRev Nord IKS følger vedlagt. Årsberetningen 

og årsregnskapet for foretaket har vært forelagt både revisjon og kontrollutvalget til deres 

behandling. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1.  Fremlagte forslag til årsmelding for 2016 for Nordavind Utvikling KF vedtas  

2.  Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat på kr 315 863 og et regnskapsmessig  

     mindreforbruk på kr 160 863. 

3.  Årets mindreforbruk på kr 160 863 avsettes på Nordavinds utvikling Dyrøys fritt disposisjonsfond 

 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 21.09.2017  

Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. 
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Vedtak i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 21.09.2017 

1.  Fremlagte forslag til årsmelding for 2016 for Nordavind Utvikling KF vedtas  

2.  Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat på kr 315 863 og et regnskapsmessig  

     mindreforbruk på kr 160 863. 

3.  Årets mindreforbruk på kr 160 863 avsettes på Nordavinds utvikling Dyrøys fritt disposisjonsfond 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skapertrygghet

Til kommunestyret i DyrØy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet/Kommunestyret
Rådmannen
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF som viser et netto driftsresultat på

kr 315 863 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 863. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2016 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordavind Utvikling Dyrøy KF per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre Øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

Beseks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett og 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
potkomrevnord.no w.komrevnord.no
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regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 3. juli 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

Side 2 av 2
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 KomRev Nord IKS 

Postboks 77 

9355  SJØVEGAN 

 

Att. Hulda Strokkenes 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/217 

Unn-Tove Bakkevoll 

478 50 834 

 

 

27.04.2017 

 

 

Oversendelsesbrev - Årsregnskap 2016 - Nordavindutvikling KF 

Dyrøy kommune oversender på vegne av vårt kommunale foretak – Nordavindutvikling KF, 

deres årsregnskap 2016, vedlagt dette brev.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Unn-Tove Bakkevoll 

økonomileder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Årsregnskap Nordavindutvikling KF - 2016 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Kjell-Sverre Myrvoll  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skaper t,’ygghet

Til Nordavind utvikling Dyrøy KF
v/daglig leder

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
9 Hulda B. Strokkenes/ Elsa Saghaug 77600504/7704 1402 3.7.20 17

OPPSUMMERINGSBREV ÅRSREGNSKAP 2016

Viser til revisjonsberetning datert 3.7.2017 som er en ren revisjonsberetning.

Vi ønsker i dette brevet å ta opp en del forhold som vi mener kan forbedre kvaliteten, og ber
skriftlig tilbakemelding på disse forholdene.

1. Avleggelse av årsregnskapet
Årsregnskapet er signert 26.04.17. Siste utgave er mottatt her 26.06.17.

Det er levert flere utgaver av årsregnskap for 2016. Årsaken er fortrinnsvis manglende
kvalitetssikring/korrekturlesing. Det er meget tidkrevende for både dere og oss når dette
skjer. Av denne grunn ber vi om at en for ettertiden bestreber seg på å levere fra seg et mest
mulig gjennomarbeidet produkt når regnskapet avlegges.

2. Årsberetning — årsrapport
Krav til årsberetningen fremkommer av forskrift om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 15. Paragrafen viser til
kommunelovens § 48 nr 5 og GKRS.

Det mangler lovbestemt informasjon i dokumentet. Det er i kommuneloven krav om at det i
årsberetningen skal opplyses om etisk standard, likestilling og betryggende intern kontroll.
Ikke noe av dette er omtalt i årsberetningen og vi ber om at dere til neste år omarbeider
dokumentet slik at all informasjon som skal inngå i årsberetningen blir tatt inn her. Dette
krever omarbeiding av hele dokumentet.

3. Opprinnelig budsjett 2016
Budsjettet for 2016 ble behandlet som kommunestyret i sak 60/15. Budsjettet er vedtatt på
artsnivå. Styret skal fastsette særbudsjettet. Forskrift om særbudsj ett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2 Særbudsjettets deler og
innhold, angir oppstillingskravene til budsjettet.
Vi er ikke kjent med et budsjettoppsett utarbeidet i henhold til kravene. Vi ber derfor om at
budsjettet for fremtiden presenteres slik at kravene i forskriften oppfylles.

4. Egenkapitalen — Bruk og avsetninger
Denne type disposisjoner påvirker sterkt det regnskapsmessige resultatet. For de frie midlene
er det budsjettet som bestemmer hva som skal brukes eller avsettes. Det er brukt kr 431.629
og avsatt kr 304.629 uten budsjett. Vi ber dere påse at det foreligger budsjett for alle interne

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjogt. 3 Tromsø. Finnsnes, Narvik. Sortiand, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
postkornrevnord.no w.kornrevnord.no
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finansieringstransaksjoner som posteres i regnskapet. Dersom det ikke er vedtatt budsjett,
skal heller ingen disposisjoner av frie fonds bokfores.

5. Kortsiktige fordringer
De kortsiktige fordringene inneholder inntektene som er kjent, men ennå ikke innbetalt.
Dersom det ikke skjer innbetalinger innen rimelig tid skal det vurderes å foreta
avskrivninger/tapsføringer.
Foretaket har blant de kortsiktige fordringene en gammel saldo på kr 376.144. Vi ber om
tilbakemelding på om dette er en fordring som vil bli innbetalt.

6. Salgsinntekter - Artsinndeling
For salgsinntektene i er i budsjettet for 2016 brukt art 165000 Annet avgiftspliktig salg. I
regnskapet er art 162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer brukt.
For foretakets salgsinntekter i 2016 er det fortrinnsvis art 165000 som skal brukes.
For fremtiden må det sørges for at bilagene påfores korrekt art for å oppfylle kravene i
forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak.

7. Overforingsinntekter - Fulistendighet
Foretaket har i 2016 inntekter som skriver seg fra avtaler eller tilsagn.
Revisjonen skal kontrollere fullstendigheten av driftsinntektene. Av denne grunn ber vi om å
få tilsendt til de avtalene og tilsagnene som ligger til grunn for denne type inntekter.

Vi håper at årets oppsummering fra oss kan være et positivt bidrag til å forbedre regnskapets
kvalitet ytterligere. Noen av forholdene var også tatt med i oppsummeringsbrevet etter revisjon
av 2015 regnskapet.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på dette brevet innen 31. august 2017.

Med hilsen

&
Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revis

Kopi: Kontrollutvalget
Økonomisjefen i Dyrøy kommune

Side 2 av 2
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 Kom Rev Nord 
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9355  SJØVEGAN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/217 

Kjell-Sverre Myrvoll 

410 20 861 

 

 

29.08.2017 

 

 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF – Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 

2016 

Viser til deres brev datert 3.7.2017, der dere tar opp en del forhold som dere mener kan forbedre 

kvaliteten, og der dere videre ber om skriftlige tilbakemeldinger på de angitte forhold. 

 

Vi takker for deres innspill til hvordan vi kan øke kvaliteten i årsavslutningene og har allerede 

innarbeidet noe av dette som nye rutiner, og som undertegnede vil besvare videre i dette brevet 

 

1. Avleggelse  av årsregnskapet 

Årsregnskapet er signert 26.04.17. Siste utgave er mottatt her 26.06.17. 

 
Det er levert flere utgaver av årsregnskap for 2016. Årsaken er fortrinnsvis manglende 

kvalitetssikring /korrekturlesing. Det er meget tidkrevende for både dere og oss når dette 

skjer. Av denne grunn ber vi om at en for ettertiden bestreber seg på å levere fra seg et 

mest mulig gjennomarbeidet produkt når regnskapet avlegges. 

 

Foretakets kommentar: 

Vi vil beklage at det ble oversendt flere versjoner av årsregnskapet. Dette skyltes i hovedsak 

regnskapsskjema som ble brukt i vårt regnskapsprogram ikke var det som skulle vært brukt for 

KF. Da hoveddokumentet skulle oversendes etter endringer ble det dessverre noen feile tall med 

i grunnlaget, og som gjorde at det ble oversendt tre ganger for å få dette helt riktig. Vi tilstreber 

oss å kvalitetsikre dokumentene før de oversendes, og for årsavslutningen 2017 vil vi bruke rett 

regnskapskjema tilpasset KF og etter de kommentarene dere har gitt i år, for å unngå disse 

problemene. 

 

2. Årsberetning  -  årsrapport 

Krav til årsberetningen fremkommer av forskrift om særbudsjett, særregnskap og 

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak§ 15. Paragrafen viser til 

kommunelovens § 48 nr 5 og GKRS. 

 

Det mangler lovbestemt informasjon i dokumentet. Det er i kommuneloven krav om at det i 

årsberetningen skal opplyses om etisk standard, likestilling  og  betryggende  intern  kontroll. 

Ikke noe av dette er omtalt i årsberetningen og vi ber om at dere til neste år omarbeider 

dokumentet slik at all informasjon som skal inngå i årsberetningen blir tatt inn her. Dette 

krever omarbeiding  av  hele dokumentet. 

 

-�130�-



 

 Side 2 av 2 

 

 
Foretakets kommentar: 

Vi har omtalt likestilling og påvirkning av det ytre miljø i dagens årsmelding, men vi tar til 

etterretning det som blir påpekt her, og vil omarbeide årsberetningen for fremtiden for å ivareta 

etisk standard, likestilling og internkontroll som en del av dagens  

 

3. Opprinnelig  budsjett 2016 

Budsjettet for 2016 ble behandlet som kommunestyret i sak 60/15. Budsjettet er vedtatt på 

artsnivå. Styret skal fastsette særbudsjettet. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og 

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2 Særbudsjettets deler og 

innhold, angir oppstillingskravene til budsjettet. 

 

Vi er ikke kjent med et budsjettoppsett utarbeidet i henhold til kravene. Vi ber derfor om at 

budsjettet for fremtiden presenteres slik at kravene i forskriften oppfylles. 

 

Foretakets kommentar: 

Budsjetter ble som dere skriver vedtatt i kommunestyresak 60/15, der vedtaket var: 

 

«Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2016 for Dyrøyseminarsenteret KF» 

 

Budsjettets talldels som ble vedtatt legges ved dette brevet som vedlegg 1. Dette var for 

øvrig det siste årsbudsjettet som er laget i exelarkformat. Ved budsjettbehandlingen for 2017 

er det brukt Arena Budsjett, som er samme programvare som Dyrøy kommune bruker. Dette 

skal gjøre at det for ettertiden er bedre kontroll og samsvar med regnskapsføringen i xledger. 

 

4. Egenkapitalen  -  Bruk  og avsetninger 

Denne type disposisjoner påvirker  sterkt det regnskapsmessige resultatet.  For de frie  

midlene  er det budsjettet  som bestemmer  hva som skal  brukes eller avsettes. Det er 

brukt kr 431.629   og avsatt  kr 304.629 uten budsjett.  Vi ber dere påse at det foreligger  

budsjett for alle interne finansieringstransaksjoner som posteres i regnskapet. Dersom 

det ikke er vedtatt budsjett, skal heller ingen disposisjoner av frie fonds bokføres. 

 

Foretakets kommentar: 

Det viste seg i behandlingen av årsavslutningen 2015, at det forelå et udisponert beløp i 

regnskapet som går tilbake til disponering av årsoverskuddet 2013, og som ikke er handtert i 

regnskapsprogrammet. Vedtaket for disponering og overføring til disposisjonsfond var foretatt 

tilbake i det rette regnskapsåret. Denne posteringen er gjort i årsavslutningen 2016, og det 

fremkommer derfor i denne årsavslutningen. Dette vil således ikke følge med videre som en 

problemstilling i de neste regnskapsårene 

 

5. Kortsiktige  fordringer 

De kortsiktige fordringene inneholder inntektene som er kjent , men ennå ikke innbetalt. 

Dersom det ikke skjer innbetalinger innen rimelig tid skal det vurderes å foreta 

avskrivninger/tapsføringer. 

Foretaket har blant de kortsiktige fordringene en gammel saldo på kr 376.144. Vi ber om 

tilbakemelding på om dette er en fordring som vil  bli innbetalt. 

 

Foretakets kommentar: 

Vi vurderer tapsføringer/avskrivninger fortløpende på eldre fordringer. Den fordringen som 

dere henviser til her er tilsagn gitt av KMD, som ikke er innbetalt. Vi har oversendt 

spørsmål knytta til denne resten, som også er revisorgodkjent hos dere i en tidligere fase. 

Denne vil bli handtert fortløpende, og vil være behandlet før årsavslutningen for 2017 
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 Side 3 av 3 

 

6. Salgsinntekter - Artsinndeling 

For salgsinntektene i er i budsjettet for 2016 brukt art 165000 Annet avgiftspliktig salg. 

I regnskapet er art 162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer brukt. 

For foretakets salgsinntekter i 2016 er det fortrinnsvis art 165000 som skal brukes. 

For fremtiden må det sørges for at bilagene påføres korrekt art for å oppfylle kravene i 

forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

 

Foretakets kommentar: 

Her har Foretaket med bakgrunn i deres påpekninger gjort endringer i artsbruken for å ivareta 

dette 

 

7. Overføringsinntekter - Fullstendighet 

Foretaket har i 2016 inntekter som skriver seg fra avtaler eller tilsagn. 

Revisjonen skal kontrollere fullstendigheten av driftsinntektene. Av denne grunn ber vi om å 

få tilsendt til de avtalene og tilsagnene som ligger til grunn for denne type inntekter.  

 

Foretakets kommentar: 

Vi vil inntektsføre disse fortløpende gjennom året når tilsagnet foreligger, samtidig som 

tilsagnene vil være del av bilaget for posteringen slik at dette vil være tilgjengelig og 

sporbart. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnvald Storvoll 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Talldel budsjett 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Vedlegg 

1 Vedlegg 1 - Tertialrapport 2 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen legger frem Tertialrapport 2 pr 2017 pr 31.08.17, jfr. Økonomireglementets 

bestemmelser. Rapporten viser foreløpig status pr ramme, sektor og ansvar. Videre fremgår 

sektorene og enhetenes vurdering i forhold til nedstyring og behov for budsjettreguleringer. Det 

er fra administrasjonens side foretatt en analyse pr ramme og ansvar, jfr. etterspørsel etter 

prognose for resten av året 2017. Den ideelle forbruksprosenten for 2. kvartal er 66,7 %. 

 

Dyrøy kommune har redusert sykefraværet fra forrige tertialrapport i juni d.å. Nærværet i 

kommunen er registrert til å være 88,24 % pr 31.08.17.  

 

Dyrøy kommune har pr 31.08.17 totalt et lite merforbruk på nær kr 400.000 i forhold til 

periodisert årsbudsjett. Nærmere redegjørelse pr rammer, sektorer og ansvar vil fremkomme i 

rapporten som vedlegges. Oppsummert viser forbruket pr ramme som følgende: 

 

  
 

  

68,4 % 

60,0 % 

76,7 % 

60,8 % 

68,2 % 

Sentraladministrasjon og felleskostnader

Skole, barnehage og kultur

Helse- og sosial

Tekniske tjenester

Fellefinansiering

1
2

3
4

9

Forbruksprosent av årsbudsjett pr 31.08.17 
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Prognosen som er fremkommet etter analyse i samarbeid med ledere i kommunen viser følgende: 

 

 
 

Det forventes et stort merforbruk innen barnevernstjenesten på litt over kroner 1 millioner 

kroner. Variasjonen er derimot stor mellom både ansvar innad hver ramme, og mellom rammene.  

Rådmannen følger sin tette oppfølging med pleie- og omsorgssektoren, jfr. strategi som ble 

presentert i forrige tertialrapport dette år. Også denne sektoren viser nedgang i fravær.  

 

Det fremmes eget saksfremlegg når det gjelder forslag til budsjettreguleringer mellom ansvar. 

Deriblant budsjettreguleringer tilknyttet fordeling av avsatte lønnsmidler til å imøtekomme 

sentralt tillegg i lønnsforhandlingskapittel 4. Budsjettreguleringer innad pr ansvar, foretas 

administrativt.  

 

Dyrøy kommune har pr 2017 vedtak på litt over 7. millioner kroner i ubrukte lånemidler. Videre 

låneopptak i forhold til planlagte investeringer vil bli foretatt senere høsten 2017, vurdert ut i fra 

behov. Kommunens ledige likviditet er plassert på foliokonto i Sparebank1 Nord-Norge i hht 

Hovedbankavtalen. De flytende renter på kommunens låneportofølje er til enhver tid i samsvar 

med markedsrenten. Det fremgår i eget avsnitt i tertialrapport 2 en oversikt over de politiske 

vedtak som frem til 31.08.17 har påvirket kommunens regnskap. 

Administrasjonens vurdering 

Tiltak som er av ekstraordinær omfang, bør søkes løst gjennom en helhetlig budsjettregulering 

og/eller tilleggsbevilgning. Gjennomgangen av tertialrapport 2 viser hvor godt administrasjonen 

har «truffet» i vårt budsjettarbeid, konsekvensjustert budsjett og enhetenes evne til å 

implementere vedtatt nedstyringskrav pr enhet. 

 

Rådmannen ser med bekymring på overforbruket i ramme 3.¨Merforbruket i kommunen i forhold 

til budsjettet for 2017 gir administrasjonen en del utfordringer i forhold til måloppnåelse pr 

utgangen av året. Enkelte sektorer og enheter som med bakgrunn i sitt nåværende forbruk, 

økonomirapporterer hver måned, mens øvrige rapporterer annen hver måned. De prognoser som 

tertialrapport 2 gir, er fremdeles usikker, da man ser at store, forventede driftsinntekter, tilskudd 

og overføringer er ennå ikke mottatt, slik at «bildet» av regnskapsstatusen må ses en del i forhold 

til dette. Det arbeides videre med både forbedring av fordeling av felles kostnader og inntekter. 

 

Den enkelte enhetsleder er ansvarlig for å komme med nødvendige tiltak for å oppnå 

budsjettbalanse (omdisponering). Det konstateres at en tett fraværs- og økonomioppfølging er 

viktig for at kommunen skal være i stand totalt til å nå målet om driftsoverskudd i 2017 i forhold 

til budsjett. I tillegg er det mange, og store investeringsprosjekter som skal gjennomføres, og 

som vil kreve en del personalressurser. Det forventes resultater i form av lavere vikarbruk og 

overtid ved innføring av ny turnus i pleie- og omsorgssektoren. Dette siden sektoren har fått et 

betydelig nedstyringskutt i sitt budsjett, og regnskapet viser et merforbruk pr 31.08.17. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Tertialrapport 2 – 2017 tas til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.09.2017  

Formannskapet gjøres oppmerksom på korrigeringer i tertialrapporten.  

 

Oppdatert versjon legges fram for KS 12.10.17.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 27.09.2017 

Tertialrapport 2 – 2017 tas til orientering. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 
Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 66,67 % av totalt årsbudsjett. Hver 
tjeneste vil bli nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og 
krav til nedtrekk etter pålegg fra kommunestyret. 

 
Dyrøy kommune holder budsjettet pr 31.08.17 tilknyttet årsbudsjettet.  Det varierer innad 
både rammer, sektorer og ansvar i forhold til overholdelse av budsjett og årsakene til avvik. 
Kommunen ligger etter med innbetaling av refusjoner, samt har betalt en del store regninger 
gjeldende halvårskostnader i tråd med interkommunale avtaler. 
   

1.2 Rådmannens innledning 
Økonomirapport II-2017 gir oss et bilde av driften for åtte måneder, dvs. den økonomiske 
status i forhold til både periodisert budsjett og årsbudsjett.Økonomirapport II legges med 
dette frem som orientering i forbindelse med politisk behandling. Rapporteringen er pr 
31.08.2017. 
Den økonomiske utviklingen så langt i 2017 viser at det har vært utfordringer for enkelte 
sektorer og ansvar knyttet til gjennomføring av nedtrekk, noe som følges med. 
Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte 
fagledere, men for enkelte utpekte sektorer økonomirapporteres det hver måned. Det er et 
sterkt fokus på, og oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 
Enhetsledere og fagledere vil videre i denne rapporten tilkjennegi hvilke tiltak som allerede er 
satt i gang, planlegges gjennomført og vurdering av ringvirkninger av disse tiltakene i forhold 
til tjenesteytingen til kommunens befolkning. 
Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 8,21 %. 

 
Budsjettreguleringer  
Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med 
Tertialrapport II. Budsjettreguleringer totalt vedlegges denne rapport. 
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Krav til nedtrekk 
Det ble i vedtak 76/16 lagt frem forslag om endring i økonomiplan 2017-2020 som følgende: 

 
Dette resulterte i følgende økonomiplan etter nedtrekkene/justeringene var foretatt: 

 
Etter kvalitetssikring av budsjettet pr mars 2017, medførte dette noen reguleringer gjeldende 
pensjonskostnader, stillinger skole og skogsforvaltning, ungt entreprenørskap og ellers 
justeringer på de vedtatte jevne fordelingene på noen av ansvarene. Dette medførte korrigert 
budsjett, jfr. KS-vedtak av 76/16 som følgende: 

Ra
mm

e 
Tekst Budsjett 

2017 

Endelig, 
korrigert 

budsjett 2017 
Endringer Merknad 

1 
Sentral-
administrasjo
n 

15 421 955 15 386 143 -35 812 Ungt entreprenørskap, 
Pensjonskostnader, jevn fordeling 

2 Undervisning 21 697 038 21 933 692 236 654 Stilling skole, pensjonskosntader, jevn 
fordeling 

3 Helse- og 
sosial 36 967 167 36 933 299 -33 868 Pensjonskostnader, jevn fordeling 

4 Teknisk 13 734 664 13 567 687 -166 977 Pensjonskostnader, stilling skog, jevn 
fordeling 
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Ra
mm

e 
Tekst Budsjett 

2017 

Endelig, 
korrigert 

budsjett 2017 
Endringer Merknad 

9 Felles-
finansiering -87 820 824 -87 820 821 - Ikke tjenesteramme 

 SUM 0 0 0  

Hvordan de enkelte sektorene og ansvarene har satt i gang tiltak for å imøtekomme 
nedtrekket, planlagte tiltak og konsekvensvurdering av ringvirkningene av disse nedtrekkene, 
fremkommer under de videre kapitlene av enhetsledere og fagledere selv. 

1.3 Politiske vedtak 
Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

11/17 FSK Kommunalt 
næringsfond 80.000  I 

Det fremgår ikke av vedtaket om 
hvor beløpet skal hentes fra eller 
hvor det skal settes inn. Avklaring 
ventes. 

7/17 KS Garanti Astafjord 
vekst AS 

2.500 
.000  I FM har godkjent. 

14/17 KS Grønne konsesjoner 7.135 
.484  G Fordeling av 2/3 av mottatte inntekter 

til Lenvik og Tranøy kommune 

15/17 KS Budsjettregulering 8.941 
.000  I 

Utvidelse av låneramme til lås- og 
alarmsystem, 2 vannledninger, 
basseng 

16/17 KS Udekket 
inv.regnskap 

438.042,
41  G Dekkes ved ubrukte lånemidler 

Dyrøy nye vannverk. 

18/17 KS 
Egenandel 
mobildekning 
Skøvatnet 

200.000  G Dekket ved bruk av disp.fond. 

70/17 FSK Senja Mållag 500 172 G Utbetalt 

71/17 FSK Dyrøy Utleiebygg 
AS 200.000  G Dekket ved bruk av disp.fond 

72/17 FSK Finansiering 2. 
etasje utleiebygg 

5.500 
.000   Bekreftet tidligere vedtak. 

Finansiering uavklart 

       

Næringsfond 
Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.17 kr 135.419. Ubrukt. 
Inngående balanse på Utviklingsfondet var på 3.654.770, hvorav det er utbetalt kr 395.943,- 
til lag/foreninger pr 31.08.17. Av årsbudsjettet på kr 1.118.488, er kr 888.219 forbrukt, dvs. 
79,4 %. 
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1.4 Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

18022,97 230,1 145,6 1104,38 1480,05 8,21 % 

Nærværet har vært 92,79 % fra januar til og med august, jfr. innmeldt fravær. 

 

1.5 Økonomi 
OVERSIKT RAMMER 

 
 
Den ideelle forbruksprosenten for august er 66,67 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del av 
årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og tjenester. 
Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i rapporten. 

 
Kun ramme 2 og 4 holder sin budsjettramme pr 31.08.17, samt merinntekter på ramme 9. 
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DRIFTSREGNSKAP  
Driftsregnskapet har et merforbruk pr 31.08.17. Enkelte sektorer og ansvar følges tett opp i 
forbindelse med forbruk i forhold til tildelt årsbudsjett med månedlige 
økonomirapporteringer. Barnevernstjenesten har varslet om et merforbruk på over kr 1. 
million kroner. I den videre fortsettelse fremgår oversikt over enkelte ansvar med 
begrunnelse, prognoser og forslag til innsparingstiltak. 
 

1) RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESKOSTNADER 
Rammen anses å være i balanse totalt sett, selv om man har pr i dag et merforbruk på 
driftskostnader. Dette dekkes inn ved høyere driftsinntekter enn budsjettert, samt bruk av 
fondsmidler under interne finansposter, som består av kr 322.000 i inntekter som skyldes 
oppgjør av gammle restanse mot kommunalt foretak Dyrøyseminaret, samt kr 200.000 til bruk 
av disposisjonsfond som gjelder mobildekning Skøvatnet. 

 

 
2) RAMME 2 - UNDERVISNING, BARNEHAGE OG KULTUR 
Alle ansvarene og sektorene bidrar med lavere forbruksutvikling enn budsjettert. Interne 
finansposter inneholder inntektsføringer av bundne fondsmidler som er overført fra 2016. 
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3) RAMME 3 - HELSE OG SOSIAL 
Innen denne rammen er det både enkelte sektorer/ansvar som har et betraktelig 
mindreforbruk, mens andre har et stor merforbruk - i forhold til tildelt årsbudsjett. 
Barnevernstjenesten forventes med et varslet merforbruk på ca kr 1. million. Videre er 
tilskuddet til ressurskrevende brukere på ca. 3.6 milioner kroner mottatt. 

 

 
 

4) RAMME 4 - TEKNISKE TJENESTER 
Også innen denne rammen varerier det mye i forhold til å holde sine årsbudsjett, og ikke. 
Kommunen mangler innbetaling av interkommunalt tilskudd fra Sørreisa og Bardu kommune, 
gjeldende interkommunal skogbrukstjeneste. 
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1.6 Prognose 
Dyrøy kommune ser ut til ut i fra analyse, til å styre mot et merforbruk i forhold til 
nedstyrt årsbudsjett.  
Ramme 9 - Fellesfinansiering - anses i balanse i forhold til forventet årsbudsjett. Når man ser 
på de ulike tjenesterammene, kan dette oppsummeres i følgende oversikt i forhold til hva som 
er analysert og beregnet til forventet status pr 31.12.17: 

 
Med andre ord forventes det ut i fra prognosene/analysene at Dyrøy kommune styrer mot et 
merforbruk. Men det er flere faktorer som er usikre; 

• Vil Dyrøy kommune motta pensjonsoppgjør KLP i 2017. Vår kommune mottok i 
2016 kr 1.188.000, men 2016 var et spesielt år. 

• Usikkerhet mht sykelønnsrefusjoner. Bare hjemmesykepleien forventer kr 600.000 i 
dette som ennå ikke er inntektsført. 

• Pålegg fra Fylkesmannen om økt bemanning på en bruker, vil kunne medføre større 
tilskudd ressurskrevende brukere 

• Dyrøy kommune har hatt større skatteinngang første halvår enn forventet. Vil denne 
økningen fortsette eller ikke, råder det stor usikkerhet om. 

• Inngått avtale vedrørende Astafjordlegene kan medføre en merkostnad på ca kr 
100.000. 

Bare for å nevne noe. Videre er det ikke i denne redegjørelsen forventet inntektsført 
premieavvik på beregnet i 2016 på kr 2.2 millioner. Dette er ikke reelle penger. Premieavviket 
vil, dersom det ikke er behov for å inntektsføre dette, bidra til reduksjon av kommunens 
premieavvik på kr 13. millioner kroner. 
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1) RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER 

 
Servicetorgets ansvar viser et forventet merforbruk dersom ikke inntektsføring av 
premieavvik. 
 

2) RAMME 2 - UNDERVISNING, BARNEHAGE OG KULTUR 
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3) RAMME 3 - HELSE OG SOSIAL 

 
 

4) RAMME 4 - TEKNISKE TJENESTER

   

1.7 Investeringer og finansieringer 
INVESTERINGER  
Dyrøy kommune har pr i dag budsjettvedtak på kr 29.131.000. Ubrukte lånemidler er på litt 
over kr 7. millioner. 

Oversikt investering HIÅ Årsbudsjet
t Rest I % Resultat i 

fjor 
Årsbudsjet

t 2016 

Investeringsinntekter -243 894 -8 860 000 -8 616 106 2,75 % -7 710 344 -2 350 000 

Investeringsutgifter 5 719 898 29 050 000 23 330 102 19,69 % 17 601 452 16 260 000 

Finanstranser 1 519 648 0 -1 519 648  3 464 837 1 170 000 

FINANSIERINGSBEHOV 6 995 652 20 190 000 13 194 348 34,65 % 13 355 946 15 080 000 

FINANSIERT -957 312 0 -19 232 688 4,74 % -14 434 529 -15 080 000 

Udekket/udisponert   0  1 078 584  

SUM TOTAL 6 038 340 0 -6 038 340    

• Finanstranser, ansvar 930-935, består av avdrag formidlingslån på kr 336.087, andre 
avdrag på kr 70.235,-, egenkapitalinnskudd på kr 534.639,- og avsetning til bundet 
fond/formidlingslån på kr 578.687,-. 

• Når det gjelder investeringene som er påført investeringsregnskapet pr 31.08.17, er det 
som følgende pr ansvar: 
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• Ansvar 352: Mottatt avdrag på utlån m.m. 
• Ansvar 932: Mottatte renter finanserer mer enn betalte avdrag. 
• Investeringsinntekter består av mva.komp. 

Jfr. pålegg fra Fylkesmannen må det investeres i midlertidig ventilasjonsanlegg til 
sykehjemmet. Dette vil bli en kostnad på ca kr 500.000. 
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2 Rådmannen 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 1 8 19,6 28,6 8,56 

  

 
 
Økonomi 
Disse tjenestene, som inngår under Rådmannen i ramme 1, dvs. politiske ansvar og øvrige 
ansvar utover økonomi/revisjon og fellestjenesten, har et forbruk på 57 %. Dette er totalt 
mindre enn ideel forbruk på 66,67 %. 

 
Interne finansposter kr 522.000 er bruk av disposisjonsfond og bundne fondsmidler. 
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1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Under rådmannens ansvarsområde på ramme 1, er det en rekke ansvar. De fleste ansvar 
holder eller har et lite mer-/mindreforbruk i forhold til årsbudsjett. I forhold til tildelte 
årsbudsjetter, så fremheves følgende ansvar 

• Ansvar 100 KS/utvalg/FSK: Med samme kostnadsutvikling siste 4 måneder som i 
2016, forventes et merforbruk på ca kr 60.000. 

• Ansvar 111 Rådmannen: Med samme kostnadsutvikling siste 4 måneder som i 2016, 
forventes et merforbruk på ca kr 300.000. 

• Ansvar 131 Omstillingskommune har allerede et forbruk på 338.857,- uten budsjett. 
•   
• Ansvar 179 Lønnsreg. alle ansvar er ikke fordelt ut sitt budsjett på kr 1.174.088 i 

påvente av ferdigstillelse av lokale forhandlinger. I og med at de statlige føringer i 
kap. 4 har lagt beslag på stor del av denne budsjettposten, er det kun gjenstående beløp 
på kr 248.006 til lønnskapitlene 3 og 5, etter nedstyringskravet er gjennomført med kr 
125.912 jfr. KS 76/16. 

• Ansvar 195 Dyrøyseminaret har forbrukt 131 %, hvorav betalt gammel gjeld. 
Forventer et merforbruk på ca kr 180.000, men hvor vedtak på kr 322.000 fra interne 
fondsmidler er blitt brukt, regner man med et mindre forbruk på kr 140.000. 

 

2) BUDSJETTREGULERINGER AUGUST 2017 
Det foreslås budsjettreguleringer med overførsel av budsjettmidler med kr 100.000 fra ansvar 
136 - Boligtiltak, kr 300.000 fra ansvar 151 - Kirkelig administrasjon og kr 200.000 fra ansvar 
190 - Nordavindshagen drift, til styrking av Barnvernstiltak - ansvar 262. 
 

3) NEDTREKK 
De fleste ansvar ser ut til å makte nedtrekket. 
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4) PROGNOSE  

 
Tiltakskonsulent rapporterer at ansvarene 132 og 133 er i balanse hvorav han fører eget 
regnskap gjeldende dette, som ikke er i overenstemmelse med kommunens regnskap. Av den 
grunn er disse ikke tatt med i analysen. Vurderingene er gjort med bakgrunn i siste 4 
måneders forbruk 2016, hittil i 2017 og annen kunnskap pr ansvar. Nedtrekket på ansvar 179 
- Lønnsreguleringer forventes ikke å overholde, da lønnsforhandlingskapittel 4 ikke ble berørt 
av nedtrekket gjennom statlige føringer, og beregning av pott. Dermed er nedtrekket reversert 
i analysen også for øvrige lønnsforhandlingskapitler ut i fra et likhetsprinsipp mellom 
lønnsforhandlingskapitlene. 
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3 Politisk ledelse 

 

ØKONOMI 

 
Disse tjenestene går totalt sett med mindreforbruk. De har forbrukt 60 % av periodisert 
budsjett. 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 2016 

• Tjeneste 106 - Arbeidsmiljøutvalget: De har pr 31.08.17 brukt 99 % av sitt tildelte 
budsjett. 
 

2) PROGNOSE 

 
Forventes å gå i balanse etter analyse av fjorårets tall siste 4 måneder, og 
regnskapsutviklingen i 2017. 
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4 Økonomi 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

501 3  5 8 1,6 

 

Økonomi 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

 
Ansvar 109 Kontrollutvalg og ansvar 112 Økonomiavdeling, har totalt et forbruk på 59 % av 
årsbudsjett for 2017, noe som er mindre enn ideell forbruksprosent på 66,67 %. 

 
Ansvar 109 Kontrollutvalget har et budsjett på kr 540.044, hvorav 197.949 kr er forbrukt, og 
anses å være i balanse. Ansvar 112 Økonomiavdelingen har mottatt 83 % av sine forventede 
driftsinntekter og forbrukt 65 % driftskostnader, hvorav over kr 100.000 gjelder lønn overtid. 
Forbruk lønnskostnader på økonomienheten er på 71 % av årsbudsjett. 
Med bakgrunn i kjennskap til større lønnsutbetalinger i mars måned og følgende 
nedstyringskrav i forhold til opprinnelig budsjett, bør begge ansvarene følges tett med videre i 
året, for å kunne holde vedtatt driftsbudsjett. 

• Ansvar 109 Kontrollutvalget: Nedstyring med kr 11.919,- 
• Ansvar 112 Økonomiavdeling. Nedstyring med 46.004,- 

 

2) NEDSTYRING OG BUDSJETTREGULERING 
Det ser ut til at økonomienheten ser ut til å gå med merforbruk på lønnskostnader i forhold til 
budsjett 2017 med bakgrunn i knappe personalressurser i forhold til arbeidsmengde. Enheten 
styrer ned det den kan gjeldende kurs og reiser, og vurderer fortløpende muligheter for 
budsjettregulering i forhold til enkeltposter tilknyttet innfordring og arbeidsgiverkontroll. 
 

3) BUDSJETTREGULERINGER 
Det vil bli vurdert litt senere på året, når kostnadene tilknyttet arbeidsgiverkontrollen er mer 
kartlagt, om noe skal budsjettreguleres på økonomienheten. 
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4) PROGNOSE 

 
  

5  Fellestjeneste 
Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

532 1 9 20 30 5,64 

 
Økonomi 

 
Pr ansvar vises det følgende: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 

• Ansvar 121 - Fellestjenesten: Tjenesten har brukt litt mer enn ideell forbruks-prosent 
på lønnskostnader, men kun 50 % av sitt tildelte driftsbudsjett. Mottatt 73 % av 
forventet tilskudd og refusjoner. Ser ut til å holde sitt budsjett. 

• Ansvar 122 - Fellesutgifter: Arbeidet med å direkteføre og fordele felleskostnader er 
i gang, men ikke fullført. Merforbruket på dette ansvaret vil snarlig bli fordelt ut på 
øvrige ansvar når fordelingsnøkler er gjennomgått ferdig. Budsjett for årets 
premieavvik på kr 2.276.000, som blir vurdert på slutten av året, medfører at forbruket 
også ser verre ut enn det egentlig er. 

• Kommunal Landspensjonsskasse (KLP): ca kr 800.000 mindre enn i budsjett. 
 

2) BUDSJETTREGULERINGER 
Med bakgrunn i økte kostnader i forbindelse med flere stillingsannonser, foreslås det styrking 
av ansvar 122 - Fellesutgifter, med kr 50.000. 
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3) PROGNOSE 

 
Sektoren Servicetorget forventes å gå i merforbruk dersom premieavvik som fremkommer 
ved årets slutt blir inntektsført. 

Dyrøy kommune har ingen ansatte på EDB-drift, da tjenesten kjøpes av Sørreisa kommune. 
Det er heller ingen ansatte på ansvar 180. 

Økonomi 

 
Når man fordeler etter ansvar, ser det slik ut: 

 
Ansvar 123: 
IT-drift styres godt etter budsjettet. 

Ansvar 180: 
Fiberkabel nedslitt i Faksfjord, ca. 10.000 i reparasjon. Ingen påtok seg ansvaret. 
Feilpostering på ca. 52.000 oppdaget. Inntekter er pr. juni for leie av fibernettet. Samlet vil 
dette styrke resultatet betraktlig, og så langt ligge bedre enn budsjettert. 
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6 Kultur 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

417,35  2,5 44,5 47,0 11,26 

 
 

Økonomi 

 
Totalt sett har kulturansvarene et merforbruk i forhold til ideell andel årsbudsjett med 14 %. 
Men dette varierer en del pr ansvar: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT  

• Ansvar 271 - Kulturkontoret - forventer mindreforbruk lønn resten av året. 
• Ansvar 276 - Diverse kulturarbeid - Nesten hele budsjettet er utdelt til lag og 

foreninger. 
• Ansvar 282 - Museer/kulturvern - Andel til Midt-Troms Museum er betalt for hele 

året. 
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2) BUDSJETTREGULERINGER 
Det opplyses fra frivilligsentralen at husleie på kontor, som nå deles av kulturleder og 
ungdomsarbeider nå er blitt økt fra kr 1.800 til ca. kr 3.000, som medfører 
budsjettreguleringer. Frivilligsentralen har gratis kontor siden den drifter Nordavindshagen. 
Det mindreforbruket som forventes å komme på Dyrøy frivillighetssentral, foreslås 
budsjettregulert over til styrking av ansvar 271 - kulturkontoret, og ansvar 274 Ungdomsrådet. 
 

3) PROGNOSE 

 
Prognosen er gitt ut i fra samarbeid med Dyrøy frivillighetssentral. 
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7 Skole 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

3672,29 49,9 16,5 186,50 252,90 6,89 

 
 

Økonomi 

 
Med fordeling på ansvar, gir dette følgende oversikt: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
A) ELVETUN SKOLE  ANSVAR 231 

Oversikt drift HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Brutto driftsresultat 7 964 589 12 535 474 64 12 540 445 -4 971 0 

Driftsinntekter -1 228 336 -1 935 000 101 -2 658 593 723 593 37 

Driftsutgifter 9 192 925 14 470 474 69 15 199 038 -728 564 -5 

Interne finansposter    -201 998 201 998  

Netto driftsresultat 7 964 589 12 535 474 64 12 540 445 -4 971 0 

SUM TOTAL 7 964 589 12 535 474 62 12 338 447 197 027 2 

Prognosen viser at Elvetun skole får et merforbruk på lønn i forhold til budsjett. Dette henger 
sammen med et økt behov for særskilt norskopplæring, og  må sees i sammenheng med 
kommunens integreringstilskudd. Behovet blir økt fra medio september, ennå usikkert hvor 
stort det blir. Vi har 4 lærere på videreutdanning, hvor tre er på vikarordning, noe som gir 
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300 000 i økte inntekter. Dette kompenserer for økninga på lønnsbudsjettet. 
Skolen har tatt inn lærling fra 1. september, noe som gir økt lønnsutgift, men hvor noe blir 
kompensert av tilskudd. 
Tallene så langt viser at vi har kontroll på budsjettet. 

B) SFO - ANSVAR 232 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -223 343 -213 000 -355 000 63 -365 343 10 343 3 

Driftsutgifter 457 213 577 134 900 835 51 780 914 119 921 13 

Brutto driftsresultat 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

Netto driftsresultat 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

SUM TOTAL 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

Ikke noe å bemerke. 

C) VOKSENOPPLÆRING - ANSVAR 261 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -532 646 -80 000 -350 000 152 -802 646 452 646 129 

Driftsutgifter 469 700 634 073 991 618 47 827 245 164 373 17 

Brutto driftsresultat -62 946 554 073 641 618 -10 24 599 617 019 96 

Netto driftsresultat -62 946 554 073 641 618 -10 24 599 617 019 96 

Interne finansposter  -427 744 -641 618  -213 874 -427 744 -67 

SUM TOTAL -62 946 126 329   -189 275 189 275  

Fra 1. august kjøper kommunen voksenopplæringstilbudet hos Sjøvegan videregående skole. 

 

2) NEDTREKK OG BUDSJETTREGULERINGER 
Elvetun skole har ikke nedtrekk, men ei økining på 159 000. Tallene for SFO viser at det 
driftes slik at nedtrekket oppnås.Med bakgrunn i analyse av regnskapet overføres kr 200.000 
fra ansvar 231 - Elvetun skole, samt kr 200.000 fra SFO, til styrking av barnevernstiltak 
ansvar 362. 
 

3) PROGNOSE 

 
Vurderinger og analyse av fjorårets regnskapstall og årets regnskapsutvikling, gir grunnlag til 
å tro at disse ansvarene/skolesektoren, vil gå totalt med et mindreforbruk i 2017. 
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8 Kulturskole 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

189,72  2,5   2,6 1,38 

 
Økonomi 

 
Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ % Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -66 858  -44 884 21 974 49 -134 642 50 -156 616 21 974 16 

Driftsutgifter 289 991  311 080 21 089 7 865 218 34 844 129 21 089 2 

SUM TOTAL 223 133  266 196 43 063 16 730 576 31 687 513 43 063 6 

 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
1. Kulturskolen er godt innefor budsjett rammene så langt i år.  Avvik på driftsinntekter 
skyldes at brukerbetaling for vårsemestret og 50% av årets driftsinntekter er derfor nå 
innbetalt. Avvik på konto 'Engasjement' vises fordi timelisten fra denne læreren ikke er levert 
enda. 

 
2) NEDSTYRINGSKRAV 
2. Kulturskolen har blitt pålagt nedstyring på kr 21 523. Ingen tiltak er satt i gang i 
vårsemestret siden undervisningstilbudene for skoleåret 2016/17 var allerede satt i gang i høst 
2016. Eventuelt tiltak settes i gang fra høstsemestret av. Tiltaket som er planlagt er enten å 
redusere tilbudene på visuell kunst og/eller kul mat, eller å fjerne et tilbud helt fra 
kulturskolen. Det er ikke et ønske om å bestemme hvilket måte skolen skal redusere på før 
påmeldingene for høstsemestret er innsamlet. Det kan hende at en naturlig løsning blir tydelig 
hvis et av tilbudene har få påmeldinger. Det er selvsagt beklagelig å måtte fjerne et tilbud. Vi 
ønsker å beholde en kulturskole i Dyrøy, og ikke bare en musikkskole. 
Ingen behov for budsjettreguleringer. 

 
3) PROGNOSE 
Med samme regnskapsutvikling som siste 4 månedene i fjor, og det man kjenner til i år, 
forventes et mindreforbruk på mellom kr 25.000 i 2017. 
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9 Barnehage 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1732,6 28,3 22 151,3 201,6 11,64 

Barnehagen har en langtidssykemelding i denne perioden som følges opp fram til det er varslet 
pensjonsdato i slutten av september. Ellers har det ikke vært stort fravær som må tas tak i denne 
perioden.  
  

Økonomi 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Barnehagen er innenfor budsjettet pr nå og det forventes å holde seg innefor dette året. Med 
bakgrunn i mottak av flyktninger, dvs. to barnefamilier med mange barn, vil det nærmere jul 
bli vurdert ansettelse av mer personell. 
Barnehagen har mottatt en del sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner på nær kr 
500.000, men holder allikevel sitt lønnsbudsjett. 
Barnehagen forventer økte kostnader ved åpning av avdelingen "Slottet" høsten 2017. 
 

2) BUDSJETTREGULERINGER OG NEDSTYRINGSKRAV 
Barnehagen vil ha behov for litt budsjettreguleringer innad eget ansvar, som gjøres 
administrativt. Videre anses nedstyringskravet å være gjennomført. 
 

3) PROGNOSE 
Årsbudsjettet til barnehagen var basert på at alle 4 avdelingene ble holdt åpen i løpet av 2017. 
Første halvår er kun 3 avdelinger holdt åpen, hvorav barnehagen åpnet avdeling "Slottet" 
høsten 2017, med bakgrunn i økt antall barn, men stengte en av de små avdelingene. Dette har 
medført til at barnehagen er blitt beregnet til å ha ca 950.000 i mindreforbruk i 2017. Jfr. 
forslag til budsjettreguleringer, overbringes kr 800.000 over til styrkning av barnevernstiltak 
og sykehjem. 
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10 NAV 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 4 0 19 23 13,77 

 
Økonomi 

 
Når man ser pr ansvar vises følgende bilde av regnskap i forhold til årsbudsjett: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

• Ansvar 301 - NAV adm.: NAV Dyrøy har hatt 50 % stilling vakant siden nyttår.Dette 
medfører et betydelig mindreforbruk og NAV-leder. Inntektene er som forventet med 
et tillegg av refusjon sykepenger på kr 33.000 der halvparten vil gå til fratrekk på 
statens refusjon av NAV-leders lønn. Utgiftene til Krisesenteret er gjort opp for hele 
året. 

• Ansvar 352 - Økonomisk sosialhjelp:  Sosialhjelpsutgiftene vil med samme forbruk 
ut året, være godt innenfor budsjett, men et par langtidsmottakere av sosialhjelp vil 
kunne endre dette. Ikke behov for regulering. 
 

2) PROGNOSE 

 
Med bakgrunn i blant annet vakant stilling i NAV, forventes et mindreforbruk i 2017 når man 
ser på regnskapsutviklingen i 2016 og hittil i 2017. 
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11  Pleie- og omsorg 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

7554,78 109 68,1 571,4 748,5 9,91 

 

 
Enheten har utfordringer i forhold til redusert nærvær. Det ligger an til merforbruk som er 
knyttet til det reduserte nærværet. Det viser en økning i antall egenmeldt fravær som vi ser på 
som mest utfordrende. Denne økningen er bekymringsfull. Alle med mye egenmeldt fravær 
blir innkalt til helsefremmende oppfølgingssamtale.  
Flere har hatt og har langtids sykemelding med alvorlig sykdom eller permanente helse 
plager. Det er ikke relatert til arbeidsmiljøet.  nheten har forsatt fokus på å tilrettelegge for 
hver ansatt som er sykemeldt. Den største utfordringen her er å ha nok vikarer i systemet. 

Tiltak:  
Nærværsarbeid er fokusområde i vår enhet. Det jobbes aktivt inn mot arbeidsmiljø og 
tilrettelegging i forhold til ansatte med problemstillinger som medfører redusert nærvær. Vi 
gjennom-fører helsefremmende oppfølgingssamtaler som bla. går ut på å kartlegge 
restarbeidsevne. 

1. Oppstart med gruppe arbeid med fokus nærvær, trivsel og godt arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen. NAV arbeidslivssenter er invollvert i prosessen oghar deltatt på noen 
møter. 

2. I tillegg ser vi behov for å se hvordan forbedre rutiner, ansvarsfordeling og tiltak i 
forhold til arbeidsmiljøet. 

3. avdelinger har startet med ny turnus som på sikt vil ha en positiv innvirkning på 
nærværet. 

4. Startet med ny lang vakts turnus 1.5.2017 på 3 avdelinger. Håper dette vil bidra til 
mere stabilitet i arbeids stokken og foutsigbar bemanning med kompetanse på alle 
vakter. Mindre belastninger på de "friske". 

372 Hjemmetjenesten: Har i denne perioden  personer med 100 % stilling,  50 % eller 
lavere, som har hatt langvarig redusert nærvær og langvarige helseplager, som gjør stort 
utslag i fraværs %. De er pr. d.d under andre ordninger. 
391 Rehab/Tpu: Personer med langvarige helseplager, hvor flere personer med høyere 
stillinger har redusert nærvær. Noen er tilbake i jobb med tilrettelagt arbeid. Følges opp som 
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med helsefremmende oppflgingssamtaler.  IA kontakt vil bli innvolvert i enkelte oppfølgings 
møter fremover. 
395 Personlig assistent: Gjelder bare en person, derfor så høyt tall. 

Nærværsarbeid: 
Det er gjort noen endringer i oppfølgingen som har bidratt til økt nærvær og reduserte 
kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse med IA 
arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging sitt arbeid så langt det lar seg gjøre. 

Enheten har en økt nærværsprosent med totalt 5,84 % i fra 1. Tertial. 
  

Ansvar Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
fravær 
  1-16 

(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 
  1-16 

dgr(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 

  over 16 
dgr 

(Dagsverk) 

Sum 
dagsverk 

med 
  fravær 

Fraværs% 

371 2 849,93 48,9 31,5 73,2 153,60 5,39 

372 1 682,49 22 10 184,4 216,32 12,86 

375 154,07 0,00 4,3 0,00 0,00 2,77 

377  0,00 0,00 0,00   

391 821,56 26 2,0 159,4 187,30 22,80 

395 98,40 0,00 0,00 50,2 50,20 51,02 

Totalt: 5 606,45 96,9 47,8 467,2 607,42 10,91 % 

 Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
Dette fordeler seg på følgende ansvar: 
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1) REGNSKAP I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 

Status pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune 
Det er slik at andelen av antall eldre i vår kommune utgjør en stadig større andel av 
innbyggere i kommunen. Dyrøy kommune har flere unge brukere med sammensatte behov for 
tjenester og oppfølging. Dette er også en lovpålagt tjeneste. Hjelpebehovet til de under 67 år 
har økt sterkt. I tillegg har vi flere yngre ressurskrevende brukere som har behov for 
tilrettelagte tiltak og oppfølging.Det er derfor en naturlig konsekvens at budsjettene til helse 
og omsorg må ha et volum som ivaretar veksten i antall brukere som har lovfestet rett til ulike 
type tjenester.Dette fremkom også i budsjett for 2017 med økning av legetjenesten til 
pasienter ved sykehjemmet. Dette gir store utfordringer og krever evne til å håndtere det 
uforutsigbare på en så forutsigbar måte som mulig. 
 

Ansvar 371: Sykehjemmet 
Driftsinntekter: 
Viser svikt i inntekter med 60 000,- hiå. Skyldes at inntekt på brukerbetaling, vederlag 
opphold i institusjon kommer inn etterskuddsvis, samt sykelønns refusjoner kommer inn 
etterskuddsvis.  hiå. Vi har hatt 3 dødsfall på dement avd. på kort tid som utgjør ca. 81 000,- i 
tapt inntekt fra d.d til slutten av året. Pr nå har vi ingen aktuelle søkere til dementavdelingen 
men vi planlegger flytting internt. 
 

Ansvar 372: Hjemmetjenesten: 
Driftsinntekter: 
Viser svikt i inntekter på refusjon fødselspenger med 600 000,- og refusjon sykelønn med 
500 000,-. Mulig dette er postert for høyt. 
 

Ansvar 391: "Ressurskrevende brukere" 
Inntekter: Viser svikt i inntekter med 1 800 000,-  Det er ikke kommet inn for ressurskrevende 
brukere som er budsjettert med inntekt på 2 165 336 hiå. Forventet inntekt på ressurskrevende 
brukere utbetales etterskuddsvis ca. i juni måned påfølgende år. Forventet hele beløp som er 
budsjettert med 3 248 000,-. 
Utgifter: Totalen viser et merforbruk på 1 400 000,- i denne perioden. Konti 102010 
Vikarlønn og 102011 Vikarlønn under 16 dg. må sees i sammenheng. Behov for budsjett 
regulering.Viser et merforbruk på 84 000,- hiå. Vi har et redusert nærvær med økte 
egenmeldinger og redusert nærvær under 16 dager hvor det ikke gis refusjoner for. 

Driftsutgifter: 
Viser til totalt et mer forbruk på 1 400 000,-. Konto 102010 Vikarlønn sykefravær viseret 
merforbruk med 100000,-.Harhatt behov ekstra innleie pga.terminalpleie, sykefravær 
ogovertidsbrukpå grunnav litevikarerisystemet. 

 
Ansvar: 395: Personlig assistent  
Utgifter: Viser mer forbruk på 127 000,-. på lønn ekstrahjelp på grunn av sykefravær. 

Ledelse og styring er en av de viktigste redskapene for å nå felles mål for virksomheten. 
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Tiltak som er iverksatt for hele pleie- og omsorg: 

• Utdanning i helseledelse ledere. Jobber med endring og forbedringav rutiner og planer. 
• Behov for organisatoriske endringer. Dette vil fremkomme i forslag til ny 

organisering. 
• Forbedringspotensialer i å rydde i rutiner, sikre god oppfølging og bruk av gode 

styringsdata. 
• Ha forkus på velferdsteknologiske løsninger og hverdagsrehablitering for 

hjemmeboende og i institusjon. 
•  Det vil bli utarbeidet bedre prosedyrer hvor hensikten er å skjerpe bruk av overtid og 

vikarer, spesielt i forbindelse med egenmeldt fravær 
• Nærværsarbeid: Det jobbes med  oppfølging, bidrar til økt nærvær og reduserte 

kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse 
med IA arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging så langt det lar seg gjøre.  

•  Dette følges opp og vil kunne bidra til reduserte utgifter på overtid og vikarbruk. 
• Det forutsetter et samarbeid med de ansatte, hovedverneombud, tillitsvalgte og 

ledelsen.Målsetting med turnusen har vært bedre tjenester til pasienter og brukere, 
redusert antall deltidsstillinger, økt nærvær og effektiv ressursbruk. 

2) PROGNOSE 
Prognosen tilsier at PLO har et driftsunderskudd med 2 000 000,-. Da er forventede tilskudd 
for ressurskrevende brukere som utbetales i 2018, tatt med kr 3.6 millioner under ansvar 391 
- avdeling rehabilitering. 

 
Jfr. forslag til budsjettreguleringene tilføres kr 1.4 millioner til ulike ansvar fra andre 
ansvarsområder i kommunen, men mest sannsynlig vil denne sektoren ende med et 
merforbruk. 

 
3) NEDTREKKET 

Pleie- og omsorgstjenesten ser med bekymring over vedtatt nedtrekk med kr. 634 213,- for 
2017. Ser vi ikke klarer å ta inn vedtatt nedtrekk i budsjett 2017. 

 
4) BUDSJETTREGULERINGER 

Eget forslag til budsjettreguleringer er tilsendt økonomiavdelingen, og vil inngå i felles 
oversikt over budsjettreguleringer. Spesielt ansvarene 371, 372, 391 og 395 vil ha behov for 
budsjettreguleringer mellom ansvar og ellers i kommunen.   
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12 Legeavdeling 

 
Medarbeidere 

Sykefravær ligger på 10,1 % for tidsrommet 1. januar til 27.09.2017. 

 
Økonomi 
Sørreisa kommune 
Jfr. interkommunal avtale rapporterer legekontoret i Sørreisa 

• 29. mars 
• 24. mai 
• 27. september 
• 25. januar påfølgende for årsregnskap. 

Pr 27. september 2017 
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Økonomisjefens merknader: 
Tallene er hentet samlet for tjenestene 321, 322 og 331. 

 
Dersom disse fordeles på ansvar, gir det dette bildet: 

 
Tjeneste 321 - legetjenesten drift: Forventet overforbruk på ca kr 300.000 ved like stor 
regning for siste halvår for dette interkommunale samarbeidet. Videre er det mottatt ekstra 
regning tilknyttet legetjenesten for 2016 på kr 83.470 fra Sørreisa kommune, og betalt. 
Tjeneste 322 - offentlig legetjeneste: Jfr. avtale er første halvårs regning for 
samfunnsmedisinske tjenester betalt til Lenvik kommune. 
 

2) PROGNOSE OG BUDSJETTREGULERING 
Legeavdelingen rapporterer om et forventet merforbruk på kr 130.000 i forhold til budsjett, 
dvs. Dyrøy kommunes andel av forventet totalt merforbruk på kr 450.000. 
Budsjettreguleringforslag innlemmes i felles oversikt for kommunen.  
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13 Barnevern 

Medarbeidere 

Sørreisa kommune melder om følgende fravær i sin økonomirapport pr 24.05.17: 
Sykefravær; 1. kvartal; 16,4 %, april; 12,4 % 

 
Økonomi 
Barnevernestjenesten til Dyrøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa 
kommune. For tertialrapporteringen fremlegges kommunens egne regnskapstall tilknyttet 
barnevernstjenesten, samt tall fra økonomirapport pr 29.03.17 fra Sørreisa kommune. 
Økonomisk oversikt fra Dyrøy kommunes regnskap pr 31.08.17: 

 
Fordelt på de to ansvarene, så vises følgende regnskap i forhold til budsjett: 

 
De to barnevernsansvarene har en totalramme på kr 1.748.994 i årsbudsjett, som så og si er 
brukt opp. Med bakgrunn i interkommunal avtale, ble ikke disse to ansvarene berørt av 
nedtrekk i kommunal drift i 2017. 

• Ansvar 361 Barnevernstjenesten - drift - Årsbudsjett kr 785.000. Regning for første 
halvår på kr 448.921. Med tilsvarende regning for siste halvår, vil dette ansvaret gå 
med overforbruk på kr 112.900,-. 

• Ansvar 362 Barnevernstiltak - Årsbudsjett på kr 963.994, og merforbruk pr 31.08.17 
med kr 268.000. Lønn til fosterforeldre er på kr 382.684 pr august. Foreldreveiledning 
er gitt hittil med kostnad kr 358.738. Konsulenthonorar advokat på kr 133.000 - så 
langt. Utgiftsdekning fosterhjem med kr 160.104. Regner gj.sn. kostnader pr måned 
med kr 400.000. 

 
SØRREISA BARNEVERNSTJENESTE 
Avdelingen beregnes å få en merinntekt på kr 775.000,-. 
Regnskapsoversikt fra Sørreisa kommune pr 24.05.17: 
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• Budsjetterte refusjonsinntekter fra fylkesmannen og Dyrøy kommune er ikke 

regnskapsført. 
• Økt utgifter på lønn tenkes dekkes gjennom syke- og fødselspengerefusjon. Disse er 

heller ikke inntektsført. 

Drift av tjenesten; 
Tjenesten har fått tilbakemelding om at Fylkesmannen viderefører midler til to stillinger også 
i 2017. Det var budsjettert med èn stilling, dette er ikke inntektsført. Forbruk ligger på 51 %, 
noe som er høyere ihht beregnet prosentnøkkel pr. mai (46,10%) Det er leid inn vikar pga. 
sykefraværet, og for å lukke avvik. Merforbruket beregnes dekket gjennom syke- og 
fødselspengerefusjon 

Pr juli mottas følgende beskjed fra barnevernstjenesten: 
Det har vært høye utgifter i forbindelse med sakkyndig rapport (se faktura som sakkyndig har 
sendt på epost til oss) og advokat utgifter, spesielt knyttet til et barn som ble tilbakeført. 
For perioden aug-des -17 er det beregnet følende utgifter vil løpe; 

• 361 hjelpetiltak = kr 60 000 ca. 
• 362 omsorgstiltak = kr 261 000 ( inkl. lønnskostnader, utgif. dekning og 

arbeidsgiveravgift for fosterhjem + det samme for besøkshjem) 

Hjelpetiltak og omsorgstiltak; 
Løpende utgifter til hjelpetiltak og omsorgstiltak dekkes direkte av Dyrøy kommune, og vil 
derfor ikke være en del av denne økonomirapporten. 
24.05.17          Helen Aspevoll 
 

2) PROGNOSE OG NEDSTYRING 
Økonomisjefens merknad: 
Med bakgrunn i siste e-mail og prognose fra Sørreisa barnevernstjeneste, så vurderes følgende 
merforbruk og budsjettreguleringer for dette ansvar: 

 
• Ansvar 362 - omsorgstiltak: I tillegg til konstatert merforbruk pr 31.08.17, er det 

vurdert ekstra kostnader pr måneder, inkludert foreldreveiledning og lønn til 
fosterforeldre for de siste 4 månedene, totalt avrundet til ca. kr 1.000.000. Dette gir 
prognosen jfr. over. Dersom det kommer nye kostnader til advokat, vil merforbruket 
øke. 
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14 Integrering 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 1   1 0,60 

1 ansatt på ansvar 355. Høyt nærvær.  
 
Økonomi 

 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Dyrøy kommune har bosatt 2 familier med totalt 9 barn, tilsammen 13 personer. Utgifter 
knyttet til etablering i bolig, livsopphold m.m. har påløpt delvis i 2. tertial, og gir derfor et 
merforbruk. Statlig overføring vil konverteres neste tertial. 
Utgifter vedrørende juridisk støtte rundt prosjektet med oppføring av boliger for 
vanskeligstilte er belastet dette ansvaret. 
Konklusjon: Når statlige overføringer blir konvertert, vil ansvar 355 korrigeres kraftig i rett 
retning. Som tabellen viser er det nesten 3,9 millioner som gjenstår på driftsinntekter. Vel 3,7 
millioner er bekreftet, og dersom Dyrøy får bosatt 2 personer til (tilsammen 15 i år) vil 
inntekter være nær budsjettert beløp. 

2) BUDSJETTREGULERINGER 

Beskrivelse Konto Tjenest
e Art Periode Beløp 

Andre statlige overføringer 181 000 355 242 201 707 5 375 000 

Andre statlige overføringer 181 000 355 850 201 707 -5 375 000 

Kontrollsum     - 

Statlige overføringer reguleres til art 850. 

3) PROGNOSE 
Etter gjennomgang og beregninger av forventede inntekter og kostnader, ser det ut til at 
ansvar 355, Integrering, vil tilføre Dyrøy kommune ca kr 2.100.000 i merinntekter enn 
årsbudsjettet la opp til. Da er også ny medarbeider i 50 % stilling i 3 måneder tatt med i 
regnestykket, samt ekstra kostnader til skole og barnehage, introduksjonsstønad og lønn til 
konsulent. 
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15 Fysioterapi og folkehelse  

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 5   5 2,99 

 
 
Økonomi 

 
 

1) REGNSKAP MOT ÅRSBUDSJETT 
Statstilskudd ble utbetalt i juli – det kommer etterskuddsvis pr halvår. Videre er det mottatt 
over dobbelt så mye i brukerbetalinger enn forventet budsjett. Lønnskostnadene holdes i 
forhold til budsjett, men det er et merforbruk på øvrige driftskostander med 342 %, eller et 
merforbruk på litt over 34.000 kr mer enn totalt årsbudsjett. Hovedsakelig gjelder dette kjøp 
av inventar og utstyr. Dette skyldes i hovedsak innkjøp av utstyr i forbindelse med 
Sykkelsommer i Dyrøy/ARN, og refunderes av næringsfond når regnskap avsluttes. Noe 
dekkes også av tilskudd til drift og utvikling av Frisklivssentralen. 
 

2) NEDSTYRING 
Dette ansvaret styrer mot et lite mindreforbruk for i forhold til nedstyrt årsbudsjett for 2017, 
og vil dermed holde sitt tildelte budsjett.  
 

3) BUDSJETTREGULERINGER 
Bruk av bundne fond/tilskudd til drift av Frisklivssentral vil dekke en del av utgifter til kjøp 
av utstyr. I tillegg kommer overføring fra næringsfond når regnskap for sykkelsommer/arr 
ARN ferdigstilles. 
 

4) PROGNOSE 
Ut i fra beregninger og vurderinger ser ansvar 309, Fysioterapi og folkehelse, til å gå med 
kanskje et lite mindreforbruk på ca kr 30.000,-. 
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16 Helsesøstertjeneste  

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 1 2,5 42,6 46,1 27,60 

 
Økonomi 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Det er overført fra 2017 kr 478.679,- fra bundne fond som inntekt på 3 ulike prosjekter. 
Forventet statlig overføring på kr 292.725,- er ennå ikke mottatt. Budsjettert med økning av 
stillingsressurs til helsestasjonen. Stillingsressursen er ikke økt. Helsesøster har vært delvis 
sykemeldt, noe som har medført refusjon sykelønn med kr 65.000. Andel lønn er på 46 % av 
årsbudsjettet, noe som er lavere enn ideell prosent på 66,67 %. Nær 50 % er forbrukt av øvrig 
driftsbudsjett, hvorav kostnader til andel legetjenester og jordmortjenester på ca kr 100.000 
ennå ikke er betalt. 
 

2) PROGNOSE 
Budsjettet anses å holde i 2017, hvorav det kan se ut til et mindreforbruk på ca kr 30.-60.000 i 
2017. 
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17 Tekniske oppgaver 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

2421,5 25 17 95 137 5,66 

 

 
 
Økonomi 

 
 

ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Det er behov for en nøye gjennomgang av budsjettoppsettet for Enhet teknisk (rammeområde 
4) I perioden da kommunen var uten økonomileder ble det leid inn konsulentbistand for å få 
gjennomført budsjettarbeidet.  Dessverre bærer dette arbeidet preg av hastverk og har resultert 
i en del feil når det gjelder plassering av poster og benevnelser på de forskjellige ansvarene.  
Dette må rettes opp ved utarbeidelsen av neste års budsjett. 
Totalt styrer denne rammen mot balanse og mener at de skal klare nedtrekket innenfor de 
rammene som er mottatt. 
 

2) BUDSJETTREGULERINGER 
De blir presentert i egen oversikt samlet fra kommunen i egen sak. 
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Fordelt på ansvar, vises i følgende oversikt pr 31.08.17: 
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3) PROGNOSE 
Tekniske tjenester, ramme 4, forventes å holde sitt budsjett totalt, men har behov for noen 
budsjettreguleringer innad rammen mellom ansvar. 

a) Administrasjonen ved tekniske tjenester 

 
Forventer å holde sitt totale budsjett, med sannsynlige overskridelser på ansvarene 
administrasjon og oppmålingstjenester. En del av dette skyldes "overlapping" av 
sekretærfunksjonen mellom tidligere og ny sekretær ved tjenesten. Intern budsjettregulering 
på disse ansvarene. 

b) Bygninger og eiendommer 

 
Ved gjennomgang av disse, er forventet status satt basert på både regnskapsutvikling siste 4 
månedene i 2016, de 4 første månedene i 2017, samt vurdering av andre opplysninger som 
kan påvirke prognosen. Økte inntekter på utleie- og omsorgsboliger enn budsjettert. Det 
forventes ca kr 600.000 i merkostnader på Elvetun skole. Det forventes kr 150.000 i 
driftsinntekter i forbindelse med utleie til kontor for kirken i løpet av de siste 4 månedene, på 
ansvar 423 - Fossmoveien 9. 
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c) Selvkostområdet - VAR 

 
De kommunale avgiftene ble vedtatt holdt på 2016-nivå, og vil bli utlignet mot "selvkostfond" 
jfr. beregningen foretatt av ekstern konsulent for perioden 2017-2020. Dette er i tråd med 
forventninger. 

d) Havner, veier og uteareal 

 
Basert på gjennomført vedlikehold på kommunale veger siste 4 månedene i 2016, er det 
vurdert samme kostnadsutvikling i 2017, noe som gir en mindreforbruk på ansvar 437. 

e) Primærnæring, skog og vilt 

 
På ansvar 452 - Interkommunale skogbrukstjenester forventes det et merforbruk, selv når man 
tar hensyn til forventede inntekter jfr. avtaler med Sørreisa og Bardu kommune. 

d) Beredskap og feiing 

 
Med bakgrunn i regnskapsutvikling siste 4 måneder i 2016, sammenstilt med utviklingen i 
regnskapet hittil i 2017, forventes det mindre inntekter på feiing og mindre forbruk på 
brannvern. 
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18 Fellesfinansiering 

Økonomi 

 
Eksterne finansposter er tilknyttet avskrivninger anleggsmidler, som ikke er foretatt pr august. 
Dersom man ser på hvert ansvar, viser bildet følgende over kommunens fellesfinansiering: 

 
 

1) ØKONOMISK FORBRUK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

• Ansvar 911 Skatt - kommunen har mottatt ca kr 500.000 mer i skatteinngang enn 
prognose pr august 2017. 

• Ansvar 921 Statlige overføringer - mottas 11 mnd, er er pr i dag i balanse jfr mottatt 
overføring. 

• Ansvar 922 Andre gen. statstilskudd - kommunen har mottatt mer i 
kompensasjonstilskudd for både skoleanlegg og omsorgsboliger enn forventet i 
budsjett. 

Det viktigste er at skatter og statstilskudd er i balanse. Øvrige kan variere en del i løpet av 
månedene. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/471 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering 1 - 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 92/17 27.09.2017 

Kommunestyret 52/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Forslag  - Budsjettregulering 1 - 2017 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen legger frem forslag til budsjettreguleringer, basert på prognose og analyse i 

forbindelse med avleggelse av Tertialrapport 31.08.17. Analysen og prognose i forhold til 

forventet kostnads- og inntektsutvikling i perioden september-desember 2017, viser at det 

varierer mellom både rammer, sektorer og ansvar i forhold til å kunne holde seg innenfor 

nedstyrt årsbudsjett. Ledere har bidratt med forslag til budsjettreguleringer, samt i fellesskap 

med administrasjonen vurdert mulige behov for tilførsel/fratrekk av mer budsjettmidler.  

 

Følgende ansvar har et sterkt behov for tilførsel av mer budsjettmidler: 

1. Barnevernstiltak – ansvar 262 – behov for ca 1. million kr 

2. Sykehjemmet – ansvar 371 – behov for ca 2.5 million kr 

3. Rehabilitering – ansvar 391 – behov for ca 1.7 million kr 

 

Se for øvrig Tertialrapport 2, som viser nærmere prognoser i forhold til budsjettforslagene som 

legges ved i vedlegg til denne sak.  

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonens forslag til budsjettregulering 1 – 2017, vedtas.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.09.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Formannskapet - 27.09.2017 

Administrasjonens forslag til budsjettregulering 1 – 2017, vedtas.  

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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MELLOM ANSVAR DYRØY KOMMUNE

BUDSJETTREGULERING September 2017
BUDSJETTREGULERINGER

Beskrivelse Ansvar Tekst ansvar

 Ansvarsramme 

før budsjett-

regulering 

 Budsjettreg. 

/ endring 

Styrking - annons.utg/barnev. 136 Boligtiltak 225 034              -100 000       

122 Fellesutgifter -713 234             50 000          

362 Barnevernstiltak 963 994              50 000          

-                      -                

Styrking barnevernstiltak 151 Kirkelig administrasjon 2 124 819           -300 000       

362 Barnevernstiltak 1 013 994           300 000        

-                      -                

Styrking barnevernstiltak 190 Nordavindshagen, drift 500 095              -200 000       

362 Barnevernstiltak 1 313 994           200 000        

Ekstraress. Barn integrering 211 Dyrøy barnehage 6 246 454           219 000        

355 Integrering -1 191 457          -219 000       

-                      -                

Pedagog - helår 60 % flyktninger 231 Elvetun skole 12 617 502         360 000        

355 Integrering -1 410 457          -360 000       

-                      -                

Barne/ungd.arb. Flyktninger 231 Elvetun skole 12 977 502         110 000        

355 Integrering -1 770 457          -110 000       

-                      -                

Barne/ungd.arb. Kultur 20% 271 Kulturkontoret 604 062              40 000          

275 Dyrøy frivillighetssentral 122 475              -40 000         

-                      -                

Dekn. Tlf./kontor, bevertning 274 Dyrøy ungdomsråd 49 380                35 000          

275 Dyrøy frivillighetssentral 82 475                -35 000         

-                      -                

Styrking barnev.tiltak/PLO 211 Barnehage 6 465 454           -800 000       

362 Barnevernstiltak 1 513 994           400 000        

371 Sykehjemmet 14 516 906         400 000        

-                      -                

Styrking sykehjemmet 231 Elvetun skole 13 087 502         -200 000       

371 Sykehjemmet 14 916 906         200 000        

-                      -                

Styrking sykehjemmet 232 Skolefritidsordningen 545 835              -200 000       

371 Sykehjemmet 15 116 906         200 000        

Styrking sykehjemmet 371 Sykehjemmet 15 316 906          200 000         

301 NAV 875 808               -200 000       

-                        -                 

Styrking vikarbudsjett 371 Sykehjemmet 15 516 906          -100 000       

Styrking vikarbudsjett 372 Hjemmetjenesten 8 970 149            100 000         

-                        -                 

Merinnt./kostn. lunsj oms.senter 375 Kjøkken 2 374 962            13 000           

371 Sykehjemmet 15 516 906          -13 000          

-                        -                 

Kjøp av div. tjenester, omdisp. 395 Personlig assistent 1 409 094            600 000         

391 Rehabilitering 781 189               -600 000       

-                        -                 
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Styrking rehabilitering 321 Legekontoret - drift 3 975 740            -75 000          

322 Offentlig legearbeid 398 120               -50 000          

331 Samhandlingsreformen 596 000               -40 000          

391 Rehabilitering 181 189               165 000         

Budsjettreguleringer innad 400 Administrasjon 1 207 321           140 000        

teknisk og styring 401 Oppmålingstjenesten 599 010              120 000        

rehabilitering 403 Renholdstjenesten 2 714 638           -280 000       

410 Administrasjonsbygg 829 859              -350 000       

412 Elvetun skole 1 531 491           600 000        

413 Omsorgssenteret 1 454 849           -300 000       

414 Utleieboliger -247 317             -200 000       

423 Fossmoveien 9 203 361              -250 000       

426
Espenes 

Industriområde -63 905               50 000          

427
Lagerhall 

Finnlandsmoan -119 237             120 000        

437 Kommunale veger 2 882 461           -80 000         

451 Primærnæringen 814 974              -80 000         

452 Interkommunal skogbrukstjeneste 87 477                280 000        

481 Brannvern 1 123 461           -50 000         

391 Rehabilitering 963 994              280 000        

Kontrollsum 179 815 083       -                 

-�181�-



125 034          

-663 234         

1 013 994       

-                  

1 824 819       

1 313 994       

-                  

300 095          

1 513 994       

6 465 454       

-1 410 457      

-                  

12 977 502     

-1 770 457      

-                  

13 087 502     

-1 880 457      

-                  

644 062          

82 475            

-                  

84 380            

47 475            

-                  

5 665 454       

1 913 994       

14 916 906     

-                  

12 887 502     

15 116 906     

-                  

345 835          

15 316 906     

15 516 906     

675 808           

-                   

15 416 906     

9 070 149        

-                   

2 387 962        

15 503 906     

-                   

2 009 094        

181 189           

-                   

NY Ansvars-

ramme ETTER 

budsjett-

regulering
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3 900 740        

348 120           

556 000           

346 189           

1 347 321       

719 010          

2 434 638       

479 859          

2 131 491       

1 154 849       

-447 317         

-46 639           

-13 905           

763                 

2 802 461       

734 974          

367 477          

1 073 461       

1 243 994       

179 815 083   
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NYE ÅRSBUDSJETT DYRØY KOMMUNE

BUDSJETTREGULERING September 2017
BUDSJETTREGULERINGER

Ansvar Tekst ansvar

 Ansvarsramme 

før budsjett-

regulering 

 Budsjettreg. / 

endring 
122 Fellesutgifter -713 234              -663 234              

136 Boligtiltak 225 034                125 034               

151 Kirkelig administrasjon 2 124 819             1 824 819            

190 Nordavindshagen, drift 500 095                300 095               

211 Barnehage 6 465 454             5 665 454            

231 Elvetun skole 13 087 502           12 887 502          

232 Skolefritidsordningen 545 835                345 835               

271 Kulturkontoret 604 062                644 062               

274 Dyrøy ungdomsråd 49 380                  84 380                 

275 Dyrøy frivillighetssentral 82 475                  47 475                 

301 NAV 875 808                 675 808                

321 Legekontoret - drift 3 975 740              3 900 740             

322 Offentlig legearbeid 398 120                 348 120                

331 Samhandlingsreformen 596 000                 556 000                
362 Barnevernstiltak 1 513 994             1 913 994            

371 Sykehjemmet 15 516 906            15 503 906           

372 Hjemmetjenesten 8 970 149              9 070 149             

375 Kjøkken 2 374 962              2 387 962             
391 Rehabilitering 963 994                1 243 994            

395 Personlig assistent 1 409 094              2 009 094             
400 Administrasjon 1 207 321             1 347 321            

401 Oppmålingstjenesten 599 010                719 010               

403 Renholdstjenesten 2 714 638             2 434 638            

410 Administrasjonsbygg 829 859                479 859               

412 Elvetun skole 1 531 491             2 131 491            

413 Omsorgssenteret 1 454 849             1 154 849            

414 Utleieboliger -247 317              -447 317              

423 Fossmoveien 9 203 361                -46 639                

426 Espenes Industriområde -63 905                -13 905                

427 Lagerhall Finnlandsmoan -119 237              763                      

437 Kommunale veger 2 882 461             2 802 461            

451 Primærnæringen 814 974                734 974               

452 Interkommunal skogbrukstjeneste 87 477                  367 477               

481 Brannvern 1 123 461             1 073 461            

72 584 632            -                        71 609 632           

NY Ansvars-

ramme ETTER 

budsjett-

regulering
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Saksframlegg 

 

Strategisk utviklingsanalyse - Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 14/17 05.09.2017 

Kommunestyret 53/17 12.10.2017 

 

Vedlegg 

1 Strategisk utviklingsanalyse - Dyrøy kommune 

2 Oppsummering folkemøte 14.6.2017 

 

Saksopplysninger 

Alle omstillingskommuner skal utarbeide en utviklingsanalyse tidlig i strategi- og 

forankringsfasen. Analysen skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen og 

dokumentere behovet for å utvikle lønnsomme og vekstkraftige bedrifter. 

 

Mål med utviklingsanalysen skal er å identifisere kommunens konkurransefortrinn og 

utviklingsmuligheter 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune ved Nordavind Utvikling KF var 

oppdragsgiver og bestiller for oppdraget med å lage Utviklingsanalyse. Proneo AS fikk 

oppdraget etter en anbudskonkurranse. 

Kontaktperson i Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF har vært Ragnvald Storvoll. 

Arbeidet med strategisk utviklingsanalyse har fulgt Innovasjon Norge sin veileder for 

gjennomføring av Strategisk Utviklingsanalyse, datert 02.11.11. Arbeidet ble utført i 

perioden mai 2017 – august 2017. 

Arbeidet med Utviklingsanalyse er gjennomført som en forstudie, med mål om å utarbeide 

en utviklingsanalyse for Dyrøy som grunnlag for å utarbeidelse av omstillingsplan.  

Prosjektleder hos Proneo AS for dette oppdraget har vært Knut Baglo. 

 

Kilder 

Utviklingsanalysen har blitt laget på bakgrunn av flere ulike kilder. 

De to viktigste kildene har vært spørreundersøkelse og dybdeintervju. 

Spørreundersøkelse ble utsendt 12. mai, til i overkant av 100 personer. Mottakere var 

kommunestyremedlemmer, lag og foreninger, næringsliv og andre nøkkelpersoner. Det 

kom inn 40 svar, altså en svarprosent i underkant av 40 %. I overkant av 50 % av 
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respondentene svarer de er næringsaktører, i overkant av 25 % svarer de er kommunalt 

ansatt og i underkant av 25 % svarer de er kommunepolitikere. 35 % har svart annet 

(flervalgssvar mulig). De fleste spørsmålene krevde fritekstsvar, og de aller fleste 

benyttet muligheten til å komme med mange og gode innspill. Se vedlegg 1 for 

spørsmålsstillinger i spørreundersøkelsen. 

Det ble i tillegg gjennomført dybdeintervjuer med 22 sentrale personer fra næringsliv, 

kommunal administrasjon, politikere og organisasjonsliv i Dyrøy. Disse intervjuene ble 

utført som enkeltintervju i løpet av dagene 22. og 23. mai 2017. Se vedlegg 3 for oversikt 

over intervjuobjekter 

Det er blitt brukt flere skriftlige kilder i arbeidet, blant annet Samfunnsplan for Dyrøy 

2014-2016, Omstillingsbehov i kommunene i Troms (Telemarksforskning, TF-rapport nr. 

354, mars 2015) og Konsekvensutredning for Dyrøy kommune (Troms fylkeskommune, 

januar 2017). For en fullstendig oversikt over kilder, se Litteraturliste. 

Informasjon og forankring 

Å forankre et omstillingsarbeid på en god måte i lokalbefolkningen og lokalt næringsliv, 

er kanskje den viktigste jobben i den innledende og forberedende fasen av 

omstillingssøknaden. Selv om spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene primært ble 

brukt til å skaffe informasjon til utviklingsanalysen, har de også bevisst blitt benyttet til å 

forankre omstillingsprosessen. 

For å forsterke dette arbeidet ble det den 14. juni gjennomført et folkemøte i 

Nordavindshagen, med om lag 50 deltagere. Målsettingen med møtet var utvikling av 

eierskap til Dyrøys utfordringer og forankring av kunnskapsgrunnlaget. 

I forkant av dette møtet jobbet Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF svært aktivt i 

sosiale og tradisjonelle medier. Det ble også gjennomført bedriftsbesøk for å markedsføre 

arrangementet, som et ledd i kommunikasjonsarbeid knyttet til omstillingsarbeidet. 

 

Vurderinger 

 

I sammendraget av utviklingsanalysen har Proneo AS følgende funn: 

Utfordringer 

Konsekvensutredningen Troms fylkeskommune har utarbeidet viser at Dyrøy er i en særlig 

sårbar situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og konkurranseutsatt 

næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og 

etablering av en bredere næringsstruktur. 

Ser man på sysselsatte i kommunen, har nedgangen vært på 13 % i perioden 2005-2015. 

Fallet i sysselsatte var størst de første årene av tiårsperioden. 

 

Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet. Samtidig er 

Dyrøy godt integrert med arbeidsmarkedet i sitt omland og ca. 1/3 av den yrkesaktive 

befolkningen pendler ut av kommunen. Næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig 

(få næringer), samtidig som næringslivet opererer i et marked som er konkurranseutsatt. 
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Tross befolkningsnedgang og nedgang i sysselsetting kan det se ut til at det tilsynelatende 

går greit i Dyrøy, men at kommunen er særlig sårbar i forhold til næringsmessige 

endringer. 

Muligheter 

Et omstillingsarbeid må baseres på de fortrinn for næringsutvikling kommunen har. Det 

som i utgangspunktet framstår som de mest interessante mulighetene for Dyrøy er: 

 Naturgitte fordeler knyttet til naturen og havet/sjøen 

 Beliggenhet og kommunikasjoner 

 Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til havbruksnæring og industri 

Anbefalinger og forslag til prioriteringer 

Utviklingsanalysen foreslår følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i 

Dyrøy: 

 Havbruksnæring inkludert leverandørindustri rettet mot havbruksnæring 

 Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat 

 Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 

 Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum 

 

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Omstillingsstyret tar fremlagte utviklingsanalyse for Dyrøy kommune til etterretning. 

Styreleders innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Styret hadde flere viktige innspill som tas inn videre i diskusjonen under sak 15/17 og 16/17.  

 

Utviklingsanalysen for Dyrøy kommune ligger som vedlegg til protokoll. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Omstillingsstyret tar fremlagte utviklingsanalyse for Dyrøy kommune til etterretning. 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder prosjektleder 
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1. Sammendrag	

Utfordringer	
Konsekvensutredningen	Troms	fylkeskommune	har	utarbeidet	viser	at	Dyrøy	er	i	en	særlig	sårbar	
situasjon,	særlig	på	grunn	av	sårbarhet	knyttet	til	et	ensidig	og	konkurranseutsatt	næringsliv.	Dyrøy	
kommune	må	tilrettelegge	for	vekst	i	eksisterende	næringsliv	og	etablering	av	en	
bredere	næringsstruktur.		

Ser	man	på	sysselsatte	i	kommunen,	har	nedgangen	vært	på	13	%	i	perioden	2005-2015.	Fallet	i	
sysselsatte	var	størst	de	første	årene	av	tiårsperioden.	
	
Arbeidsledigheten	i	kommunen	er	lav	og	ligger	under	landsgjennomsnittet.	Samtidig	er	Dyrøy	godt	
integrert	med	arbeidsmarkedet	i	sitt	omland	og	ca.	1/3	av	den	yrkesaktive	befolkningen	pendler	ut	av	
kommunen.	Næringsstrukturen	i	privat	sektor	er	relativt	ensidig	(få	næringer),	samtidig	som	
næringslivet	opererer	i	et	marked	som	er	konkurranseutsatt.		

Tross	befolkningsnedgang	og	nedgang	i	sysselsetting	kan	det	se	ut	til	at	det	tilsynelatende	går	greit	i	
Dyrøy,	men	at	kommunen	er	særlig	sårbar	i	forhold	til	næringsmessige	endringer.	

Muligheter	
Et	omstillingsarbeid	må	baseres	på	de	fortrinn	for	næringsutvikling	kommunen	har.	Det	som	i	
utgangspunktet	framstår	som	de	mest	interessante	mulighetene	for	Dyrøy	er:	

• Naturgitte	fordeler	knyttet	til	naturen	og	havet/sjøen	
• Beliggenhet	og	kommunikasjoner	
• Eksisterende	næringsliv,	særlig	knyttet	til	havbruksnæring	og	industri	

Anbefalinger	og	forslag	til	prioriteringer	
Utviklingsanalysen	foreslår	følgende	prioriterte	innsatsområder	for	omstillingsarbeidet	i	Dyrøy:	

• Havbruksnæring	inkludert	leverandørindustri	rettet	mot	havbruksnæring		
• Opplevelsesnæring	–	reiselivsutvikling	basert	på	natur,	kultur	og	mat		
• Eksisterende	næringsliv	–	videre	utvikling	og	knoppskytinger	
• Sentrumsutvikling	–	utvikling	av	attraktivitet	i	sentrum		
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2.	Innledning	–	metode	og	gjennomføring	
Omstillingsprogrammet	i	Dyrøy	kommune	ved	Nordavind	Utvikling	KF	er	oppdragsgiver	og	bestiller	
for	oppdraget	med	å	lage	Utviklingsanalyse.	Proneo	fikk	oppdraget	etter	en	anbudskonkurranse.	
Kontaktperson	i	Dyrøy	kommune/Nordavind	Utvikling	KF	har	vært	Ragnvald	Storvoll.	

Arbeidet	med	strategisk	utviklingsanalyse	har	fulgt	Innovasjon	Norge	sin	veileder	for	gjennomføring	
av	Strategisk	Utviklingsanalyse,	datert	02.11.11.		Arbeidet	ble	utført	i	perioden	mai	2017	–	august	
2017.		

Arbeidet	med	Utviklingsanalyse	er	gjennomført	som	en	forstudie,	med	mål	om	å	utarbeide	en	
utviklingsanalyse	for	Dyrøy	som	grunnlag	for	å	utarbeidelse	av	omstillingsplan.	Prosjektleder	hos	
Proneo	for	dette	oppdraget	har	vært	Knut	Baglo.	

Kilder	
Utviklingsanalysen	har	blitt	laget	på	bakgrunn	av	flere	ulike	kilder.		

De	to	viktigste	kildene	har	vært	spørreundersøkelse	og	dybdeintervju.	

Spørreundersøkelse	ble	utsendt	12.	mai,	til	i	overkant	av	100	personer.	Mottakere	var	
kommunestyremedlemmer,	lag	og	foreninger,	næringsliv	og	andre	nøkkelpersoner.	Det	kom	inn	40	
svar,	altså	en	svarprosent	i	underkant	av	40	%.	I	overkant	av	50	%	av	respondentene	svarer	de	er	
næringsaktører,	i	overkant	av	25	%	svarer	de	er	kommunalt	ansatt	og	i	underkant	av	25	%	svarer	de	
er	kommunepolitikere.	35	%	har	svart	annet	(flervalgssvar	mulig).	De	fleste	spørsmålene	krevde	
fritekstsvar,	og	de	aller	fleste	benyttet	muligheten	til	å	komme	med	mange	og	gode	innspill.	Se	
vedlegg	1	for	spørsmålsstillinger	i	spørreundersøkelsen.	

Det	ble	i	tillegg	gjennomført	dybdeintervjuer	med	22	sentrale	personer	fra	næringsliv,	kommunal	
administrasjon,	politikere	og	organisasjonsliv	i	Dyrøy.	Disse	intervjuene	ble	utført	som	enkeltintervju	
i	løpet	av	dagene	22.	og	23.	mai	2017.	Se	vedlegg	3	for	oversikt	over	intervjuobjekter	

Det	er	blitt	brukt	flere	skriftlige	kilder	i	arbeidet,	blant	annet	Samfunnsplan	for	Dyrøy	2014-2016,	
Omstillingsbehov	i	kommunene	i	Troms	(Telemarksforskning,	TF-rapport	nr.	354,	mars	2015)	og	
Konsekvensutredning	for	Dyrøy	kommune	(Troms	fylkeskommune,	januar	2017).	For	en	fullstendig	
oversikt	over	kilder,	se	Litteraturliste.	

Informasjon	og	forankring	 	
Å	forankre	et	omstillingsarbeid	på	en	god	måte	i	lokalbefolkningen	og	lokalt	næringsliv,	er	kanskje	
den	viktigste	jobben	i	den	innledende	og	forberedende	fasen	av	omstillingssøknaden.	Selv	om	
spørreundersøkelsen	og	dybdeintervjuene	primært	ble	brukt	til	å	skaffe	informasjon	til	
utviklingsanalysen,	har	de	også	bevisst	blitt	benyttet	til	å	forankre	omstillingsprosessen.	

For	å	forsterke	dette	arbeidet	ble	det	den	14.	juni	gjennomført	et	folkemøte	i	Nordavindshagen,	med	
om	lag	50	deltagere.	Målsettingen	med	møtet	var	utvikling	av	eierskap	til	Dyrøys	utfordringer	og	
forankring	av	kunnskapsgrunnlaget.	

I	forkant	av	dette	møtet	jobbet	Dyrøy	kommune/Nordavind	Utvikling	KF	svært	aktivt	i	sosiale	og	
tradisjonelle	medier.	Det	ble	også	gjennomført	bedriftsbesøk	for	å	markedsføre	arrangementet,	som	
et	ledd	i	kommunikasjonsarbeid	knyttet	til	omstillingsarbeidet.	
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3.	Bakgrunn	for	omstillingen	i	Dyrøy	

3.1		 Omstilling	i	Dyrøy	–	mål	og	ambisjoner	
Dyrøy	kommune	skal	legge	til	rette	for	vekst	i	eksisterende	næringsliv	og	sørge	for	etablering	av	en	
bredere	næringsstruktur.	Dette	skal	gi	kommunen	et	mindre	sårbart	næringsliv	og	sikre	at	
sysselsettingen	blir	mindre	sårbart	for	konjunktursvingninger.	

3.2		 Definisjoner	omstilling	
I	kriteriene	for	statlig	ekstra	innsats	i	forbindelse	med	omstilling	heter	det:		

«Reduksjonen	i	den	direkte	sysselsettingen	i	hjørnesteinsbedriften/næringen	bør	være	meget	
betydelig	over	en	3-års	periode,	og	reduksjonen	bør	som	hovedregel	utgjøre	minst	15	prosent	av	den	
totale	sysselsettingen	i	kommunen.	I	absolutte	tall	bør	nedleggelsen	som	et	minimum	ligge	på	150	
personer.	I	helt	særskilte	tilfeller	bør	det	imidlertid	vurderes	om	en	kan	gå	noe	lavere	på	små	og	
isolerte	steder.”		

I	en	totalvurdering	av	situasjonen	i	området	skal	det	imidlertid	også	legges	vekt	på	reduksjonen	i	den	
indirekte	sysselsettingen,	den	generelle	arbeidsledigheten	og	mulighetene	for	pendling	innenfor	den	
aktuelle	bo-	og	arbeidsmarkedsregionen.	I	tillegg	kan	det	også	være	aktuelt	å	ta	i	betraktning	
trygdebudsjettets	størrelse,	andel	yrkesaktive	i	kommunen	og	kommuneøkonomi	for	å	få	et	mest	
mulig	komplett	bilde	av	tilstanden	i	lokalsamfunnet».		

I	tillegg	til	tapte	arbeidsplasser	og	befolkningsnedgang	er	faktorer	som	lavt	utdanningsnivå,	
begrenset	kapitaltilgang,	behov	for	reduksjoner	i	kommunalt	driftsnivå,	lav	attraksjonskraft,	
sårbarhet	i	forhold	til	næringsmessige	endringer	og	stor	avstand	til	nærmeste	regionsenter	med	å	
forsterke	den	negative	spiralen.		

I	forskningslitteraturen	benyttes	det	enkelte	faguttrykk	som	beskrives	kjerneproblematikk	innen	
omstilling.	Her	gis	definisjoner	på	de	mest	sentrale:		

3.2.1		 Sårbarhet	
Et	samfunns	sårbarhet	sier	noe	om	risikoen	for	stagnasjon	eller	nedgang,	og	er	blant	annet	knyttet	til	
potensialet	for	arbeidsplassutvikling	i	lokalsamfunnet	og	lønnsomhetsutvikling	i	næringslivet.	
Sårbarhet	måles	vanligvis	ved	bruk	av	tre	indikatorer:	1	

• Avhengighet	av	hjørnesteinsbedrifter	 
• Avhengighet	av	enkeltbransjer 
• Kontakt	med	arbeidsmarked	utenfor	 

Distriktskommuner	er	generelt	mer	sårbare	enn	andre,	og	det	er	særlig	sårbarhet	knyttet	til	
bransjespesialisering	som	har	økt	i	norske	kommuner.	Dette	er	ofte	en	konsekvens	av	«vellykket»	
næringsutvikling,	der	en	har	lykkes	innenfor	et	avgrenset	næringsområde,	med	påfølgende	sårbarhet	
for	konjunktursvingninger.		

Dette	er	det	viktig	å	være	oppmerksomme	på	i	en	omstillingsprosess.	Ofte	må	mulighetene	til	å	
lykkes	med	å	bygge	på	kompetanse	og	næringsliv	som	finnes,	vurderes	opp	mot	mulighetene	til	å	

																																																													
1	Kobro,	Vareide	og	Hatling:	Suksessrike	distriktskommuner.	En	studie	av	kjennetegn	ved	15	norske	
distriktskommuner,	s	9.	TF-rapport	nr.	303,	Telemarksforskning	2012	
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stimulere	til	etablerervirksomhet	innen	andre	områder.	En	må	kort	og	godt	sørge	for	at	
lokalsamfunnet	har	flere	føtter	å	stå	på.		

3.2.2		 Attraktivitet	
Steder	kan	vokse	fram	av	i	hvert	fall	tre	ulike	årsaker,	og	sentralt	i	alle	disse	står	mennesker.	
Telemarksforskning	har	utviklet	en	modell	hvor	de	sorterer	den	stedlige	veksten	og	utvikling	i	tre	
attraktivitetsdimensjoner:		

• Attraktivitet	som	bosted		
• Attraktivitet	som	besøkssted		
• Attraktivitet	som	bedriftssted		

Summen	av	disse	tre	attraktivitetsdimensjonene	definerer	nivået	på	et	steds	evne	til	utvikling	og	
vekst.	

3.3		 Dyrøys	omstillingsbehov	
Det	er	flere	utredninger	som	ligger	til	grunn	for	at	Dyrøy	kommune	blir	tildelt	omstillingsmidler	fra	
Troms	fylkeskommune.		

1. «Omstillingsbehov	i	kommunene	i	Troms»	((Telemarksforskning,	TF-rapport	nr.	354,	mars	
2015)	

Denne	rapporten	viser	at	Dyrøy	potensielt	sett	har	et	omstillingsbehov	på	grunn	av	lav	
bostedsattraktivitet,	utflytting	og	nedgang	i	arbeidsplasser.		

2. «Konsekvensutredning	for	Dyrøy	kommune»	(Troms	fylkeskommune,	januar	2017).		

Konsekvensutredningen	bekrefter	at	Dyrøy	er	i	en	særlig	sårbar	situasjon,	særlig	på	grunn	av	
sårbarhet	knyttet	til	et	ensidig	og	konkurranseutsatt	næringsliv.	Dyrøy	kommune	må	tilrettelegge	for	
vekst	i	eksisterende	næringsliv	og	etablering	av	en	bredere	næringsstruktur		

Næringsmessige	utviklingstrekk	Dyrøy,	hentet	fra	konsekvensanalysen:	

• Stor	offentlig	sektor	(52,2	%)	–	ikke	ulikt	sammenlignbare	kommuner		
• Vekst	i	sysselsetting	innen	industri	og	bergverksdrift	(i	stor	grad	knyttet	til	Demas	AS)	
• Ensidig	næringsstruktur	både	offentlig	og	privat		
• Størst	andel	konkurranseutsatte	næringer	i	Troms		

Demografiske	utviklingstrekk	Dyrøy,	også	hentet	fra	konsekvensanalysen:		

• Aldrende	befolkning	-	stor	og	økende	forsørgelsesbyrde		
• Stor	utpendling		
• Befolkningsnedgang	og	fødselsunderskudd	og	netto	utvandring	–	ingen	tegn	til	at	nedgangen	

stopper	opp.	Prognostisert	befolkningsutvikling	viser	nedgang	uavhengig	av	hvilke	prognoser	
som	legges	til	grunn		

• Lavt	utdanningsnivå		

Konklusjon	fra	Troms	fylkeskommune:	Kombinasjonen	næringsmessig	og	demografiske	
omstillingsbehov	gjør	at	Troms	fylkeskommune	innvilger	Dyrøy	status	som	omstillingskommune,	i	
inntil	tre	år	fra	1.1.17	til	31.12.19	(Troms	fylkeskommune,	vedtak	fylkesrådssak	25/17	den	14.	februar	
2017).	Etter	treårsperioden	vil	Troms	fylkeskommune	gjøre	en	evaluering	av	om	omstillingsstatus	
skal	forlenges	i	tre	nye	år.		 	
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4.	Dyrøy	i	et	regionalt	perspektiv	
I	dette	kapittelet	ser	vi	på	Dyrøy	i	et	regionalt	og	nasjonalt	perspektiv,	primært	for	å	gi	et	relevant	
bakgrunnsbilde	til	resten	av	utviklingsanalysen.			

Konsekvensanalysen	utført	av	Troms	fylkeskommune	oppsummerer	mange	av	de	viktigste	
utviklingsstatistikkene	for	Dyrøy.	I	dette	kapitlet	oppsummerer	vi	det	vi	anser	som	de	viktigste	
funnene	fra	konsekvensanalysen.	For	videre	lesing	og	mer	utfyllende	informasjon	henviser	vi	til	
konsekvensanalysen.		

4.1	 Om	Dyrøy		
Dyrøy	er	en	kystkommune	geografisk	plassert	i	Midt-Troms,	på	innsiden	av	øya	Senja.	Kommunen	har	
et	landareal	på	289	km2	og	hadde	per	1.	januar	2017	1138	innbyggere.		

Kommunesenteret	i	kommunen	er	Brøstadbotn,	plassert	på	fastlandet.	I	henhold	til	SSBs	definisjon	
er	ikke	Brøstadbotn	et	tettsted,	slik	at	ingen	deler	av	Dyrøy	kan	defineres	som	tettbygd	strøk.	Om	lag	
200	personer	bor	på	Dyrøya,	som	har	gitt	kommunen	sitt	navn,	mens	resten	bor	på	fastlandet.	
Dyrøya	er	forbundet	til	fastlandet	med	veibro.		

Figur	1.	Dyrøy	kommune	i	et	regionalt	perspektiv	

	

Kartkilde:	Statens	kartverk	

Dyrøy	kommune	grenser	til	kommunene	Ibestad	og	Salangen	i	sør,	Sørreisa	i	øst,	Lenvik	i	nord	og	
Tranøy	i	nord/vest.	
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4.2		 Næringsutvikling,	attraktivitet	og	vekstkraft	

4.2.1		 Kommune-NM	
Kommune-NM	er	en	årlig	rangering	NHO	gjør	av	kommunene	i	Norge.	De	rangerer	kommunene	etter	
attraktivitet	og	lokal	vekstkraft	basert	på	forhold	ved	næringsliv,	arbeidsmarked,	demografi,	
kompetanse	og	kommunal	økonomi.	

Kommune-NM	2017	er	basert	på	innsamlede	tall	fra	2016.		

Dyrøy	er	blitt	rangert	som	kommune	nummer	23	(av	24)	i	Troms	og	nummer	420	(av	426)	i	Norge.	
Vedlegg	4	viser	Dyrøys	rangeringer	fordelt	på	de	ulike	delkategoriene.	Dyrøy	scorer	relativt	sett	best	i	
kategorien	kompetanse,	men	svakere	i	de	andre	kategoriene.		

Figur	2,	Kommunene	i	Troms	i	Kommune-NM	

	

Figur	2	viser	hvordan	kommunene	i	Troms	scorer	i	Kommune-NM,	fordelt	på	5	nivåer.	Bare	Tromsø	
kommune	blir	rangert	i	høyeste	nivå.	Dyrøy	havner	i	det	laveste	nivået.		

4.3	 Befolkningsutvikling	
Figur	2	viser	tydelig	at	Dyrøy	har	hatt	en	kontinuerlig	negativ	folketallsutvikling	siden	SSBs	statistikk	
startet	opp	i	1951.	Dette	er	noe	av	bakgrunnen	for	at	kommunen	får	tildelt	omstillingsmidler.	Hoppet	
på	midten	av	1960-tallet	skjedde	fordi	Dyrøy	kommune	overtok	deler	av	Tranøy	kommune	i	1964.	
Aksen	på	venstre	side	og	den	blå	kurven	viser	folketallet	per	1.januar	år	for	år.	De	oransje	søylene	og	
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aksen	på	høyre	side	viser	årlig	prosentvis	endring	i	folketallet.	Vi	ser	at	Dyrøy	har	hatt	
folketallsnedgang,	til	dels	betydelig	nedgang,	de	fleste	år	i	perioden.		

Figur	3.		Dyrøys	befolkningsutvikling	

	

Framskrivningene	på	befolkning	i	kommunen	(hentet	fra	konsekvensanalysen)	viser	at	
sannsynligheten	er	stor	for	at	befolkningsnedgangen	fortsetter	også	frem	til	2025,	men	at	dette	
trolig	skyldes	døds-	og	fødselsrater,	heller	enn	utstrakt	fraflytting	(de	siste	ti	årene	har	kommunen	
opplevd	netto	fraflytting	på	24	personer).		

4.4		 Utdanningsnivå	
Som	konsekvensanalysen	viser,	har	Dyrøy	en	noe	lavere	andel	med	høyere	utdanning	enn	både	
Norge	som	helhet	og	Troms	fylke.	Dette	henger	trolig	sammen	med	arbeidskraftbehovet	i	det	lokale	
næringslivet,	og	trenger	dermed	ikke	i	seg	selv	være	en	utfordring.	Samtidig	vet	vi	at	i	kommuner	
med	lavere	utdanningsnivå,	vil	innbyggerne	ha	noe	lavere	mobilitet	ved	uforutsette	hendelser	som	
konkurser	og	lignende.		

Vår	erfaring	er	at	bildet	i	Dyrøy	er	svært	sammenlignbart	med	mange	andre	kommuner	av	Dyrøys	
størrelse.		

4.5	 Sysselsetting,	næringsstruktur	og	arbeidsledighet	
Nedgangen	i	antall	sysselsatte	fra	2005	til	2015	har	vært	på	13	%.	Fallet	i	sysselsatte	var	størst	de	
første	årene	i	tiårsperioden.	Framskrivningene	av	sysselsatte	frem	til	2025	er	basert	på	de	siste	årene	
i	perioden	da	nedgangen	ikke	var	så	stor	(hentet	fra	konsekvensutredningen).	På	grunn	av	dette	
fremstår	framskrivningene	for	sysselsatte	som	relativt	optimistiske.		
	
Per	4.	kvartal	2016,	den	nyeste	tilgjengelige	statistikken	hos	Statistisk	Sentralbyrå,	er	det	502	
sysselsatte	bosatt	i	Dyrøy	kommune,	men	bare	352	sysselsatte	med	arbeidssted	i	kommunen.	Ergo	er	
nettopendlingen	ut	av	kommunen	på	150	sysselsatte,	i	underkant	av	en	tredjedel	av	arbeidskraften	i	
kommunen.	En	netto	utpendling	på	150	personer	har	vært	stabilt	det	siste	tiåret.		
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Figur	4.	Hvor	pendler	innbyggerne	til?	

	

Figur	5.	Hvor	pendler	de	sysselsatte	i	Dyrøy	fra?	

	

Figurene	3	og	4	er	hentet	fra	Troms	fylkeskommunes	konsekvensanalyse.	Som	vi	ser	av	figur	3	er	det	
stor	utpendling	til	nabokommunene,	særlig	Lenvik,	Sørreisa	og	Salangen,	med	Lenvik	som	den	klart	
største	utpendlingskommunen.	

Størst	innpendling	er	det	fra	Sørreisa,	men	også	kommune	Salangen	og	Lenvik	har	betydelig	
innpendling	til	Dyrøy.	
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Tabell	1.	I	hvilke	sektorer	jobber	de	som	er	sysselsatte	i	Dyrøy:	

Sektor	 Antall	 Andel	
Jordbruk,	skogbruk	og	fiske	 16	 4,5	%	
Bergverksdrift	og	utvinning	 0	 0,0	%	
Industri	 63	 17,9	%	
Elektrisitet,	vann	og	renovasjon	 3	 0,9	%	
Bygge-	og	anleggsvirksomhet	 18	 5,1	%	
Varehandel,	reparasjon	av	motorvogner	 15	 4,3	%	
Transport	og	lagring	 20	 5,7	%	
Overnattings-	og	serveringsvirksomhet	 6	 1,7	%	
Informasjon	og	kommunikasjon	 3	 0,9	%	
Finansiering	og	forsikring	 0	 0,0	%	
Teknisk	tjenesteyting,	eiendomsdrift	 6	 1,7	%	
Forretningsmessig	tjenesteyting	 11	 3,1	%	
Off.adm.,	forsvar,	sosialforsikring	 37	 10,5	%	
Undervisning	 30	 8,5	%	
Helse-	og	sosialtjenester	 117	 33,2	%	
Personlig	tjenesteyting	 4	 1,1	%	
Uoppgitt	 3	 0,9	%	

	 352	 	
	

Tallene	for	Dyrøy	er	på	mange	måter	typisk	for	distriktskommuner	som	er	i	ferd	med	å	gå	inn	i	en	
omstillingsprosess.	En	vesentlig	andel	av	de	sysselsatte	i	kommunen	jobber	i	offentlig	sektor,	over	
50%,	i	tillegg	er	de	sysselsatte	sårbare	for	svingninger	i	enkeltbedrifter,	for	Dyrøy	primært	
representert	ved	Demas	og	Dyrøymat.	

Ser	vi	på	de	sysselsatte	som	bor	i	Dyrøy,	men	uavhengig	av	arbeidssted,	blir	statistikken	noe	
annerledes.	Andelen	som	jobber	i	industri	går	ned,	andelen	som	jobber	i	tjenesteytende	næringer,	
bygg	og	anlegg	og	primærnæringer	går	opp.	Dette	viser	at	kommunen	er	noe	mindre	sårbar	når	man	
inkluderer	med	utpendling.	Det	er	en	netto	innpendling	til	industrisektoren	på	grunn	av	Demas.	Den	
næringsmessige	sårbarheten	til	Dyrøy	er	fremdeles	tilstede	og	absolutt	reell,	men	vi	ser	at	
pendlemulighetene	gjør	kommunen	mindre	sårbar	for	svingninger	i	eget	næringsliv.	

Arbeidsledigheten	i	kommunen	er	lav	og	ligger	under	landsgjennomsnittet.	Andelen	uføretrygdede	i	
arbeidsfør	alder	i	Dyrøy	er	per	31.12.16	på	19%	ifølge	offisielle	NAV-tall.	Dette	er	femte	høyest	i	
landet.	Landsgjennomsnittet	er	på	9,5%,	gjennomsnittet	for	Troms	er	på	10,6%.	Dette	er	
nødvendigvis	med	på	å	forsterke	en	negativ	utvikling	i	kommunen.		

4.6	 Regionalt	samarbeid	
Dyrøy	er	formelt	en	del	av	Midt-Troms	regionråd	sammen	med	kommunene	Bardu,	Berg,	Lenvik,	
Målselv,	Sørreisa,	Torsken	og	Tranøy.		

Dyrøy	har	samarbeid	med	de	andre	kommunene	i	regionen	(i	ulike	konstellasjoner)	på	områder	som	
blant	annet	PPT,	legevakt	og	jordmor.	Kommunen	deltar	gjennom	Midt-Troms	regionråd	i	ulike	
utviklingsforum	og	–arrangement.	
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Dyrøy	kommune	har	i	flere	år	hatt	et	prosjekt	kalt	Stedsuavhengige	arbeidsplasser.	Formålet	med	
prosjektet	har	vært	å	tilrettelegge	for	at	dyrøyværinger	som	har	jobb	i	andre	deler	av	fylket	eller	
landet,	kan	jobbe	fra	Dyrøy	i	hele	eller	deler	av	arbeidstiden.	For	å	få	til	dette,	har	man	bygd	opp	og	
markedsført	et	kontorfellesskap	der	personer	kan	jobbe	fra	Dyrøy	i	tilrettelagte	lokaler	og	med	
nødvendige	fasiliteter.	I	oppstartsfasen	fungerte	dette	prosjektet	veldig	bra,	med	særlig	mange	
hytteboere	som	benyttet	seg	av	tilbudet.	Etter	at	bredbåndsdekningen	i	kommunen	ble	bedre,	falt	
behovet	for	denne	målgruppen	bort.	I	dag	blir	kontorfellesskapet	i	stor	grad	brukt	til	fjernstudier	og	
flere	dyrøyværinger	har	tatt	videreutdannelse	via	lokalet.		

4.7		 Vurdering	
Dyrøy	fremstår	som	godt	integrert	med	nabokommunene,	særlig	knyttet	til	arbeidsmarkedet.	Det	er	
både	vesentlig	inn-	og	utpendling	til	kommunen,	noe	som	gjør	at	det	reelle	arbeidsmarkedet	for	
innbyggerne	i	Dyrøy	er	større	enn	bare	internt	i	kommunen.	Dette	gjør	Dyrøy	til	et	vesentlig	mer	
robust	samfunn	enn	det	ville	vært	uten	disse	pendlemulighetene.	

Samtidig	har	Dyrøy	utviklingsutfordringer	man	må	adressere	i	omstillingsarbeidet.	Bakgrunnen	for	at	
Dyrøy	får	omstillingsmidler	at	en	stor	andel	jobber	i	offentlig	sektor,	en	stor	andel	jobber	i	
konkurranseutsatte	næringer	og	det	er	stor	avhengighet	knyttet	til	enkeltbedrifter	som	Demas	og	
Dyrøymat.	I	tillegg	har	kommunen	over	lang	tid	hatt	kontinuerlig	nedgang	i	antall	sysselsatte	og	i	
innbyggertall.	Alle	disse	aspektene	gjør	at	Dyrøy	har	et	omstillingsbehov	som	det	er	viktig	å	ta	tak	i	i	
løpet	av	omstillingsperioden.	

Kommunen	har	forsøkt	å	skape	et	bredere	tilbud	ved	prosjektet	Stedsuavhengige	arbeidsplasser,	
som	skal	gjøre	det	lettere	for	folk	å	bosette	seg	i	Dyrøy	eller	for	eksisterende	dyrøyværinger	å	ta	jobb	
utenfor	kommunen.	Initiativet	fremstår	som	både	riktig	og	godt.	Flere	av	respondentene	vi	har	
snakket	med	påpeker	likevel	at	tiltaket	ikke	har	gitt	de	ønskede	effektene,	uten	at	man	har	klart	å	
peke	på	konkrete	feil	som	har	blitt	gjort	eller	enkle	løsninger	for	å	gjøre	tiltaket	mer	attraktivt.	

Utfordringene	Dyrøy	står	overfor	og	sysselsettingsstrukturen	i	kommunen,	fremstår	på	mange	måter	
som	svært	typiske	for	distriktskommuner	av	Dyrøys	størrelse.	Tilsvarende	kommuner	over	hele	
landet	opplever	mye	av	de	samme	utfordringene	som	Dyrøy	har.	Dette	gjør	at	Dyrøys	utfordringer	på	
mange	måter	er	en	del	av	makrobildet	og	ikke	nødvendigvis	noe	Dyrøy	«har	skyld	i	selv».		
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5.	Komparative	fortrinn	for	næringsutvikling	i	Dyrøy	

5.1	 	Næringsmiljø	i	Dyrøy	

5.1.1	 Industri	
Demas	er	den	største	private	bedriften	i	Dyrøy,	både	når	det	gjelder	omsetning	og	antall	ansatte.	
Bedriften	produserer	og	forhandler	el-tavler	og	annet	elektroutstyr.	Demas	er	den	eneste	
industribedriften	av	en	viss	størrelse	i	Dyrøy	og	utgjør	per	i	dag	kommunens	industrimiljø.	Demas	har	
også	satset	utenfor	Dyrøy,	med	avdelinger	i	Harstad	og	Hønefoss	og	oppkjøp	av	en	bedrift	Bergen.	

Demas	er	en	landsdekkende	bedrift	som	har	vært	konkurransedyktig	i	mange	år	innenfor	sitt	felt.	
Demas’	spisskompetanse	fremstår	som	Dyrøys	største	konkurransefortrinn	innenfor	
industrisektoren.	Ved	å	bidra	til	å	utvikle	Demas	videre,	både	som	egen	bedrift,	med	mulige	spinoff-
etableringer	eller	ved	å	bygge	opp	leverandørindustri	rundt,	kan	man	utvikle	næringslivet	i	
kommunen	videre.		

5.1.2	 Handel	og	tjenesteytende	næringer	
Det	er	vanskelig	å	se	noen	åpenbare	fordeler	for	tjenesteytende	næringer	i	Dyrøy,	men	satsinger	som	
Stedsuavhengige	arbeidsplasser	viser	at	man	har	forsøkt	å	bygge	opp	klynger	med	personer	fra	
tjenesteytende	næringsliv	de	siste	årene.	Med	moderne	kommunikasjonsmetoder	er	det	i	stadig	
større	grad	mulig	å	jobbe	fra	hjemmekontor,	noe	som	fjerner	noen	av	de	fysiske	ulempene	
distriktskommuner	som	Dyrøy	har	hatt.	En	kontinuerlig	satsing	på	hjemmekontor-tilbud	vil	på	sikt	
kunne	være	fruktbart	og	være	et	fortrinn	for	kommunen.		

Som	pendlestatistikken	viser,	har	Dyrøy	et	omland	som	er	vesentlig	større	enn	kommunens	
innbyggertall.	Dette	tilsier	at	Dyrøy	bør	ha	muligheter	til	å	etablere	tjenesteytende	næringer	som	
strekker	seg	utover	kommunegrensene.			

5.1.3		 Reiseliv	og	opplevelsesbaserte	næringer	
Det	finnes	i	overkant	av	200	hytter	i	Dyrøy	per	i	dag.	Det	ble	bygd	forholdsvis	mange	hytter	i	
perioden	2001-2008	(i	overkant	av	40	hytter),	men	det	er	bygd	bare	om	lag	ti	hytter	det	siste	tiåret.	
Erfaringer	fra	andre	distriktskommuner	(eksempelvis	Trøndelag	Forskning	og	Utvikling,	rapport	
2012:13,	Økonomiske	effekter	av	hytteturisme	i	Lierne)	viser	at	den	lokale	verdiskapingen	fra	
hytteturisme	ofte	er	stor.	Dyrøys	beliggenhet,	natur	og	relativt	milde	klima	bør	også	kunne	gjøre	
Dyrøy	til	en	enda	mer	attraktiv	hyttedestinasjon	enn	i	dag	dersom	man	klarer	å	tilrettelegge	for	det.		

Naboøya	Senja	har	klart	å	bygge	seg	opp	som	en	nasjonal	merkevare	og	har	blitt	en	
reiselivsdestinasjon	både	for	nordmenn	og	utlendinger.	I	følge	SSB	økte	antall	overnattingsdøgn	på	
Senja	med	over	40%	fra	2013	til	2016,	og	foreløpige	tall	viser	at	økningen	fortsetter	i	2017.	I	tillegg	til	
at	det	er	en	nasjonal	reiselivstrend	med	flere	overnattinger	i	de	fleste	norske	regioner,	øker	Senja	
også	sin	nasjonale	markedsandel	som	reiselivsdestinasjon.	Også	de	andre	regionene	i	Troms	har	økt	
sine	nasjonale	markedsandeler	de	siste	årene.		

Senja	har	sitt	eget	destinasjonsselskap	–	Visit	Senja.	Dyrøy	kommune	er	nylig	blitt	medlem	i	
destinasjonsselskapet.	I	tillegg	har	turismen	til	Tromsø	og	regionen	for	øvrig	økt	betydelig	de	siste	
årene.	Dette	skyldes	både	makrotrender	som	lavere	kronekurs	og	generelt	mer	tilstrømming	til	
Norge,	men	også	regionale	satsinger	som	nordlysturisme.	Dyrøys	beliggenhet,	med	nærhet	til	både	
Senja	og	Tromsø,	gjør	at	det	finnes	mye	turister	i	regionen	i	utgangspunktet.	En	liten	andel	av	disse	
besøker	eller	legger	igjen	penger	i	Dyrøy	i	dag.		
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Å	utnytte	trafikken	som	allerede	finnes	i	regionen	for	å	skape	attraksjoner	og	destinasjoner	også	i	
Dyrøy,	fremstår	som	Dyrøys	kanskje	største	konkurransefortrinn	innenfor	reiseliv.	I	tillegg	ligger	
Dyrøy	i	rimelig	nærhet	til	flyplassene	i	Tromsø,	Bardufoss	og	Harstad/Narvik.	Dyrøys	beliggenhet	
fremstår	derfor	som	et	konkurransefortrinn	for	reiselivsutvikling.	

Dyrøy	har	også	en	rik	kystkultur,	både	med	kysthistorie,	mattradisjoner	og	andre	kulturtradisjoner,	
som	gir	grobunn	for	mer	opplevelsesbasert	næring.		

5.1.4	 Primærnæringer	
Det	finnes	flere	havbruksanlegg	i	kommunen.	Både	Akvafarm,	Salmar,	Salaks	og	Nordlaks	har	anlegg	i	
Dyrøy.	Havbruksnæringen	er	en	viktig	næring	i	hele	landsdelen	og	Dyrøys	beliggenhet	gjør	
kommunen	godt	egnet	til	oppdrettsvirksomhet.	Det	ligger	heller	ikke	noen	begrensninger	på	
myndighetsnivå	som	tilsier	at	næringen	ikke	kan	utvikle	seg	og	vokse	i	Dyrøy,	særlig	på	
leverandørsida.	Aktørene	som	er	inne	i	Dyrøy	i	dag	er	ressurssterke	og	vil	trolig	ha	ledige	midler	til	å	
investere	videre	dersom	man	ser	på	Dyrøy	som	en	interessant	nok	lokasjon	for	fremtidig	vekst.	

En	sterk	tilstedeværelse	fra	havbruksnæringen,	gjør	det	også	mulig	å	utvikle	lokal	leverandørindustri	
og	fastlandsaktivitet	knyttet	til	havbruk.	Å	ha	havbruksanlegg	i	umiddelbar	nærhet	er	et	åpenbart	
konkurransefortrinn	for	Dyrøy	som	kan	utnyttes	til	å	skape	mer	lokal	verdiskaping	enn	i	dag.	

Dyrøy	har	også	en	sterk	jordbruksnæring	i	kommunen,	primært	representert	ved	sauebønder,	men	
også	noe	storfe.	Lokalmatbedriften	Dyrøymat	har	over	mange	år	vokst	seg	til	å	bli	en	stor	og	viktig	
verdiskaper	i	lokalsamfunnet,	både	på	egen	hånd	og	som	en	viktig	innkjøper	av	lokale	råvarer.	Å	ha	
en	offensiv	bedrift	som	Dyrøymat	i	lokalsamfunnet	er	en	stor	styrke	for	matprodusentene	i	
kommunen	og	å	kunne	bygge	videre	på	Dyrøymat	for	å	gjøre	Dyrøy	enda	sterkere	som	
nisjematprodusent	tror	vi	er	et	stort	konkurransefortrinn.	

5.2	 	Produksjonsfaktorer	

5.2.1	 Råstoff	og	naturressurser	
Dyrøy	har	flere	naturressurser	som	er	konkurransefortrinn	for	verdiskaping.	Både	havrommet,	
jordbruksarealer	og	beiteressurser,	naturen	og	mineralressurser	blir	fremhevet	som	muligheter.	

Det	er	etablerte	havbruk	og	fiskeaktører	i	kommunen	i	dag.	Med	sin	beliggenhet	og	sitt	havrom,	er	
det	mulig	å	se	for	seg	økt	aktivitet	innenfor	sjømatproduksjon	og	-fangst	med	utgangspunkt	i	
kommunen.	Det	er	ferd	med	å	skje	store	endringer	i	hvilke	råstoff	fra	sjøen/havet	som	er	økonomisk	
interessante.	Eksempelvis	er	oppdrett	og	høsting	av	tare	blitt	en	svært	lønnsom	næring	i	deler	av	
landet.	Dyrøy	har	med	sin	kystlinje	og	korte	avstander	ut	til	havet,	muligheter	for	å	få	til	verdiskaping	
innenfor	de	nye	mulighetene	som	dukker	opp.		

Stadig	mer	tyder	også	på	at	klimaendringer	påvirker	livet	i	havet	i	minst	like	stor	grad	som	livet	på	
land,	og	dette	gjør	at	man	ser	stadig	store	endringer	i	hvordan	ulike	fiskebestander	flytter	seg	med	
klimaendringene.	Dette	kan	gi	nye	muligheter	for	kystkommuner	som	Dyrøy	i	årene	som	kommer.	

Klimaet	i	kommunen	fremstår	som	relativt	mildt	og	kommunen	har	beiteressurser	som	kan	utnyttes	
til	økt	jordbruksproduksjon.	Sammenlignet	med	mange	andre	kommuner	har	Dyrøy	også	få	
utfordringer	med	rovdyr,	noe	som	fremstår	som	et	stadig	større	konkurransefortrinn	i	
kjøttproduksjon.		

Flere	av	intervjuobjektene	i	denne	undersøkelsen	har	pekt	på	at	det	er	mulige	mineralressurser	i	
kommunen	som	kan	være	drivverdige.	Erfaringsmessig	er	det	svært	tid-	og	kostnadskrevende	
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prosesser	å	jobbe	frem	til	utnyttelse	av	slike	ressurser,	men	det	kan	likevel	være	interessante	å	se	på	
mulighetene	innenfor	feltet.		

5.2.2	 Menneskelige	ressurser	og	arbeidskraft	
Andelen	uføre	i	Dyrøy	er	høy,	men	andelen	arbeidsledige	er	tilsvarende	lav.	Andelen	som	pendler	ut	
av	kommunen	er	høy	og	antallet	sysselsatte	i	nabokommunene	er	stor.	Både	antallet	dyrøyværinger	
som	pendler	ut	av	kommunen,	personer	med	fritidsbolig	i	kommunen	og	det	relativt	sett	store	
omlandet	til	Dyrøy,	gjør	at	tilgangen	på	arbeidskraft	fremstår	som	god	dersom	man	ser	regionen	
under	ett.	

Dyrøy	fremstår	som	et	dugnadssamfunn	og	innbyggerne	har	et	stort	engasjement	for	
hjemkommunen.	Mange	har	et	stort	engasjement	for	utviklingen	av	Dyrøy	og	ønsker	å	stille	opp	for	
hjemstedet	sitt.	Dette	er	en	styrke	som	Dyrøy	må	ta	med	seg	og	bruke	også	i	omstillingsarbeidet.	

5.2.3	 Teknologi	og	kompetanse	
Både	Demas	og	tilstedeværelsen	av	havbruksnæringen	i	kommunen	gir	teknologi	og	kompetanse	
som	det	er	mulig	å	bygge	videre	på	for	å	skape	utviklingen.	Havbruksnæringen	er	lokalisert	i	praksis	
langs	hele	norskekysten	og	en	bransje	som	dermed	ikke	er	unik	for	Dyrøy.	Havbruksnæringen	er	i	
kontinuerlig	endring	og	de	teknologiske	og	kompetansemessige	kravene	i	bransjen	blir	stadig	større,	
noe	som	gir	aktørene	stadig	større	grad	av	spisskompetanse.	

Kompetansen	som	har	blitt	bygd	opp	i	elektroindustrien	i	kommunen	er	derimot	mer	sjelden	og	på	
dette	fagfeltet	har	Dyrøy	en	spisskompetanse	som	fremstår	bortimot	unik	i	Norge.	Denne	
kompetansen	bør	være	mulig	å	overføre	også	til	andre	bransjer	og	er	et	viktig	konkurransefortrinn	
for	kommunen.	Kompetansen	som	finnes	i	kommunen	kan	både	bidra	til	å	utvikle	Demas	videre	og	å	
skape	mulige	spinoff-bedrifter	og/eller	leverandørbedrifter.	

5.2.4	 Kapitaltilgang	
Havbruksnæringen	er	en	kapitalsterk	næring,	og	tilstedeværelsen	næringen	har	i	kommunen	er	en	
styrke	for	videre	investeringer	i	kommunen.	Selskapene	som	er	tilstede	i	kommunen	er	store	
regionale	og	nasjonale	aktører	med	kapital	til	å	investere	i	Dyrøy	dersom	de	finner	de	rette	
forretningsmulighetene.	Utover	havbruksnæringen,	fremstår	kapitaltilgangen	fra	privat	næringsliv	i	
kommunen	som	liten.		

Dyrøy	ligger	innenfor	det	geografiske	virkemiddelområdet	for	bruk	av	distriktsrettede	
utviklingsmidler,	noe	som	øker	det	lokale	næringslivets	muligheter	for	å	få	tilført	midler	fra	
Innovasjon	Norge.	Via	deres	ordninger	finnes	det	store	muligheter	for	kapitaltilførsel	til	lokalt	
næringsliv,	både	i	form	av	tilskudd	til	utviklingsprosjekter	og	risikolån.	I	tillegg	vil	omstillingsmidlene	
kunne	brukes	til	å	støtte	utviklingsprosjekter	i	bedriftene	og	lette	kapitaltilgangen	for	næringslivet.	
Klarer	man	å	koordinere	og	samordne	disse	to	kapitalkildene	til	det	beste	for	Dyrøys	næringsliv,	
ligger	det	et	stort	potensial	før	økt	kapitaltilgang	til	næringslivet	i	kommunen.	De	
distriktskommunene	som	evner	å	utnytte	Innovasjon	Norges	eksisterende	ordninger	for	å	
understøtte	satsingen	i	omstillingsarbeidet,	får	store	konkurransefortrinn	i	kapitalinnhentingen	i	
tidlig	fase.		

5.2.5	 Nærhet	til	markedet	
Det	ligger	flere	konkurransefortrinn	knyttet	til	Dyrøys	beliggenhet.	Både	nærheten	til	flyplass,	
nærheten	til	skipstrafikk,	mulighetene	for	pendling	og	beliggenheten	med	tanke	på	økt	reiseliv,	er	
fordeler	kommunen	kan	dra	nytte	av.	
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I	nabokommunene	på	Senja	og	i	Tromsø,	pågår	det	en	stor	satsing	på	reiseliv.	Antallet	turister	i	
regionen	har	økt	vesentlig	de	siste	årene	og	denne	trafikken	ligger	Dyrøy	godt	plassert	for	å	utnytte	
enda	bedre.	Dyrøy	ligger	også	nært	E6,	med	all	reiselivstrafikken	den	innebærer.	

Som	tidligere	nevnt	ligger	Dyrøy	kommune	på	innsiden	av	Senja,	i	ly	for	de	verste	værforholdene	
langs	kysten.	Dette	gjør	Dyrøy	til	et	attraktivt	område	for	skipstrafikk	og	det	er	mulig	å	utnytte	
kaianlegg	i	kommunen,	eksempelvis	Espenes,	til	mer	verdiskaping	enn	i	dag.	

Brøstadbotn	har	hurtigbåtforbindelse	både	til	Tromsø	og	Harstad,	et	tilbud	som	gjør	kommunen	godt	
knytt	opp	mot	de	store	byene	i	Troms.	I	tillegg	er	det	kort	avstand	til	flere	flyplasser.	Dette	gjør	at	
kommunen	i	sum	har	gode	kommunikasjonslinjer	til	resten	av	Troms	og	Norge	for	øvrig,	noe	som	må	
betegnes	som	en	styrke	for	både	innbyggere	og	næringsliv.	Pendlestatistikken	viser	også	at	
innbyggerne	i	Dyrøy	både	ser	muligheter	og	er	villige	til	å	bevege	seg	utover	kommunegrensen	for	å	
skaffe	seg	arbeid,	dette	er	med	på	å	øke	mobiliteten	og	gjøre	kommunen	mindre	sårbar.	Samtidig	er	
nærheten	til	resten	av	regionen	en	styrke	for	det	lokale	næringslivet	fordi	det	øker	dyrøybedriftenes	
markedspotensial	og	tilgang	på	kompetent	arbeidskraft.		

5.3		 Styrker	og	svakheter	
I	dette	kapittelet	oppsummerer	vi	Dyrøys	interne	styrker	og	svakheter	knyttet	til	næringsutvikling.	
Mulighetene	for	Dyrøy	er	i	stor	grad	oppsummert	i	5.1	og	5.2.		

Styrkene	og	svakhetene	blir	presentert	ved	at	vi	oppsummerer	de	hyppigste	svarene	fra	
spørreundersøkelsene	og	intervjuene,	i	tillegg	til	vår	vurdering	knyttet	til	disse	svarene.	Mulighetene	
og	truslene	er	vår	vurdering	av	Dyrøys	situasjon.	

Styrker	og	svakheter	ble	presentert	og	diskutert	i	folkemøtet,	og	vi	fikk	bekreftet	at	inntrykkene	fra	
intervjuene	og	spørreundersøkelsen	gjengir	et	riktig	bilde.	

5.3.1	 Styrker		
Figur	5	viser	en	Wordle-oppsummering	av	hva	respondentene	fra	intervjurunden	mener	er	Dyrøys	
styrker	knyttet	til	fremtidig	utvikling.	Logikken	er	at	de	ordene/temaene	som	oftest	blir	nevnt,	blir	de	
største	også	i	figuren.		

Figur	6.	”Hva	er	Dyrøys	styrker	knyttet	til	næringsutvikling”	
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Som	vi	ser,	er	beliggenhet	den	styrken	som	oftest	blir	dratt	fram.	Også	det	beslektede	ordet	
kommunikasjoner	blir	nevnt	som	en	styrke	for	Dyrøy.	For	en	distriktskommune,	kan	dette	i	
utgangspunktet	synes	overraskende,	men	det	er	liten	tvil	om	at	Dyrøys	beliggenhet,	med	gode	
hurtigbåtforbindelser,	kort	vei	til	flere	store	flyplasser,	godt	plassert	i	skipsleia	på	innsida	av	Senja	og	
med	en	flerårig	satsing	på	stedsuavhengige	arbeidsplasser,	gir	fordeler.	I	tillegg	er	kommunen	godt	
integrert	med	nabokommunene,	noe	som	gjør	at	det	er	enkelt	å	pendle	både	inn	og	ut	av	
kommunen.	

Andre	enkeltfaktorer	som	blir	fremhevet	er	elektrobedriften	Demas	og	industriområdet	Espenes,	der	
det	både	er	muligheter	for	etablering	av	ny	industri	og	konkrete	planer	for	etablering	av	en	
dypvannskai.	En	slik	kaibygging	vil	kunne	gi	grobunn	for	andre	etableringer	i	kommunen.	Tilgangen	
på	næringsareal,	gode	oppvekstsvilkår	og	et	stort	potensial	innenfor	reiselivsnæringen	er	andre	
styrker	som	dyrøyværingene	selv	ønsker	å	fremheve.	

5.3.2	 Svakheter	
På	samme	måte	som	i	forrige	delkapittel,	oppsummerer	figur	6	svarene	fra	intervjuene	og	
spørreundersøkelsen,	der	de	temaene	som	oftest	blir	nevnt	som	svakheter	kommer	frem	med	størst	
skriftstørrelse.		

Overnattingskapasitet,	jantelov	og	veistandard	har	oftest	blitt	nevnt	som	svakheter.	

Overnattingskapasitet	må	ses	i	sammenheng	med	at	potensial	for	reiselivsutvikling	blir	nevnt	som	en	
av	kommunens	store	styrker.	Dyrøy	har	store	muligheter	til	å	bli	en	relevant	destinasjon,	primært	
som	supplement	til	reiselivsmotorer	som	Senja	og	Tromsø,	men	per	i	dag	mangler	det	noe	på	
overnattingskapasitet	og	strukturen	rundt	denne	for	å	ta	i	bruk	kapasiteten	og	utnytte	Dyrøys	
potensial.	

Figur	7,	"Hva	er	Dyrøys	største	svakheter	knyttet	til	næringsutvikling"?	

	

Veiene	som	en	svakhet	må	også	ses	i	sammenheng	med	beliggenheten	som	styrke.	Selv	om	Dyrøy	
ligger	sentralt	plassert	og	har	gode	kommunikasjonslinjer,	er	det	fremdeles	noe	å	hente	på	bedre	
veistandard	i	kommunen.	Særlig	vektbegrensninger	på	fylkeskommunale	veier	blir	dratt	fra	som	en	
svakhet.	
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Jantelov	blir	også	dratt	fram	som	en	svakhet.	Det	er	vanskelig	for	oss	å	vurdere	om	janteloven	står	
sterkere	i	Dyrøy	enn	i	andre,	sammenlignbare	kommuner.	Vår	erfaring	er	at	jantelov	ofte	blir	dratt	
fram	som	en	svakhet	i	slike	sammenhenger.	Om	Dyrøy	er	verre	enn	andre	kommuner,	er	vi	usikre	på.	
På	folkemøtet	ble	det	også	presisert	fra	flere	innflyttede	dyrøyværinger	at	janteloven	ikke	oppleves	
som	et	problem	for	dem.	Det	kan	dermed	tyde	på	at	det	er	noe	delte	meninger	i	lokalmiljøet	om	
dette	er	reelt	hinder	for	utvikling.	Problemstillingen	bør	derfor	tas	på	alvor,	men	ikke	overdrives.	
Misunnelse	og	jantelov	kan	være	til	stort	hinder	for	utvikling	dersom	det	fører	til	at	folk	lar	være	å	
satse	som	følge	av	ukulturen.	Å	få	en	kultur	der	folk	heier	og	støtter	hverandre	i	stedet	for	å	misunne	
og	motarbeide	hverandre,	tar	lang	tid.	Det	må	trolig	forankres	og	jobbes	med	i	alle	aldersgrupper	og	
samfunnslag	–	fra	barnehage	til	eldresenter.	Å	skape	en	offensiv	utviklingskultur,	der	det	både	er	rom	
for	å	lykkes	og	å	mislykkes,	er	viktig	for	å	sikre	et	mer	variert	næringsliv	i	Dyrøy.		

Sentrumsattraktivitet,	boligmangel,	et	sårbart	næringsliv	og	lav	humankapital,	er	også	svakheter	
Dyrøy	må	ta	på	alvor	og	i	den	grad	det	går	an,	gjøre	noe	med.	Boligmangel	og	lav	humankapital	er	to	
svakheter	som	er	lite	unikt	for	Dyrøy,	men	snarere	typiske	distriktsutfordringer.	Lav	humankapital	er	
ikke	nødvendigvis	en	kritikk	av	den	jevne	dyrøyværing,	men	kanskje	først	og	fremst	en	erkjennelse	av	
at	et	lavt	innbyggertall	også	naturlig	medfører	at	det	er	få	ressurspersoner	å	spille	på	i	kommunen.	
Boligmangel	bør	forståes	som	mangel	på	funksjonelle	boliger,	tilpasset	moderne	samlivsformer	og	et	
moderne	levesett	mer	enn	at	antallet	boliger	i	kommunen	er	for	lavt.	Dette	fremstår	også	som	en	
typisk	distriktsutfordring,	der	man	har	et	overskudd	på	eldre	eneboliger	med	vedlikeholdsetterslep,	
men	underskudd	på	mindre	boliger	som	leiligheter	med	moderne	standard.	Tilgangen	på	funksjonelle	
boligtomter	kan	også	være	en	utfordring.		

Brøstadbotn	sentrum	fremstår	som	rotete,	utydelig	og	lite	attraktiv.	Mange	mener	at	en	forskjønning	
og	utvikling	av	Brøstadbotn	sentrum,	kommunesenteret	i	Dyrøy,	vil	være	viktig	både	for	
handelsnæringen	og	reiselivsnæringen.	Handelslekkasjen	ut	av	kommunen	er	stor.			

Utfordringene	i	Dyrøy,	med	nedgang	i	sysselsatte,	et	sårbart	næringsliv,	stor	andel	offentlig	ansatte	
og	synkende	folketall	er	på	mange	måter	en	del	av	en	større	makrotrend.	Distriktskommuner	over	
hele	landet	sliter	med	akkurat	de	samme	utfordringene	som	Dyrøy.	Dette	er	en	åpenbar	trussel,	fordi	
det	tyder	på	at	tendensen	ikke	er	noe	som	er	utløst	av	Dyrøy	kommune	eller	dyrøyværingene	selv,	
men	det	er	en	større,	nasjonal	trend	som	det	ikke	er	så	lett	for	Dyrøy	å	snu.		

Enkelte	aktører	påpeker	også	at	det	kan	ligge	en	motsetning	mellom	havbruksnæringen	og	
reiselivsnæringen	i	kommunen.	I	utgangspunktet	mener	vi	dette	er	løsbart,	men	dersom	det	sprer	
seg	en	oppfatning	av	at	disse	to	næringene	ikke	lar	seg	forene,	vil	det	være	en	potensiell	trussel	for	
videre	utvikling	i	kommunen.	I	en	kommune	som	Dyrøy	er	man	avhengig	av	å	utnytte	de	mulighetene	
som	ligger	i	kommunen	og	det	er	behov	for	at	alle	aktører,	uavhengig	av	næring,	trekker	i	samme	
retning	–	til	det	beste	for	Dyrøy.		
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6.	Utviklingsmuligheter	rundt	eksisterende	næringsliv	

	6.1	 	Lokale	næringsmiljøer	

6.1.1	 Industri	
Den	spisskompetansen	og	erfaringen	som	Demas	besitter,	gir	i	seg	selv	utviklingsmuligheter.	Å	ha	en	
bedrift	av	den	størrelsen,	som	har	vist	seg	konkurransedyktig	i	et	nasjonalt	og	internasjonalt	marked,	
gir	utviklingsmuligheter.	Dette	kan	både	være	knyttet	til	satsinger	og	tilrettelegging	som	gir	økt	
verdiskaping	i	Demas,	tilrettelegging	for	at	nye	ideer	fra	Demas-systemet	kan	føre	til	nye	bedrifter	og	
tilrettelegging	for	flere	leverandørbedrifter.	Kompetansen	Demas	har	bygd	opp,	bør	også	kunne	
brukes	på	nye	produkter	og	markeder,	eksempelvis	som	en	enda	større	leverandørbedrift	til	
oppdrettsbedriftene	i	Nord-Norge.	

6.1.2	 Handel	og	tjenesteytende	næringer	
Svært	mange	av	informantene	til	denne	utviklingsanalysen,	både	av	de	som	har	svart	på	
spørreundersøkelsen,	de	vi	har	intervjuet	og	de	som	var	tilstede	på	folkemøtet,	peker	på	
sentrumsutvikling	som	en	forutsetning	for	vekst	innenfor	handel	og	tjenesteytende	næringer.		

Som	beskrevet	i	kapittel	5.3.2	er	mange	av	den	oppfatning	at	Brøstadbotn	sentrum	fremstår	som	
rotete,	utydelig	og	lite	attraktiv.	En	forskjønning	og	utvikling	av	Brøstadbotn	sentrum,	
kommunesenteret	i	Dyrøy,	vil	være	viktig	både	for	handelsnæringen	og	reiselivsnæringen.	Dette	
fremstår	derfor	som	en	stor	utviklingsmulighet	som	både	vil	bidra	til	å	utvikle	eksisterende	næringsliv	
og	legge	til	rette	for	nyetableringer.	Handelslekkasjen	ut	av	kommunen	er	stor	og	det	er	dermed	
trolig	potensial	for	noe	mer	handelsnæring	i	kommunen.	

Dyrøys	beliggenhet,	med	kort	avstand	til	større	nabokommuner	og	tettsteder,	gir	
utviklingsmuligheter	innenfor	særlig	tjenesteytende	næringer.	Ser	man	dette	i	sammenheng	med	
økende	digitalisering	og	mer	stedsuavhengig	arbeid,	bør	forholdene	ligge	til	rette	for	flere	
tjenesteytende	bedrifter		

6.1.3		 Opplevelsesbaserte	næringer	
Reiselivet	i	Dyrøy	fremstår	som	spredt,	men	med	enkeltaktører	som	ønsker	å	satse.	Reiselivet	som	
finnes	eller	er	under	oppbygging	i	kommunen,	retter	seg	primært	inn	mot	naturbaserte	opplevelser.	I	
tillegg	finnes	det	relativt	mange	fritidsboliger	i	området,	uten	at	disse	er	en	del	av	et	organisert	miljø	
eller	nettverk.	

Det	likevel	utviklingsmuligheter	knyttet	til	å	koble	seg	på	de	miljøene	i	regionen	som	driver	
profesjonelt	og	som	har	utviklet	attraksjoner	og	tilbud.	Eksempel	her	kan	både	være	aktører	som	
Visit	Senja,	men	også	enkeltaktører	som	Polar	Park	i	Bardu.	I	reiselivsbransjen	er	det	et	stadig	behov	
for	nye	destinasjoner	som	kan	understøtte	og	avlaste	de	destinasjonene	som	allerede	er	etablerte	i	
markedet.	Dette	bør	gi	muligheter	for	å	utvikle	nye	attraksjoner	også	i	Dyrøy.	Den	økte	trafikken	har	i	
tillegg	gitt	større	profesjonalitet	i	reiselivsnæringen	regionalt,	noe	som	gir	reiselivsaktørene	i	Dyrøy	
mer	regional	kompetanse	å	spille	på,	og	som	dermed	bør	føre	til	utvikling	også	i	Dyrøy.		

6.1.4	 Primærnæringer	
Dyrøymat	er	en	stor	aktør	innenfor	småskala	matproduksjon	og	her	ligger	det	store	
utviklingsmuligheter.	Dyrøymat	i	seg	selv	kan	ha	store	utviklingsmuligheter,	eksempelvis	knyttet	til	
nye	markeder	og	større	produktsortiment.	Dyrøymat	har	primært	et	lokalt/regionalt	marked	i	dag.	
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Det	kan	også	ligge	utviklingsmuligheter	knyttet	til	primærnæringsaktører	som	ønsker	å	levere	større	
volum	eller	andre	produkter	til	Dyrøymat	enn	i	dag.		

Tilstedeværelsen	av	tunge	aktører	i	havbruksnæringen	i	Dyrøy,	gir	utviklingsmuligheter.	Dette	er	en	
bransje	i	rivende	utvikling	og	vi	ser	at	investeringsviljen-	og	evnen	er	stor	ved	lønnsomme	prosjekt.	
Det	er	usikkerhet	omkring	utdeling	av	nye	konsesjoner,	slik	at	veksten	i	bransjen	trolig	først	og	fremst	
må	komme	ved	å	få	flere	lokale	leverandørbedrifter	til	oppdrettsanleggene	samt	innen	foredling.	For	
å	få	nye,	store	anlegg	er	det	behov	for	tilrettelegging	av	hensiktsmessig	næringsareal	og	det	må	
gjøres	en	god	jobb	for	å	markedsføre	Dyrøys	fortrinn	når	nye	anlegg	skal	lokaliseres.	

6.2		 Vurderinger	
Som	både	konsekvensanalysen,	intervjuer	og	spørreundersøkelse	har	vist,	er	næringslivet	i	Dyrøy	
tynt	og	spredt,	med	stor	avhengighet	av	enkeltbedrifter.	Dette	gir	nødvendigvis	begrensninger	på	
hvilke	utviklingsmuligheter	som	finnes	knyttet	til	eksisterende	næringsliv.	

Samtidig	er	det	viktig	å	utvikle	de	bedriftene	som	allerede	finnes	i	kommunen.	Det	er	enklere	å	skape	
nye	arbeidsplasser	i	eksisterende	bedrifter	enn	å	bygge	opp	nye	bedrifter	helt	fra	bunnen	av.	
Erfaringene	fra	andre	omstillingskommuner,	er	at	de	små	bedriftene	i	en	kommune	ofte	benytter	
anledningen	til	å	tenke	utvikling,	med	det	resultatet	at	man	i	løpet	av	kort	tid	klarer	å	skape	
optimisme,	vekst,	mer	verdiskaping	og	flere	arbeidsplasser.	Å	bruke	omstillingsarbeidet	også	til	å	
rette	fokuset	mot	de	små	bedriftene	som	ellers	ikke	har	fått	mye	oppmerksomhet	fra	det	offentlige	
støtteapparatet,	kan	derfor	være	svært	fruktbart.	

Etter	vårt	syn	er	det	likevel	flere	utviklingsmuligheter	som	det	er	verdt	å	bruke	omstillingsperioden	
på	å	ta	tak	i.	Et	stort	flertall	av	de	vi	har	snakket	med,	adresserer	sentrumsutvikling	i	Brøstadbotn	
som	et	viktig	tiltak	for	å	understøtte	annen	utvikling.	Vi	er	enige	i	innvendingene	og	mener	sentrum	
må	utvikles,	både	ved	å	lage	en	overordnet,	langsiktig	plan	og	ved	å	prioritere	fysiske	tiltak	på	kort	
sikt.	Et	lite	attraktivt	sentrum	vil	være	til	hinder	for	praktisk	talt	all	næringsaktivitet	i	kommunen,	ved	
at	kommunen	oppleves	som	mindre	attraktiv	å	etablere	seg	i.	Særlig	for	handelsnæringen	og	
opplevelsesbaserte	næringer,	vil	en	sentrumsutvikling	være	viktig.	I	tillegg	er	et	attraktivt	sentrum	
viktig	for	innbyggernes	bolyst	og	generelle	attraktivitet.		

Det	er	betydelige	utviklingsmuligheter	knyttet	til	landbruksnæring,	særlig	på	grunn	av	Dyrøymat	og	
økende	fokus	på	kortreist	mat	og	matopplevelser	innenfor	reiselivsnæring.		Dyrøymat	er	en	stor	og	
lokalt	eid	aktør	som	bidrar	positivt	til	verdiskapingen,	både	på	egen	hånd	og	som	viktig	kunde	av	
gårdbrukere	i	regionen.	Dyrøymat	har	bygd	seg	opp	til	å	bli	en	solid	bedrift	og	dette	i	seg	selv	gir	
grobunn	for	bedriftsutvikling.	Samtidig	har	Dyrøymat	primært	et	lokalt	marked,	og	vi	tror	
produktkvaliteten	og	sortimentet	er	godt	nok	til	å	kunne	satse	utover	lokalregionen.	Dette	vil	kunne	
potensial	for	vekst	i	bedriften.	For	jordbrukerne	i	Dyrøy	er	det	å	ha	en	kunde	som	Dyrøymat	en	svært	
viktig	ressurs	for,	og	vi	tror	også	det	ligger	et	uutnyttet	potensial	i	Dyrøymat	for	lokale	gårdbrukere.	

I	tillegg	til	Dyrøymat,	gir	kystlinja	i	Dyrøy	og	tilstedeværelsen	fra	havbruksnæringa,	store	
utviklingsmuligheter.	Vi	ser	at	dette	er	en	bransje	både	med	utviklingsvilje	og	-evne,	og	bransjen	
investerer	i	store	anlegg	både	i	sjø	og	på	land	rundt	omkring	i	hele	Norge.	Det	er	fullt	mulig	å	se	for	
seg	at	en	eller	flere	slike	aktører	kan	gjøre	store	investeringer	også	i	Dyrøy,	både	med	utgangspunkt	i	
beliggenhet,	tilgjengelig	kompetanse	i	regionen	og	andre	fordeler	Dyrøy	har.	En	slik	investering	vil	
potensielt	gi	hele	kommunen	et	løft.	Vi	tror	likevel	at	langsiktig,	strategisk	jobbing,	både	fra	
næringslivet	selv	og	kommunens	politiske	miljø,	vil	være	nødvendig	for	å	få	på	plass	slike	
investeringer	i	kommunen.	
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Reiselivet	blir	av	svært	mange	pekt	på	som	en	potensiell	vekstnæring	i	kommunen.	Det	er	en	
utfordring	for	Dyrøy	at	de	lokale	aktørene	i	bransjen	er	få	og	relativt	små.	Det	finnes	flere	etablerte	
aktører,	som	for	eksempel	campingplasser,	og	nye	initiativ.	Å	få	disse	til	å	bli	store	aktører	tar	
erfaringsmessig	tid.	I	tillegg	er	det	en	fordel	om	man	klarer	å	bygge	opp	et	miljø	som	bidrar	til	å	
utvikle	Dyrøy	som	destinasjon	i	fellesskap.	I	første	omgang	må	man	likevel	basere	seg	på	å	dra	nytte	
av	de	satsingene	som	gjøres	i	resten	av	regionen.	Det	er	en	stor	turistmasse	som	reiser	til	og	i	
regionen	hvert	år,	både	fra	resten	av	Norge	og	utlandet,	og	å	få	en	større	andel	av	disse	til	å	besøke	
Dyrøy	er	første	steg	på	veien	mot	en	stor	lokal	næring.			

For	å	få	til	en	god	reiselivssatsing	i	Dyrøy,	må	man	utnytte	de	styrkene	som	ligger	i	kommunen.	Å	få	
til	koblinger	mellom	reiselivet	og	primærnæringene	i	kommunen,	både	havbruk	og	jordbruk,	vil	være	
viktig.	Reiselivet	må	i	tillegg	tuftes	på	Dyrøys	natur,	kystkultur,	matopplevelser	og	andre	fortrinn	
Dyrøy	har.	Beliggenheten	er	en	styrke	for	Dyrøy	som	må	utnyttes	både	i	profilering	og	i	annet	
reiselivsarbeid.	

Flere	intervjuobjekter	etterlyser	en	lokal	næringsforening.	Dette	mangler	per	i	dag	i	Dyrøy.	Å	ha	en	
næringsforening	som	skaper	møteplasser	og	er	det	lokale	næringslivets	talerør	opp	mot	offentlige	
instanser,	tror	vi	vil	være	en	fordel	for	kommunen.	Utfordringen	med	næringsforeninger	i	mindre	
kommuner	er	at	det	typisk	blir	dugnadsbasert	og	avhengig	av	at	enkeltpersoner	i	næringslivet	
brenner	for	å	jobbe	med	næringsforumarbeid.	Derfor	kan	også	være	et	alternativ	å	koble	seg	på	
eksisterende	næringsforeninger	i	en	av	nabokommunene	og	lage	en	«Dyrøy-avdeling»	i	denne	
foreningen,	og	på	den	måten	forsøke	å	få	et	mer	profesjonelt	næringsforumarbeid	enn	man	ellers	
klarer.	 	
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7.	Dyrøy	kommunes	rolle	som	tilrettelegger	

7.1	 Utviklingsbehov	i	det	kommunale	servicetilbudet	
I	løpet	av	vår	jobb	med	spørreundersøkelsene	og	intervjuene,	har	det	ikke	kommet	fram	vesentlige	
momenter	tilknyttet	kommunale	basistjenester	som	helse	og	omsorg,	oppvekst	og	lignende	som	
Dyrøy	kommune	må	ta	tak	i.		

Enkelte	respondenter	påpeker	at	planleggings-	og	strategiarbeidet	i	kommunen	har	fremstått	som	
tilfeldig	og	lite	profesjonelt.	Dette	er	et	moment	Dyrøy	kommune	må	ta	på	alvor	og	eventuelt	
forbedre	for	å	understøtte	omstillingsarbeidet.	Et	forutsigbart	og	profesjonelt	plan-	og	strategiarbeid	
fra	kommunens	side	er	nødvendig	for	at	kommunen	skal	nå	sine	langsiktige	mål.	

Som	en	del	av	omstillingsarbeidet,	anbefaler	vi	at	kommunen	tidlig	setter	i	gang	Innovasjon	Norge-
programmet	Næringsvennlig	kommune.	Her	vil	Dyrøy	kommune	på	en	strukturert	måte	kunne	få	
tydelige	tilbakemeldinger	fra	lokalt	næringsliv	på	hva	som	kan	og	bør	forbedres	i	det	kommunale	
tjenestetilbudet,	i	tillegg	til	at	kommunen	får	mulighet	til	å	sammenligne	seg	med	andre	
omstillingskommuner.	Dette	er	et	verktøy	de	fleste	andre	omstillingskommuner	har	benyttet	seg	av,	
med	positive	tilbakemeldinger	både	fra	kommune	og	næringsliv.	

7.2	 Kommunal	næringsservice,	næringsbygg	og	næringsarealer	
Som	nevnt	i	kapittel	6	ligger	det	utviklingsmuligheter	knyttet	til	utvikling	av	eksisterende	industri,	
både	i	tilknytning	til	Demas,	havbruksnæringen	og	andre	primærnæringsbedrifter.	I	tillegg	ligger	det	
et	potensial	knyttet	til	sjøtransport	og	kaimuligheter.	

For	å	ta	ut	dette	potensialet	er	det	en	forutsetning	at	kommunen	har	tilrettelagte	næringsarealer	
med	nødvendig	infrastruktur	tilgjengelig.	I	tillegg	må	kommunens	tekniske	etat	fremstå	som	
profesjonell	og	ryddig	i	møte	med	næringsaktører	og	ha	kort	saksbehandlingstid.	Ut	fra	
næringsaktørenes	svar,	er	det	mye	som	tyder	på	at	Dyrøy	kommune	har	et	forbedringspotensial	
innenfor	disse	områdene	i	dag.	Vi	vet	at	det	ofte	kan	være	sprik	mellom	næringslivets	forventninger	
til	responstid	og	det	som	er	akseptabelt	å	forvente	fra	en	kommuneadministrasjons	side,	men	mye	
tyder	på	at	Dyrøy	kommune	har	forbedringspotensial	knyttet	til	saksbehandlingstid	og	
planleggingsarbeid.	

7.3	 Utvikling	av	senterstruktur	og	kommunikasjoner	
Dyrøys	beliggenhet	og	kommunikasjonslinjer	både	knyttet	til	sjø,	luft	og	vei	har	blitt	dratt	fram	som	
en	av	Dyrøys	store	styrker.	Veistandarden	blir	påpekt	som	en	utfordring	enkelte	steder	og	det	
tilligger	Dyrøy	kommunes	ansvar	å	jobbe	for	dette,	både	direkte	som	eier	av	kommuneveiene,	og	
som	høringsinstans	og	politisk	påvirker	av	beslutninger	knyttet	til	fylkesveier	og	nasjonale	veier.	

Senterstrukturen	i	Dyrøy	fremstår	som	avklart,	med	Brøstadbotn	som	det	naturlige	samlingspunktet	
og	kommunesenteret.	Kommunen	har	likevel	en	lang	vei	å	gå	før	Brøstadbotn	blir	det	sentrumet	som	
kommunen	har	behov	for.	Dyrøy	kommune	må	derfor	prioritere	å	utvikle	Brøstadbotn	som	
kommunesenter	i	løpet	av	omstillingsperioden.	

7.4	 Utvikling	av	en	lokal	entreprenørskapskultur	
Å	ha	en	lokal	entreprenørskapskultur	er	svært	viktig	for	utvikling	av	et	tilpasningsdyktig	og	
fremoverlent	næringsliv.	Flere	respondenter	peker	på	jantelov	og	misunnelse	som	hindringer	for	
utvikling	av	en	entreprenørskapskultur,	samtidig	har	man	lokalt	utviklede	bedrifter	som	Demas	og	
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Dyrøymat	som	viser	at	enkeltpersoner	og	-miljøer	har	vært	i	stand	til	å	utvikle	levedyktige	bedrifter	i	
lokalmiljøet.	Dyrøy	har	tradisjonelt	også	vært	en	primærnæringskommune,	med	i	praksis	mange	små	
enkeltpersonbedrifter,	noe	som	også	gir	et	godt	grunnlag	for	å	utvikle	en	entreprenørskapskultur.	

Å	utvikle	en	entreprenørskapskultur	tar	lang	tid,	og	man	må	klare	å	skape	holdningsendringer	på	
tvers	av	generasjoner	og	i	alle	samfunnslag.	Kommunen	har	en	viktig	rolle	i	dette	arbeidet,	både	på	
politisk	og	administrativt	ledelsesnivå,	men	også	som	en	viktig	barnehage-	og	skoleeier.	Å	få	
entreprenørskapstankegang	inn	i	barnehage	og	skole,	og	klare	å	skape	en	kultur	der	det	både	er	lov	å	
lykkes	og	å	mislykkes,	er	kanskje	det	viktigste	enkelttiltaket	Dyrøy	kommune	kan	gjøre	for	å	få	flere	
lokale	næringsdrivende.	Å	prioritere	samarbeid	med	aktører	som	Ungt	Entreprenørskap	har	i	mange	
kommuner	vist	seg	å	være	svært	nyttig	som	et	holdningsskapende	tiltak.		

7.5	 Kommunalt	omdømme,	renommé,	merkevare	
Dyrøy	kommunes	omdømme	internt	i	Dyrøy	varierer	sterkt	og	er	mye	knyttet	til	enkeltpersoner.	Sett	
utenfra	virker	det	som	om	enkelte	prioriteringer	i	Dyrøy	kommune	har	vist	seg	å	svekke	kommunens	
interne	omdømme	snarere	enn	å	styrke	omdømmet.	Dette	er	historie	som	har	passert	og	det	er	
viktig	at	alle	aktører	er	i	stand	til	å	se	fremover	snarere	enn	å	la	«gammelt	grums»	påvirke	
nåsituasjonen.	

På	nasjonalt	nivå	er	Dyrøys	store	utfordring	at	man	ikke	har	noe	omdømme/merkevare.	Den	jevne	
nordmann	utenfor	Troms-regionen,	vil	sjelden	ha	noe	forhold	til	Dyrøy,	hverken	på	godt	eller	vondt.	
Vi	erkjenner	at	det	er	vanskelig	for	en	kommune	som	Dyrøy	med	i	overkant	av	1000	innbyggere	å	
bygge	en	sterk	nasjonal	merkevare,	men	det	er	ikke	gitt	at	dagens	situasjon	med	nasjonal	anonymitet	
trenger	å	vedvare.	Både	for	næringslivet,	særlig	reiselivet,	tilflytting	og	bolyst	ville	det	vært	en	fordel	
om	man	klarte	å	bygge	en	større	merkevare,	som	igjen	kan	føre	til	stolthet	og	identitet.	Kommunen	
har	et	viktig	ansvar	for	å	bygge	en	lokal	merkevare	og	både	kommunens	administrative	og	politiske	
ledelse	har	en	viktig	rolle	som	ambassadører	og	profilbyggere.		
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8.	Innsatsområder	–	anbefalinger	og	prioriteringer	
Å	prioritere	innsatsområder	i	en	såpass	tidlig	fase	vil	alltid	være	en	balansegang	mellom	å	forsøke	å	
stake	ut	en	langsiktig	kurs	for	hele	omstillingsarbeidet,	samtidig	som	man	gir	nødvendig	rom	for	å	
kunne	gjøre	andre	prioriteringer	underveis	i	perioden.		

Vi	vet	at	et	vellykket	omstillingsarbeid	må	være	fundert	på	strategisk,	langsiktig	tenking.	Samtidig	vet	
vi	at	mange	forutsetninger	for	næringsutvikling	kan	endre	seg	dramatisk	bare	på	få	år.	Det	er	derfor	
viktig	at	man	har	en	omstillingsorganisasjon	som	er	i	stand	til	å	ta	nødvendige	beslutninger	underveis	
i	prosessen,	samtidig	som	man	ha	et	langsiktig	fokus.	

Havbruksnæring	inkludert	leverandørindustri	rettet	mot	havbruksnæring	framstår	som	et	viktig	
innsatsområde.	Kombinasjonen	av	ei	næring	med	store	vekstambisjoner,	tilstedeværelse	av	store	
aktører	lokalt,	lokal	kompetanse	og	beliggenhet	framstår	som	konkurransefortrinn	Dyrøy	kan	
omsette	i	økt	verdiskaping	og	sysselsetting.		

Opplevelsesnæring	–	reiselivsutvikling	basert	på	natur,	kultur	og	mat	er	et	annet	viktig	
innsatsområde.	Innsatsområdet	vil	utnytte	mange	av	Dyrøys	fortrinn,	samtidig	som	man	henger	seg	
på	og	forsterker	en	allerede	kraftfull	satsing	på	reiselivsnæring	i	regionen.	

Som	påpekt	tidligere	er	det	viktig	å	skape	positiv	utvikling	i	de	bedriftene	som	allerede	finnes	i	
kommunen.	Vi	foreslår	derfor	et	innsatsområde	som	heter	Eksisterende	næringsliv	–	videre	utvikling	
og	knoppskytinger.	

Som	et	fjerde	innsatsområde	foreslår	vi	Sentrumsutvikling	–	utvikling	av	attraktivitet	i	sentrum	både	
for	Dyrøy	som	bosted	og	for	næringsaktivitet.	Dette	innsatsområdet	vil	ikke	ha	arbeidsplasser	som	
målsetting,	men	skal	understøtte	de	tre	andre	innsatsområdene.	

Disse	innsatsområdene,	og	bevilgningene	til	de	ulike	innsatsområdene	og	konkrete	prosjektene,	bør	
forsøke	å	samhandle	med	de	eksisterende	virkemidlene	som	blant	annet	Innovasjon	Norge	
disponerer.	Dette	betyr	i	praksis	at	bevilgningene	i	størst	mulig	grad	bør	gå	til	prosjekter	og	satsinger	
som	ikke	faller	inn	under	Innovasjon	Norges	ordinære	tilskuddsordninger.	

Vi	mener	landbruksnæringen	i	Dyrøy	har	et	utviklingspotensial	som	kunne	forsvart	et	eget	
innsatsområde.	Grunnen	til	at	vi	ikke	anbefaler	dette	er	at	utviklingsrettede	virkemidler	innen	
primærproduksjon	ivaretas	av	egne	midler	over	jordbruksavtalen.	Utvikling	innen	blant	innen	blant	
annet	småskala	mat	og	andre	tilleggsnæringer	ivaretas	av	de	anbefale	innsatsområdene.	

Innsatsområde	1	–	Havbruksnæring	
Havbruksnæring	representerer	et	betydelig	utviklingspotensial	i	Dyrøy.	Næringa	opplever	sterkt	
vekst,	styrket	av	globale	megatrender,	og	Senja-regionen	og	Midt-Troms	har	store	ambisjoner	for	
regionen.	Dyrøy	er	en	betydelig	oppdrettskommune	i	dag,	og	to	regionale	aktører	og	en	nasjonal	
aktør	har	lokaliteter	i	kommunen.	Med	dette	utgangspunktet,	kombinert	med	Dyrøys	beliggenhet	i	
forhold	til	sjø-	og	landtransport	tror	vi	det	er	betydelige	muligheter	for	utvikling	av	økt	sysselsetting,	
omsetning	og	verdiskaping	både	innen	oppdrett	og	leverandørnæring.	

Innsatsområdet	bør	benyttes	til	å	jobbe	med	de	utfordringer	for	vekst	havbruksnæringa	selv	peker	
på,	knyttet	til	utvikling	av	attraktive	sjøareal,	øke	kapasitet	på	lokaliteter	og	bedre	tilgangen	på	
næringsarealer	på	land.	I	tillegg	bør	det	jobbes	med	utvikling	av	leverandørnæring.	
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Innsatsområde	2	–	Opplevelsesnæring	
Opplevelsesnæring	er	en	av	verdens	raskest	voksende	næringer,	og	Nord-Norge	opplever	økt	vekst	
og	større	oppmerksomhet	både	nasjonalt	og	internasjonalt.		

Innsatsområdet	omfatter	reiselivsutvikling	basert	på	natur,	kultur	og	mat,	og	med	fokus	på	utvikling	
av	opplevelser.	

Innsatsområdet	blir	av	svært	mange	pekt	på	som	en	potensiell	vekstnæring	i	Dyrøy,	men	det	er	
utfordrende	at	den	lokale	reiselivsnæringen	framstår	som	relativt	lite	utviklet.	Det	finnes	flere	
etablerte	aktører,	men	de	er	små.	Arbeidet	med	utviklingsanalysen	har	avdekt	at	det	er	flere	nye	
etableringer	på	gang,	men	erfaringsmessig	vil	det	ta	tid	før	disse	er	vel	etablerte.		

Innsatsområdet	vil	utnytte	mange	av	Dyrøys	fortrinn	–	natur,	beliggenhet,	kystkultur	og	
matproduksjon-	samtidig	som	man	henger	seg	på	og	forsterker	en	allerede	kraftfull	satsing	på	
reiselivsnæring	i	regionen.	

Utvikling	av	kulturnæring	–	altså	opplevelser	basert	på	kultur	–	omfattes	av	innsatsområdet.		

De	viktigste	strategiske	grepene	vil	være	å	utvikle	samarbeid	i	næringa	og	med	tilgrensede	næringer	
lokalt	og	på	regionalt	nivå,	utvikle	kompetanse	samt	bidra	til	å	utvikle	gode,	helårlige	opplevelser.		

Som	en	tilleggseffekt,	tror	vi	innsatsområdet	vil	bidra	til	å	utvikle	bolyst	i	Dyrøy.	

Innsatsområde	3	–	Eksisterende	næringsliv	
Som	påpekt	tidligere	er	det	viktig	å	skape	positiv	utvikling	i	de	bedriftene	som	allerede	finnes	i	
kommunen.	Det	er	enklere	å	skape	økt	sysselsetting	og	vekst	med	utgangspunkt	i	det	etablerte	
næringslivet	enn	å	bygge	opp	nye	bedrifter.			

Erfaringene	fra	andre	omstillingskommuner	viser	at	eksisterende	bedrifter,	med	bistand	fra	
omstillingsarbeidet,	relativt	raskt	og	uten	å	måtte	bruke	store	ressurser	kan	bidra	til	utvikling	av	
sysselsetting	og	verdiskaping	lokalt.	Et	slikt	fokus	vil	også	kunne	bidra	svært	mye	i	forhold	til	utvikling	
av	optimisme	og	framtidstro	i	næringslivet.	

Omstillingsarbeidet	må	jobbe	aktivt	opp	mot	eksisterende	næringsliv	for	å	avdekke	
utviklingspotensial	og	støtte	ulike	bedriftsrettede	tiltak	med	utgangspunkt	i	de	ideene	og	planene	
bedriftene	har.		

Innsatsområdet	er	bransjeuavhengig.	

Innsatsområde	4	–	Sentrumsutvikling	
Et	-	slik	det	oppleves	og	kommuniseres	i	dag	–	lite	attraktivt	sentrum	i	Dyrøy,	er	et	hinder	for	
utvikling	av	ny	og	videreutvikling	av	eksisterende	næringsaktivitet.		

I	tillegg	er	et	attraktivt	sentrum	absolutt	viktig	for	Dyrøy	som	attraktivt	bosted	og	som	besøkssted	i	
forhold	til	satsing	på	opplevelsesnæring.		

Innsatsområdet	vil	ikke	ha	arbeidsplasser	som	målsetting.	Dyrøy	kommune	vil	sammen	med	huseiere	
og	eksisterende	bedrifter	ha	et	overordnet	ansvar	for	innsatsområdet.	
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Vedlegg	

Vedlegg	1.	Spørreundersøkelse	–	spørsmålsstillinger	
	

Følgende	spørsmål	ble	stilt	i	spørreundersøkelsen:	

Nr	 Spørsmål	

1	 Hvilken tilknytning har du til Dyrøy i dag? (svaralternativer) 

2	 Hva er din rolle? (svaralternativer)	

3	 Hva er de viktigste konkurransefortrinnene og utviklingsmulighetene til Dyrøy? (Vær 
gjerne så konkret som mulig) (fritekst)	

4	 Har du innspill på ressurspersoner som du mener er viktig at man klarer å engasjere i 
det kommende omstillingsarbeidet i Dyrøy? (fritekst)	

5	 Hva er de største utfordringene for å få til vekst i Dyrøy? (fritekst)	

6	 Hva mener du Dyrøy kommune kan forbedre i sin rolle som tilrettelegger for 
næringslivet? (fritekst)	

7	 Hva mener du bør være målet for omstillingsarbeidet? Gjerne tallfest dersom mulig! 
(fritekst)	

8	 Hvilken/hvilke bransjer eller næringer mener du har størst potensial til å skape nye 
arbeidsplasser? (fritekst) 

9	 Hva er prosjektideen/-ideene dine? (fritekst) 

10	 Dersom du har svart på spørsmålet ovenfor, ønsker vi kontaktinformasjonen din slik at 
omstillingsorganisasjonen kan kontakte deg for videre støtte og bistand til å utvikle 
ideen. 
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Vedlegg	2.	Intervjuguide	
	

Dyrøys	komparative	fortrinn:	

Lokale	produksjonsfaktorer:	

• Råstoff	og	naturressurser?	
• Menneskelige	ressurser,	arbeidskraft	og	kompetanse?	
• Teknologi	og	kompetanse?	
• Kapitaltilgang?	
• Nærhet	til	markeder?	

Hvilke	utviklingsmuligheter	kan	best	utnytte	disse	lokale	produksjonsfaktorer?	

SWOT	enkel,	overordnet	-	hva	er	Dyrøys		

• styrker,		
• svakheter,		
• muligheter	og		
• trusler?		

Utviklingsmuligheter	rundt	eksisterende	næringsliv	med	utgangspunkt	i	Dyrøys:	

• lokale	næringsmiljøer,	næringskultur	og	næringstradisjoner	
• lokalt	næringssamarbeid,	næringsklynger	og	nye	næringer	

	

Spesielle	produktideer	eller	prosjektideer	i	eksisterende	næringsliv	eller	hos	gründere	-	som	noen	
må	ta	tak	i?	

Ressurspersoner	som	kan	bidra	i	omstillingsarbeidet?	

Kommunen	som	utviklingsaktør	

Et	vellykket	omstillingsarbeid	er	avhengig	av		

• en	offensiv	kommune	med	et	tydelig	eierskap	til	omstillingsutfordringene	og	–	prosessen	
og	

• en	kommune	med	gode	og	relevante	tjenester	til	næringslivet	–	en	næringsvennlig	
kommune	

	

Hvordan	fungerer	Dyrøy	kommune	som	utviklingsaktør	i	dag?	

Hva	kan	eventuelt	gjøres	bedre?	

NB	dersom	respondenten	tilhører	kommuneorganisasjonen	bør	spørsmålet	være:	Hvordan	tror	de	
næringslivet	oppfatter	kommunen	som	utviklingsaktør	innen	sentrale	områder?	

Andre	innspill	som	ønskes	tatt	med	i	videre	arbeid?	
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Vedlegg	3.	Oversikt	over	intervjuobjekter	
	

Politikere 
Marit A. Espenes Ordfører 
Stig Stokkland,  Varaordfører, daglig leder Senja næringshage 

Kjell Sverre Myrvoll Politiker, næringsaktør 

Håvard Danielsen Politiker, næringsaktør 
Knut Arne Johansen Politiker, tidl. rådmann, øk.leder, aktiv i lag/foreninger 
  
Administrasjon  
Erla Sverdrup Rådmann 
Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 
Håkon Einar Haug NAV-leder 
  
Næring / prosjektledere  
Per Jensen Daglig leder Demas AS 
Tore Nordahl Daglig leder Dyrøymat AS 
Tone Pettersen Gründer Mellem Gård, bonde 
Jenny Hoff Reiselivsgründer, fotograf 
Rune Gabrielsen Daglig leder Svendsen Maskin AS 
Erling Bratsberg Bonde, tidligere ordfører nabokommune 
Kenneth Karlsen Brødrene Karlsen AS 
Ragnvald Storvoll Daglig leder Nordavind Utvikling KF 
  
Nøkkelpersoner	/	Frivillighet	 	
Rolf Espenes Tidligere ordfører, næringsaktør 
Halvor Arntsen Tidligere politiker, aktiv i lag/foreninger 
Halfdan Sætherskar Leder Brøstadbotn IL 
Oda Olsen Leder Dyrøy ungdomsråd, ungdomspolitiker 
Per Gunnar Chruickshank Styreleder Midt-Troms Museum, aktiv i lag/foreninger 
Berit Nikolaisen Bonde, tidligere politiker, aktiv i lag/foreninger 
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Vedlegg	4.	Dyrøy	i	Kommune-NM	
Indikator	 Forklaring	 Plassering	Dyrøy	2016	

	 	 I	fylket	(24	
kommuner)	

I	landet	(426	
kommuner)	

Samlet	rangering	 En	samlet	rangert	basert	på	kriteriene	vist	under	 23	 420	

Næringsliv	 • Delplassering	
• Næringsvariasjon	
• Inntektsnivå	
• Privat	sysselsetting	
• Kommunalt	kjøp	av	private	tjenester	

20	
16	
18	
21	
23	

419	
390	
377	
418	
403	

Arbeidsmarkedet	 • Delplassering	
• Sysselsettingsandel	
• Sykefravær	
• Uføre	
• Arbeidsledige	
• Arbeidsmarkedsintegrasjon	

20	
22	
7	
24	
21	
7	

411	
364	
242	
421	
322	
202	

Demografi	 • Delplassering	
• Befolkningsvekst	
• Yngre	vs	eldre	i	arbeidsstyrken	
• Netto	innflytting	
• Aldring	

20	
18	
24	
14	
23	

404	
384	
416	
345	
411	

Kompetanse	 • Delplassering	
• Andel	med	minst	4	års	høyere	utdannelse	
• Andel	sysselsatte	med	bestått	

fagutdannelse	
• Andel	sysselsatte	med	teknisk	og	

naturvitenskapelig	utdanning	(opptil	4	år)	

14	
11	
	
14	
	
12	

301	
275	
	
266	
	
238	

Kommunal	økonomi	 • Delplassering	
• Kommunale	administrasjonsutgifter	
• Eiendomsskatt	fra	næringseiendom	i	

gjennomsnitt	per	sysselsatt	
• Kommuneinntekter	i	forhold	til	utgifter	
• Kommunal	betalingsevne	

21	
14	
1	
	
16	
	
10	

400	
340	
2	
	
398	
	
305	
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Omstilling	Dyrøy	-	oppsummering	folkemøtet	14.6	
	
Innspill	på	mål	
Hva	er	målet?	 Dersom	antall	

arbeidsplasser,	hvor	
mange?	

Arbeidsplasser	 50	
Arbeidsplasser,	attraktiv	bokommune,	øke	folketallet	 50-60	i	privat	sektor	
Arbeidsplasser,	nye	boliger	(5),	eks.	boliger	tatt	i	bruk	(5-8),	50-70	nye	
innbyggere,	50	overnattingsplasser,	2	serveringssteder	

80	-100	

Arbeidsplasser,	større	optimisme,	mer	positivitet	 25	
Økt	folketall	(20	pr	år),	større	attraktivitet,	sentrumsutvikling,	
arbeidsplasser,	Holdningsendring	

	

Arbeidsplasser,	økt	folketall	 	
Arbeidsplasser,	befolkningsvekst	(30-40	pr	år)	 60	(10	i	året)	

Økt	folketall	(20	i	året),	attraktiv	bokommune	 	
Økt	folketall	(50	pr	år),	arbeidsplasser,	økt	kompetanse,	attraktivitet	 100	(20	pr	år)	
	
	
Innspill	innsatsområder	
Foreslått	
innsatsområde	

Antall	grupper	
med	dette	
innsatsområdet	

Mulige	tiltak	og	prosjekter	

Landbruks	og	
skogbruk	

1+1+1+1=4	 • Aktivt	jordvern	
• Styrk	landbruksforvaltningen	
• Utnytt	tidligere	dyrka	areal	
• Nydyrking	
• Utnytt	beiteområder	
• Tilpasset	landbrukspolitikk	
• Bruk	tilgjengelig	kompetanse	på	landbruksnæringen	
• Videreutvikle	lokalmat	
• Naturopplevelser,	samarbeid	med	grunneiere	og	

reiselivsaktører	
• Merking	av	stier	og	ferdselsårer	i	kulturlandskapet	
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Reiseliv/turisme	 1+1+1+1+1+1=6	 • Flere	overnattingsplasser	
• Flere	serveringssteder	
• Utvikle	opplevelsesturisme	(aktiviteter)	
• Kompetanseutvikling	
• Legge	til	rette	for	flere	campingplasser	
• Videreutvikle	Dyrøy	bygdetun	(handlingsbåret	

kunnskap,	historie,	guiding,	opplevelser	på	havet,	
på	fjellet	og	i	kulturlandskapet)	

• Lokale	guider	
• Løyper	til	snøscooter,	hundekjøring	og	skigåing	
• Økt	samarbeid	med	destinasjonsselskaper	
• Økt	samarbeid	blant	lokale	aktører	
• Etablere	lokalt	turistkontor	
• Bedre	veistandard	og	mobildekning	
• Næringsforening	–	samarbeid	turistnæring	og	annet	

næringsliv	
• Profilering	og	merkevarebygging	
• Sats	på	samarbeid	felles	markedsføring	
• Tilrettelegging	for	bobilturisme	
• Sentrumsutviklking	
• Samarbeid	med	andre	turistoperatører	
• Få	bilturisten	til	å		stoppe	i	Dyrøy	–	og	bli	
• Bedresynligheten	på	www	

Sentrumsutvikling	
Attraktivitetsutvikling	

1+1+1+1=4	 • Attraktivt	utleiebygg	med	boliger	
• Gjøre	sentrum	attraktivt	(møtesteder,	barnepark,	

utendørs	treningsareal)	
• Fleksible	utleielokaler	
• Ta	godt	i	mot	de	som	vil	etablere	seg	
• Legge	til	rette	for	boligbygging	
• Forskjønne	sentrum,	fokus	på	estetikk	
• Butikksenter	
• Næringspark	i	sentrum	
• Museum/galleri	
• Overnattingsmuligheter	i	sentrum	
• Næringsforening	
• Tilrettelegg	for	handelsnæring	

Havbruksnæring/	
sjømat	

1+1+1+1=4	 • Utvikle	og	tilrettelegge	industriområdet	på	Espenes	
• Regulere	og	klargjøre	mer	næringsareal	for	

landbasert	oppdretssnæring	
• Øke	kompetansen	i	kommunen	og	blant	

næringsutviklere	
• Etablere	tverrfaglig	næringsteam	
• Legge	til	rette	for	etablering	av	lakseslakteri	
• Utvikle	lokale	leverandørnæring	
• Legge	til	rette	for	kystfiske	(mottak)	
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Eksisterende	
næringsliv/industri	

1+1+1+1=4	 • Bedre	tilrettelegging	for	landbruk	
• Fiber/internett/mobildekning	
• Utnytte	skogbruksområder	
• Reiselivssatsing	
• Sikre	god	adkomst	til	bedriftene	
• Kompetanseutvikling	
• Samarbeid	mellom	næringslivet	–	næringsforening	
• Bedret	infrastruktur	i	hele	kommunen	
• Sats	på	videreutvikling	av	og	knoppskyting	fra	

eksisterende	næringsliv	
• Regulere	og	klargjøre	mer	næringsareal	for	større	

etableringer	
• Styrk	eksisterende	industribedrifter	(demas	og	

Dyrøymat)	
Samferdsel	 1	 • Utbedring	av	vegstandard	

• Sykkel	og	gangveier	
• Kollektivtilbud	(buss)	

Mineralnæring	 1	 • Kartlegg	mineralforekomster	i	Dyrøy	
Kompetanse	 1	 • Stimuleringstiltak	for	å	få	kompetente	folk	til	å	

flytte	hit	
• Etablering	av	Folkehøgskole	
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Omstillingsstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler:Ragnvald Storvoll 

Dato: 24.08.2017 

 

 

 

Saksframlegg 

 

Behandling av omstillingsplan Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 15/17 05.09.2017 

Kommunestyret 54/17 12.10.2017 

 

Vedlegg 

1 Omstillingsplan Dyrøy kommune 2018-

2020 

2 Kommunikasjonstrategi 

omstillingsprogrammet 

 

Saksopplysninger 

 Bakgrunn for omstillingsstatusen 

Dyrøy er i en sårbar situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og 

konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende 

næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur. Dette skal gi kommunen et mindre 

sårbart næringsliv og sikre at sysselsettingen blir mindre sårbart for konjunktursvingninger. 

 

Dyrøy har stor sysselsetting i offentlig sektor, samtidig som næringsstrukturen i privat sektor er 

relativt ensidig og svært konkurranseutsatt. 

 

Kommunens befolkning er aldrende, med økende forsørgelsesbyrde, og utdanningsnivået er 

relativt lavt. 

 

Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet. Samtidig er 

Dyrøy godt integrert med arbeidsmarkedet i sitt omland og ca. 1/3 av den yrkesaktive 

befolkningen pendler ut av kommunen. 

 

Konsekvensutredning for Dyrøy er laget av Troms fylkeskommune (januar 2017). 

Fylkeskommunen konkluderer med at næringsmessig og demografiske omstillingsbehov 

kvalifiserer Dyrøy som omstillingskommune, og Dyrøy gis omstillingsstatus i inntil tre år fra 

1.1.17 til 31.12.19 (Troms fylkeskommune, vedtak fylkesrådssak 25/17. 

  

Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsstatus 

skal forlenges i tre nye år. 
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Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse og andre tiltak i strategi og 

forankringsfasen 

 

Utviklingsanalyse Dyrøy kommune, datert 15. august 2017 beskriver Dyrøy kommune i 

regionalt perspektiv, komparative fortrinn for næringsutvikling i kommunen, 

utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv og kommunens rolle som tilrettelegger. 

 

I arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen er det gjennomført 22 separate intervjuer med 

representanter næringsliv, kommunal administrasjon, lokalpolitikk og organisasjonsliv. I tillegg 

ble det utsendt en spørreundersøkelse til i overkant av 100 personer.  

Mottakere var kommunestyremedlemmer, lag og foreninger, næringsliv og andre 

nøkkelpersoner. Svarprosenten lå på 40 %. 

 

I tillegg til spørsmål knyttet til konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som 

tilrettelegger, ble spørreundersøkelsen benyttet til å få innspill på mulig målsetting for 

omstillingsarbeidet, hvilke bransjer/næringer som har størst potensial for nye arbeidsplasser 

samt konkrete innspill på prosjekter med kontaktinformasjon for prosjekteierne. Det ble 

dessuten spurt om innspill på nøkkelpersoner som må engasjeres i omstillingsarbeidet. Alle 

relevante innspill er hensyntatt i arbeidet med omstillingsplan. 

 

Det ble gjennomført et folkemøte i Nordavindshagen den 14. juni, med om lag 50 deltagere. 

Målsettingen med møtet var utvikling av eierskap til Dyrøys utfordringer og forankring av 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

Deltagerne på folkemøtet ble i tillegg utfordret på innspill til mål for omstillingsarbeidet 

samt at de ble utfordret på å komme med innspill på innsatsområder og mulige tiltak og 

prosjekter. Innspillene er hensyntatt i arbeidet med omstillingsplan. 

 

Den strategiske utviklingsanalysen – utfordringer: 

 

Næringslivet i Dyrøy er ensidig og konkurranseutsatt. I tillegg er det stor andel sysselsetting 

innen offentlig sektor – over 50 %. Dette gjør kommunen særlig sårbar i forhold til 

næringsmessige endringer. 

 

I tillegg er det aldrende befolkning, stor utpendling, befolkningsnedgang grunnet 

fødselsunderskudd og netto utvandring samt lavt utdanningsnivå. 

 

Den strategiske utviklingsanalysen – muligheter: 

 

Det som i utgangspunktet framstår som de mest interessante mulighetene for Dyrøy er: 

 Naturgitte fordeler knyttet til naturen og havet/sjøen 

 Beliggenhet og kommunikasjoner 

 Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til matproduksjon innen både blå og 

grønn sektor, og industri 

 

Utviklingsanalysen foreslår følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i 
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Dyrøy: 

 Havbruksnæring, inkludert leverandørindustri rettet mot havbruksnæring 

 Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat 

 Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 

 Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum 

 

Det siste innsatsområdet – Sentrumsutvikling - vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, 

men skal understøtte de tre andre innsatsområdene. 

 

Omstillingsplanen følger i all hovedsak utviklingsanalysens anbefalinger. Unntaket er det 

fjerde innsatsområdet Sentrumsutvikling, som i omstillingsplanen heter Attraktivitet. 

Begrepet attraktivitet favner bredere, og omfatter både bostedsattraktivitet og 

næringsattraktivitet. Sentrumsutvikling handler om begge deler, og er lagt inn som en egen 

strategi i innsatsområdet. I tillegg favner innsatsområdet Attraktivitet etablererkultur og 

ungdomssatsing, utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og 

markedsføring av kommunen som bosteds- og næringskommune. 

 

Omstillingsarbeid tar tid, og krever mye holdningsskapende arbeid. Dette må man ha forståelse 

for, samtidig som et omstillingsarbeid i praksis er nødt til å levere resultater fra dag 1 for å 

sikre nødvendig legitimitet. Denne balansegangen må også være en sentral del av 

kommunikasjonen i omstillingsarbeidet. 

 

Planprosessen 

Formannskapet i Dyrøy fattet den 18. april 2016 vedtak (sak 28/16) om å søke Troms 

fylkeskommune om omstillingsstatus. 

 

Fylkesrådet i Troms gjorde den 14. februar 2017 som sak 25/17 vedtak om å innvilge 

omstillingsstatus til Dyrøy kommune. 

 

Kommunestyret i Dyrøy vedtok den 9. mars å slutte seg til omstillingsprosjektet som vedtatt i 

fylkesrådssak 25/17. I samme møte ble Nordavind Utvikling KF engasjert som prosjektleder 

for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen og som sekretariat for styringsgruppa. 

 

Kommunestyret oppnevnte også styringsgruppe for strategi- og forankringsfasen. 

 

Utviklingsanalysen, omstillingsplanen og handlingsplan for det første omstillingsåret er 

utarbeidet av Proneo AS på oppdrag fra Dyrøy kommune. 

 

Plandokumentet 

Formålet med omstillingsplanen er å utvikle et plangrunnlag som begrunner og prioriterer 

bruken av de ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen. 

 

Omstillingsplanen er utarbeidet tilnærmet parallelt utviklingsanalysen. Arbeidet med 

utviklingsanalysen ble oppstartet i mai og avsluttet i august 2017. Forankring av planen og 

dens prioriteringer er dermed forankret i samme prosess som strategisk utviklingsanalyse. 

Plangrunnlaget ble utviklet i perioden juni til september 2017. 
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Omstillingsplanen har et tidsperspektiv på 3 år, fra 1.1.2018 til 31.12.2020. Tidsrommet fra 

Troms fylkeskommune ga omstillingsstatus i februar 2017 til 31.12.2017 er definert som 

strategi- og forankringsfasen i henhold til Innovasjon Norges anbefalinger på 

www.regionalomstilling.no: ”Når fylkeskommunen har gitt en kommune omstillingsstatus og 

bevilget midler til å lage en plan, er strategi- og forankringsfasen i gang”. 

 

Omstillingsplanen beskriver situasjonen forut for omstillingssøknaden og bakgrunnen for 

omstillingsbehovet, målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. 

Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene. 

 

Omstillingsplanen skal vedtas av kommunestyret i Dyrøy kommune etter at den først er 

behandlet av styringsgruppe for strategi- og forankringsfasen. Styringsgruppa skal vedta 

forslaget til omstillingsplan å sende denne til kommunen for endelig behandling og vedtak. 

 

Endelig vedtak i kommunestyret forventes å bli den 12. oktober 2017. 

 

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret. 

Avgrensninger 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med 

tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i 

distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 

post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. 

 

I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke: 

 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 

 Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital 

 Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale 

lovpålagte oppgaver 

 

Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 

hovedprosjekter. 

Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det 

ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles 

omstillingsmidler. 

 

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av 

prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av 

arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser vanskelig 

kan prioriteres. Unntaket er kompetanseutviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling 

av etablererkultur som nevnt i innsatsområdenes strategier. 
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Vurderinger 

Prosjektledelsen viser til vedlagte utkast til omstillingsplan 2018-2020 som danner grunnlaget 

for drøftinger i prosjektstyret og utarbeidelsen av årlige handlingsplaner. 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Det kom innspill på at planen «ikke er spikret i stein», men er fleksibel for tilpasninger / 

endringer av Omstillingsstyret. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Prosjektstyret vedtar forslag til omstillingsplan med de innspill som er kommet fram i 

prosjektstyremøte. Justeringer innarbeides inn i ny, revidert omstillingsplan som sendes 

prosjektstyret. Prosjektstyret godkjenner denne, før den legges fram for kommunestyremøtet 12. 

oktober 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet 

1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen 

Dyrøy er i en sårbar situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og 
konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende 
næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur. Dette skal gi kommunen et mindre 
sårbart næringsliv og sikre at sysselsettingen blir mindre sårbart for konjunktursvingninger. 
 
Dyrøy har stor sysselsetting i offentlig sektor, samtidig som næringsstrukturen i privat sektor 
er relativt ensidig og svært konkurranseutsatt.  
 
Kommunens befolkning er aldrende, med økende forsørgelsesbyrde, og utdanningsnivået er 
relativt lavt. 
 
Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet. Samtidig er 
Dyrøy godt integrert med arbeidsmarkedet i sitt omland og ca. 1/3 av den yrkesaktive 
befolkningen pendler ut av kommunen. 
 

Konsekvensutredning for Dyrøy er laget av Troms fylkeskommune (januar 2017). 
Fylkeskommunen konkluderer med at næringsmessig og demografiske omstillingsbehov 
kvalifiserer Dyrøy som omstillingskommune, og Dyrøy gis omstillingsstatus i inntil tre år fra 
1.1.17 til 31.12.19 (Troms fylkeskommune, vedtak fylkesrådssak 25/17 den 14. februar 
2017). Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om 
omstillingsstatus skal forlenges i tre nye år.  
              

1.2 Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse og andre tiltak i strategi og 

forankringsfasen 

 
Utviklingsanalyse Dyrøy kommune, datert 15. august 2017 beskriver Dyrøy kommune i 

regionalt perspektiv, komparative fortrinn for næringsutvikling i kommunen, 

utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv og kommunens rolle som tilrettelegger.

        

I arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen er det gjennomført 22 separate intervjuer 

med representanter næringsliv, kommunal administrasjon, lokalpolitikk og organisasjonsliv. I 

tillegg ble det utsendt en spørreundersøkelse til i overkant av 100 personer. Mottakere var 

kommunestyremedlemmer, lag og foreninger, næringsliv og andre nøkkelpersoner. 

Svarprosenten lå på 40 %.  

 

I tillegg til spørsmål knyttet til konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som 

tilrettelegger, ble spørreundersøkelsen benyttet til å få innspill på mulig målsetting for 

omstillingsarbeidet, hvilke bransjer/næringer som har størst potensial for nye arbeidsplasser 

samt konkrete innspill på prosjekter med kontaktinformasjon for prosjekteierne. Det ble 
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dessuten spurt om innspill på nøkkelpersoner som må engasjeres i omstillingsarbeidet. Alle 

relevante innspill er hensyntatt i arbeidet med omstillingsplan. 

 

 

Det ble gjennomført et folkemøte i Nordavindshagen den 14. juni, med om lag 50 deltagere. 

Målsettingen med møtet var utvikling av eierskap til Dyrøys utfordringer og forankring av 

kunnskapsgrunnlaget.  

 

Deltagerne på folkemøtet ble i tillegg utfordret på innspill til mål for omstillingsarbeidet 

samt at de ble utfordret på å komme med innspill på innsatsområder og mulige tiltak og 

prosjekter. Innspillene er hensyntatt i arbeidet med omstillingsplan. 

 

Den strategiske utviklingsanalysen – utfordringer: 

Næringslivet i Dyrøy er ensidig og konkurranseutsatt. I tillegg er det stor andel sysselsetting 

innen offentlig sektor – over 50 %. Dette gjør kommunen særlig sårbar i forhold til 

næringsmessige endringer. 

 

I tillegg er det aldrende befolkning, stor utpendling, befolkningsnedgang grunnet 

fødselsunderskudd og netto utvandring samt lavt utdanningsnivå. 

 

Den strategiske utviklingsanalysen – muligheter: 

Det som i utgangspunktet framstår som de mest interessante mulighetene for Dyrøy er: 

 Naturgitte fordeler knyttet til naturen og havet/sjøen 

 Beliggenhet og kommunikasjoner 

 Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til matproduksjon innen både blå og grønn 

sektor, og industri  

 

Utviklingsanalysen foreslår følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i 
Dyrøy: 

 Havbruksnæring og leverandørindustri rettet mot havbruksnæring  

 Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat  

 Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 

 Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum  

 

Det siste innsatsområdet – Sentrumsutvikling - vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, 

men skal understøtte de tre andre innsatsområdene. 

 

Omstillingsplanen følger i all hovedsak utviklingsanalysens anbefalinger, med to unntak:  

 Innsatsområdet Havbruksnæring og leverandørindustri rettet mot havbruksnæring er 

endret til Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot sjømatnæring. Denne 
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endringen gjør at en innenfor innsatsområdet kan fange opp både oppdrett, fiskeri 

og nye næringer innen sjømat. 

 Det fjerde innsatsområdet Sentrumsutvikling, som i omstillingsplanen heter 

Attraktivitet. Begrepet attraktivitet favner bredere, og omfatter både 

bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet. Sentrumsutvikling handler om begge 

deler, og er lagt inn som en egen strategi i innsatsområdet. I tillegg favner 

innsatsområdet Attraktivitet etablererkultur og ungdomssatsing, utvikling av 

kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføring av 

kommunen som bosteds- og næringskommune. 

 

Omstillingsarbeid tar tid, og krever mye holdningsskapende arbeid. Dette må man ha 

forståelse for, samtidig som et omstillingsarbeid i praksis er nødt til å levere resultater fra 

dag 1 for å sikre nødvendig legitimitet. Denne balansegangen må også være en sentral del av 

kommunikasjonen i omstillingsarbeidet.        

   

1.3 Planprosessen 

Formannskapet i Dyrøy fattet den 18. april 2016 vedtak (sak 28/16) om å søke Troms 
fylkeskommune om omstillingsstatus. 
 
Fylkesrådet i Troms gjorde den 14. februar 2017 som sak 25/17 vedtak om å innvilge 
omstillingsstatus til Dyrøy kommune. 
 
Kommunestyret i Dyrøy vedtok den 9. mars å slutte seg til omstillingsprosjektet som vedtatt 
i fylkesrådssak 25/17. I samme møte ble Nordavind Utvikling KF engasjert som prosjektleder 
for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen og som sekretariat for styringsgruppa.  
 
Kommunestyret oppnevnte også styringsgruppe for strategi- og forankringsfasen. 
Styringsgruppa har hatt følgende sammensetting: 
 

 Ordfører Marit Espenes – prosjektansvarlig/leder 
Varamedlem: varaordfører Stig Stokkland.  

 Per Jensen 
Varamedlem: Ann-Brith Jensen 

 Kenneth Karlsen 
Varamedlem: Fredrik Fredriksen 

 Tone Pettersen 
Varamedlem: Trine Vårlund  

 Knut Arne Johansen 
Varamedlem: Kine Mari Hansen 

 Rådmann Erla Sverdrup 
 
Utviklingsanalysen, omstillingsplanen og handlingsplan for det første omstillingsåret er 
utarbeidet av Proneo AS på oppdrag fra Dyrøy kommune. 
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1.4 Plandokumentet 

Formålet med omstillingsplanen er å utvikle et plangrunnlag som begrunner og prioriterer 

bruken av de ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen.  

 

Omstillingsplanen er utarbeidet tilnærmet parallelt med utviklingsanalysen. Arbeidet med 

utviklingsanalysen ble oppstartet i mai og avsluttet i august 2017. Forankring av planen og 

dens prioriteringer er dermed forankret i samme prosess som strategisk utviklingsanalyse. 

Plangrunnlaget ble utviklet i perioden juni til september 2017. 

 

Omstillingsplanen har et tidsperspektiv på 3 år, fra 1.1.2018 til 31.12.2020. Tidsrommet fra 

Troms fylkeskommune ga omstillingsstatus i februar 2017 til 31.12.2017 er definert som 

strategi- og forankringsfasen i henhold til Innovasjon Norges anbefalinger på 

www.regionalomstilling.no: ”Når fylkeskommunen har gitt en kommune omstillingsstatus og 

bevilget midler til å lage en plan, er strategi- og forankringsfasen i gang”. 

 

Omstillingsplanen beskriver situasjonen forut for omstillingssøknaden og bakgrunnen for 

omstillingsbehovet, målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. 

Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene. 

 

Omstillingsplanen skal vedtas av kommunestyret i Dyrøy kommune etter at den først er 

behandlet av styringsgruppe for strategi- og forankringsfasen. Styringsgruppa skal vedta 

forslaget til omstillingsplan å sende denne til kommunen for endelig behandling og vedtak.  

 

Forventet dato for behandling i styringsgruppa er 5. september 2017. Endelig vedtak i 

kommunestyret forventes å bli den 12. oktober 2017. 

 

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret. 

 

1.5 Avgrensninger 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med 

tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i 

distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 

post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. 

 

I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke: 

 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 

 Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital 
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 Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte 

oppgaver 

 

Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 

hovedprosjekter. Tilskuddet skal ha utløsende effekt. 

 

Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det 

ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles 

omstillingsmidler.  

 

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede 

resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form 

av arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser 

bare unntaksvis kan prioriteres. Eksempel på slike unntak kan være kompetanse-

utviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling av etablererkultur som nevnt i 

innsatsområdenes strategier. 
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2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet 

Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en 

bredere næringsstruktur. 

 

Dette skal skje gjennom et bredt engasjement fra næringsliv, fra befolkningen og fra 

kommunen, stat og fylkeskommunen. 

 

Omstillingsperioden vil vare i tre år fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Etter denne 

treårs-perioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsarbeidet skal 

forlenges i tre nye år, til utgangen av 2023. 

            

2.1 Visjon for omstillingsarbeidet 

Analysene i forprosjektfasen avdekker et betydelig vekstpotensial. Utfordringen ligger i å 

realisere dette potensialet gjennom å bidra til å utløse vekstkraften. Omstillingsplanen 

ivaretar den helhetlige tenkningen som trengs for visjonen: 

 

Et attraktivt lokalsamfunn i vekst        

      

2.2 Hovedmål 

Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år. En arbeidsplass skal 

forstås som ett årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet.  

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 

50 arbeidsplasser.  

 

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut: 

 

Prioriterte innsatsområder/år: 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 

sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, 

kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 4 3 3 10 

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de 

tre andre innsatsområdene. 
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Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av 

prosjektlederrapporten. Prosjektlederrapporten er en del av prosjektleders sluttrapport til 

leder for omstillingsarbeidet. Det er altså de arbeidsplasser omstillingsarbeidet bidrar til å 

sikre og skape, gjennom å støtte enkeltprosjekter, som skal regnes med. 

 

Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet delmål. 

 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 25 (50) 

nye arbeidsplasser.  

 

Dette vil legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til kompetanseutvikling og 

økt bolyst.  Dyrøy vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter og legge grunnlaget for 

netto innflytting. 

 

For å følge denne utviklingen foreslås følgende årlige måleindikatorer: 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 

 Nyetableringer - etableringsfrekvens 

 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 

 Resultat i Kommune NM 

 

En ønsker å legge opp til raskt å kunne korrigere strategi underveis i omstillingsarbeidet. 

Kunnskap om de ulike effektene av omstillingsarbeidet vil utvikles løpende, blant annet 

gjennom å foreta ulike målinger underveis.  
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3. Innsatsområder 
 
Forslag til enkelttiltak/prosjekter for hvert innsatsområde beskrives i årlige handlingsplaner.  

 

Under hvert enkelt innsatsområde er det angitt strategier, benevnt med bokstav (A til O) og 

navn. Disse finnes også igjen under de enkelte innsatsområder i Handlingsplanen.  

 

Omstillingsprogrammet vil gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å 

utvikle møteplasser, stimulere til økt samarbeid og være diskusjonspartner og pådriver for 

næringslivet i Dyrøy.  

 

Å prioritere innsatsområder i en såpass tidlig fase vil alltid være en balansegang mellom å 

forsøke å stake ut en langsiktig kurs for hele omstillingsarbeidet, samtidig som man gir 

nødvendig rom for å kunne gjøre andre prioriteringer underveis i perioden. 

 

Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet 

en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det 

er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke ser og 

fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man har et langsiktig fokus. 
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3.1 Sjømatnæring 

Sjømatnæring og tilknyttet leverandørindustri representerer et betydelig utviklingspotensial 
i Dyrøy. Næringa opplever betydelig vekst, styrket av globale megatrender, og regionen har 
store ambisjoner knyttet til å ta del i denne veksten.  
 
Strategi- og forankringsfasen har avdekket et betydelig utviklingspotensial innen særlig 
leverandørindustri til havbruksnæring, men også innen fangst og produksjon av annen type 
sjømat.  
 
Med dette utgangspunktet, kombinert med Dyrøys beliggenhet for sjø- og landtransport, 
tror vi det er betydelige muligheter for utvikling av økt sysselsetting, omsetning og 
verdiskaping både innen sjømatnæring og leverandørindustri. 
 

3.1.1 Mål  

Minimum 9 nye arbeidsplasser i sjømatnæring i Dyrøy innen 2020.  

Periodisert vil målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring 3 3 3 9 

 

Delmål:  

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 

 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 

 Minst 2 prosjekter knyttet til rammebetingelser og kompetanse gjennomført i 

omstillingsperioden 

 

3.1.2 Strategi 

A. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å 

avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere 

utviklingsprosjekter og arbeide for å tiltrekke seg aktivitet 

B. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 

bedriftene 

C. Rammebetingelser.  Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst havbruksnæring 

selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på land 

D. Kompetanse. Bistå havbruksnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og 

kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 

relevante FoU-miljø 
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3.2 Opplevelsesnæring  

Opplevelsesnæring er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever 
økt vekst og større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Innsatsområdet omfatter reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat, og med fokus på 
utvikling av opplevelser. 
 
Innsatsområdet blir av svært mange pekt på som en potensiell vekstnæring i Dyrøy, men det 
er utfordrende at den lokale reiselivsnæringen framstår som relativt lite utviklet. Det finnes 
flere etablerte aktører, men de er små. Arbeidet med utviklingsanalysen har avdekt at det er 
flere nye etableringer på gang, men erfaringsmessig vil det ta tid før disse er vel etablerte.  
Innsatsområdet vil utnytte mange av Dyrøys fortrinn – natur, beliggenhet, kystkultur og 
matproduksjon- samtidig som man henger seg på og forsterker en allerede kraftfull satsing 
på reiselivsnæring i regionen. 
 
Utvikling av kulturnæring – altså opplevelser basert på kultur – omfattes av innsatsområdet.  
 
Utvikling av opplevelsesnæring og Dyrøy som opplevelsesarena vil bidra til å utvikle 

attraktivitet for Dyrøy som bo- og arbeidssted. 

 

3.2.1 Mål  

Minimum 6 nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringen i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 

målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Opplevelsesnæring 1 2 3 6 

 

Delmål:  

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 

 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter bedrifter i omstillingsperioden, hvorav minst 2 er 

samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert 

 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 

3.2.2 Strategi 

E. Tilgjengelighet og kapasitet. Bidra til å bedre reisemålets tilgjengelighet og til å øke 

kapasiteten på reisemålet 

F. Opplevelsesproduksjon. Bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye og 

videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter. 

G. Kompetanse og samarbeid. Bistå opplevelsesnæring i å avdekke behov og etterspørre 

kunnskap, kompetansehevende tiltak og samarbeidstiltak samt initiere og gjennomføre 

ulike tiltak i samarbeid med relevante FoU-miljø 
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Det er viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Det er 
enklere å skape økt sysselsetting og vekst med utgangspunkt i det etablerte næringslivet enn 
å bygge opp nye bedrifter.   
 
Erfaringene fra andre omstillingskommuner viser at eksisterende bedrifter, med bistand fra 
omstillingsarbeidet, relativt raskt kan bidra til utvikling av sysselsetting og verdiskaping 
lokalt.  
 
Omstillingsarbeidet må jobbe aktivt opp mot eksisterende næringsliv for å avdekke 
utviklingspotensial og støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i de ideene og 
planene bedriftene har.  
 
Ideene kan resultere i både knoppskytinger (nye bedrifter), nye forretningsområder i 
eksisterende bedrifter eller effektivisering for økt lønnsomhet. 
 
Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og etablerere som vil starte egen 
virksomhet, uavhengig av bransje. 
 
Innsatsområdet er bransjeuavhengig.  

 

3.3.1 Mål 

Minimum 10 nye arbeidsplasser i eksisterende næringsliv i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 

målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Eksisterende næringsliv 4 3 3 10 

 

Delmål:  

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 

 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 

 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 

3.3.2 Strategi 

H. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke 

utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter 

I. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 

bedriftene 

J. Nettverk og klynger. Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og holde liv i 

samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv samt etablere relevant nettverk med eksterne 

nærings- og kompetansemiljø 
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K. Kompetanse. Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke behov og etterspørre 

kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i 

samarbeid med relevante FoU-miljø 

L. Gründere og nyetablerere. Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekter fra 

gründere og nyetablerere – uavhengig av bransje 
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3.4 Attraktivitet 

Begrepet attraktivitet omfatter både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet.  
 
Innsatsområdet favner sentrumsutvikling, som handler om både attraktivitet som bosted og 
attraktivitet for næringsaktivitet. Et - slik det oppleves og kommuniseres i dag – lite attraktivt 
sentrum i Dyrøy, er et hinder for utvikling av ny og videreutvikling av eksisterende 
næringsaktivitet og det fremmer ikke bostedsattraktivitet. 
 
I tillegg favner innsatsområdet å tilrettelegge for en sterk innovasjons- og 

entreprenørskapskultur i Dyrøy, utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer 

næringsvennlig og markedsføring av kommunen som bosteds- og næringskommune.  

 
Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak 
være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke 
kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet 
er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Dyrøy. 
 

3.4.1 Mål 

Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for 

 næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i 

 innbyggerne å bo i 

 gjester å besøke 

 

Delmål:  

 Minst 4 gjennomførte tiltak/prosjekter i omstillingsperioden som bidrar til å øke 

attraktiviteten i sentrum i Dyrøy med tanke på bedriftsetableringer 

 Initiere og sette i gang prosjekt Næringsvennlig kommune, gjennomført i løpet av 

2018  

 

3.4.2 Strategi   

M. Sentrumsutvikling. Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler sentrum som 

attraktiv næringsarena og som møtested for kommunens innbyggere og besøkende 

N. Etablererkultur og ungdomssatsing. Motivere til entreprenørskap og innovasjon 

gjennom hele oppvekstløpet. Engasjere og stimulere endringsagenter og kreative miljø. 

Utvikle entreprenørielle ferdigheter gjennom å initiere, legge til rette for og gjennomføre 

ulike kompetansehevende tiltak 

O. Næringsvennlig kommune. Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig 

og markedsføre Dyrøy som en kommune som er attraktiv å drive næring i, attraktiv å 

arbeide i og attraktiv å bo i 
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4. Organisering av omstillingsarbeidet 

4.1 Beskrivelse av omstillingsorganisasjonen 

 
Dyrøy kommune har i strategi- og forankringsfasen jobbet aktivt med å finne en optimal 

organisering av gjennomføringsfasen. 

 

Følgende generelle faktorer er vektlagt i dette arbeidet: 

• Behovet for å skape engasjement og involvering 

• Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen 

• Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar 

  

I tillegg har Dyrøy kommune selv lagt følgende forutsetninger inn i arbeidet med 

organisering: 

 Omstillingsstyret skal oppnevnes av kommunestyret i Dyrøy kommune 

 Kommunen skal oppnevne leder av omstillingsstyret 

 Omstillingsstyret skal ha tung næringslivsrepresentasjon – gjerne flertall 

 Dyrøy kommune ansetter programleder 

 Det er ønskelig med enkel og ressurseffektiv organisering 

 Det er ønskelig å utvikle og bygge kompetanse lokalt 

 En vil involvere, bygge på og forsterke eksisterende utviklingsressurser  
og –miljøer dersom det er mulig 

 Det legges opp til en organisering som ivaretar behovet for tett samarbeid mellom 
kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen. 

 

Basert på dette ble det til utarbeidet fire ulike modeller for organisering: 

1. Programorganisering. Programleder tilsatt i Dyrøy kommune, tjenestested 
sentraladministrasjonen 

2. Programorganisering. Programleder tilsatt i Dyrøy kommune, tjenestested 
Nordavindshagen 

3. Aksjeselskap. Det etableres eget aksjeselskap der programleder tilsettes. 
Tjenestestedet mulig både i kommunehuset, hos Nordavindshagen eller andre steder 

4. Programleder ansatt i Nordavind Utvikling KF, tjenestested Nordavindshagen 

 

De ulike modellene ble utredet av prosjektorganisasjonen i et eget notat datert 11. juli 2017. 

Notatet ble utsendt til styringsgruppen den 12. juli, med frist for tilbakemelding den 20. juli.  

 

Notatet gjør følgende vurderinger av modellene: 
Det er klare styrker med alle modellene, men erfaring fra andre omstillingsprogram og større 
prosjekter/program tilsier at det er svært viktig at programleder blir en del av et team. Dette 
momentet kan hensyntas i alle alternativer, men er kanskje vanskeligst få til i modell 1 
Programorganisering tjenestested kommunehuset.  
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Videre har det i flere program vært ei utfordring der skillelinjene mellom kommunal drift og 
utviklingsarbeid blir for uklare. Dette kan også være en utfordring i modell 1. Vi vil derfor ikke 
anbefale denne modellen. 
 
Måten en organiserer omstillingsarbeidet må ivareta en utadrettet og ekstern funksjon. 
Programleder jobber i stor grad med prosjekter i næringslivet, med bedriftsutvikling, 
nettverksbygging og kompetansetiltak. Da bør en sørge for at en tilrettelegger for at dette 
arbeidet kan utføres hensiktsmessig. Både modell 2 Programorganisering med tjenestested 
Nordavindshagen, modell 3 Aksjeselskap og modell 4 Nordavind Utvikling KF kan ivareta 
dette hensynet på en god måte.  
 
Modell 3 Aksjeselskap er brukt i flere omstillingsområder, både med heleide kommunale 
selskaper og selskaper der andre aktører er inne på eiersiden. Det er en organisasjonsmodell 
næringslivet kjenner seg igjen i, og aksjeloven bidrar til tydelighet omkring roller og ansvar 
for styret (omstillingsstyret), ledelsen (programleder) og drift av selskapet.  
 
Ulempen er at Innovasjon Norge ikke anbefaler løsningen av hensyn til at andre eiere enn 
kommunen kan ha andre interesser. Et heleid kommunalt selskap vil imidlertid stille seg 
annerledes. For relativt sett mindre omstillingsprogrammer kan kostnader med formalkrav 
knyttet til etablering og drift av aksjeselskaper (stiftelse, revisjon, regnskap, endringer av 
styresammensetting o.l.) likevel tale i mot løsningen. 
 
Dersom en velger å legge omstillingsarbeidet ut i et aksjeselskap kommer Lov om offentlige 
anskaffelser inn i bildet, idet kommunen da pr definisjon kjøper tjenester fra selskapet 
(penger overføres fra kommunen til selskapet og det ytes en motytelse – omstillingsarbeid – 
for dette). 
 
Løsningen med aksjeselskap kan anbefales dersom selskapet er heleid av kommunen, slik at 
en kan benytte unntaket for utvidet egenregi i forhold til Lov om offentlige anskaffelser. Da 
har kommunen samme kontroll med selskapet som sine egne avdelinger (kontrollkriteriet) og 
selskapets aktivitet primært skal være å utføre oppgaver for eieren (aktivitetskriteriet). 
Selskapet må dessuten ha totalt fravær av privat kapital. Dersom disse kriterier er oppfylt 
kan Dyrøy kommune kjøpe tjenester fra et eventuelt aksjeselskap etter unntaket for utvidet 
egenregi. 
 
For Dyrøy vedkommende vil vi ikke anbefale aksjeselskap. Det anses ikke som hensiktsmessig 
å etablere et eget utviklingsselskap organisert som AS når en allerede har et utviklingsmiljø i 
Nordavind Utvikling KF. 
 
Dyrøy kommune kan velge å bruke omstillingsprogrammet til å gjøre 
langsiktige og strategiske valg. Ett av disse er å se helhet. Det kan da være et godt valg å se 
både økonomiske, faglige og menneskelige ressurser fra Dyrøy kommune, Nordavind 
Utvikling KF og Omstillingsprogrammet i en sammenheng. En kan da kan en utvikle et 
sterkere miljø på f.eks. informasjon / kommunikasjon, et breiere kommunikasjonsteam og 
totalt sett et større, bredere og mer kompetent utviklingsmiljø. De løsninger som best 
ivaretar dette hensynet er modell 2 Programorganisering med tjenestedet Nordavindshagen 
og modell 4 Nordavind Utvikling KF. 
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Ulempene med modell 2 Programorganisering med tjenestested Nordavindshagen – at en er 
lengre unna beslutninger tatt i kommunen og for stor distanse til kommunens administrasjon 
– oppveies i stor grad av fordelene – en mindre ”kommunal” programleder som ikke 
mistenkes for å bruke tid på kommunal forvaltning og som har gode muligheter til både å 
spille på og utvikle kompetansemiljøet i Nordavindshagen.  
 
Det samme kan i stor grad sies om modell 4 Nordavind Utvikling KF. Ulempene med distanse 
til kommunalt næringsarbeid/andre kommunale beslutningsprosesser og mistanke om at 
omstillingsressursen brukes på andre prosjekter enn rene omstillingsprosjekter oppveies i stor 
grad av de fordeler en får med å trekke på et etablert utviklingsmiljø med veletablert 
nettverk. En kan endog trekke det så langt at en sier omstillingsarbeidet kan bidra til å styrke 
og videreutvikle et eksisterende utviklingsmiljø. 
 
Samtidig kan alternativet føre til at ledelsen i Nordavindshagen kommer i en uheldig 
dobbeltrolle. Daglig leder skal jobbe for å sikre positiv utvikling i selskapet, herunder også 
posisjonere Nordavind Utvikling i forhold til omstillingsprogrammets midler, samtidig som 
vedkommende også skal være overordnet den som er ansatt som programleder. Løsningen 
betyr også at programleder både må forholde seg til Nordavind Utvikling KF sin ledelse med 
daglig leder og styret samt også til omstillingsstyret. 
 

Styringsgruppa anbefaler følgende organisering: 

 Omstillingsarbeidet i Dyrøy organiseres som et program, der programleder ansettes i 
Dyrøy kommune med tjenestested i Nordavindshagen. 

 Det må etableres rutiner for god samhandling mellom 
omstillingsarbeidet/programleder og Nordavind Utvikling KF. 

 Dersom omstillingsarbeidet skal trekke på ressurser fra Nordavind Utvikling KF som 
støtte for programleder lages det egen avtale som regulerer dette. 

 Kommunen oppnevner et omstillingsstyre bestående av 5 personer, der ordfører er 

leder. Næringslivet er representert med 3 personer i omstillingsstyret. Innovasjon 

Norge, Troms fylkeskommune, rådmannen i Dyrøy samt næringsmedarbeider gis 

observatørstatus. 

 Det oppnevnes en arbeidsutvalg bestående av styreleder, programleder og ett 

styremedlem (velges av styret) som gis fullmakter fra styret. 

 

Styret anbefales å ta initiativ til å utarbeide instruks for styret og for programleder samt 

delegasjonsreglement for arbeidsutvalg og programleder. 

 

Den anbefalte løsningen hensyntar viktigheten av å jobbe i team og kunne trekke på annen 

kompetanse, samtidig som omstillingsarbeidet framstår som mindre kommunalt. Løsningen 

legger opp til at en gjennom å bruke Nordavindshagen og Nordavind Utvikling KF kan styrke, 

og ikke minst engasjere, et større utviklingsmiljø som tar eierskap til omstillingsarbeidet.   
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5. Ressursinnsats og finansiering 

5.1 Overordnet finansiering 
Finansieringsplanen bygger på Troms fylkeskommunes vedtak av 14. februar 2017, sak 

25/17. Fylkeskommunen vedtok da å finansiere omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) 

med inntil kr 3.000.000,-. Dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. Fylkeskommunen 

forutsetter at Dyrøy kommune stiller med resterende 25 % av finansieringen som egenandel 

tilsvarende inntil kr 1.000.000,-.  

 

Tidsrommet fra Troms fylkeskommune ga omstillingsstatus i februar 2017 til 31.12.2017 er 

definert som strategi- og forankringsfasen. Fylkeskommunen har ikke gjort eget vedtak på 

finansiering av strategi- og forankringsfasen. Fylkeskommunens tilsagn for år 1 skal også 

dekke fylkeskommunens andel av denne, budsjettert til 337.500, jfr. brev til Dyrøy kommune 

fra Troms fylkeskommune datert 27. februar 2017.  

 

Dyrøy kommune vedtok finansiering av kommunens egenandel for 2017 den 20. juni 2017 

(kommunestyret, sak 29/17). 

 

Verken Troms fylkeskommune eller Dyrøy kommune har forpliktet seg med finansiering 

utover det første omstillingsåret. Det legges allikevel opp til at årlig ramme for de tre årene 

Dyrøy har fått omstillingsstatus ligger på kr 4.000.000,- pr år. 

 

Troms fylkeskommunes andel av finansiering i strategi- og forankringsfasen vil redusere 

fylkeskommunens andel av finansiering før det første omstillingsåret (2018) tilsvarende.   

 

Omstillingsprogrammet årlige budsjettrammer, finansieringsplan og totalbudsjett ser 

dermed slik ut: 

  

Finansiør Andel 2018 2019 2020 SUM 

Troms fylkeskommune 75 % *2 662 500 3 000 000 3 000 000 9 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

SUM 100 % **3 662 500 4 000 000 4 000 000 12 000 000 

 

*Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens budsjetterte 

kostnader på kr 337.500,- for strategi- og forankringsfasen i 2017, ihht brev av 27. februar fra fylkeskommunen 

til kommunen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet. 

**Ramme i utgangspunktet 4 MNOK. Foreløpig budsjettramme for 2018 med fradrag for fylkeskommunens 

budsjetterte kostnader for strategi- og forankringsfasen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan 

endre beløpet. 

   

-�247�-



 

Omstillingsplan for Dyrøy kommune 2018 - 2020 

 
20 

 

 

5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder 
 
Årlige rammer og totalbudsjett: 
 

Innsatsområde 
2018 2019 2020 SUM 

andel av 
budsjett 

andel av mål 

1. Sjømatnæring 750 000  850 000  850 000  2 450 000 21 % 36 % 

2. Opplevelsesnæring 
500 000 600 000 600 000 1 700 000 15 % 24 % 

3. Eksisterende næringsliv 
750 000 900 000 900 000 2 550 000 22 % 40 % 

4. Attraktivitet 
662 500 650 000 650 000 1 962 500 17 % - 

Sum innsatsområder  
2 662 500 3 000 000 3 000 000 8 662 500 - - 

      Prosjektarbeid* 
800 000 800 000 800 000 2 400 000 20 % - 

      Administrasjon** 
200 000 200 000 200 000 600 000 5 % - 

Sum prosjektarbeid og administrasjon*** 
1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 - - 

 
SUM 3 662 500 4 000 000 4 000 000 11 662 500 100 % 100 % 

 
*Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av 
prosjekter.  
 
**Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, 
styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader. 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 

årsverk. Det betyr innleie av ekstern kompetanse (utover programleder) i størrelsesorden 

0,2 årsverk. 

 

Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 

forstudier og forprosjekter. 

 

Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i 

tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 

 

Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 

virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 

bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 

virkemiddelapparatets ordinære tilskuddsordninger. 

 

For å forsterke programmets innsatsområder bør Innovasjon Norge tidlig involveres i de 

prosjekter som kan tenkes å kvalifisere for Innovasjon Norges virkemidler.  

 

Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 

et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 

prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
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rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 

samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Vedlegg 

1. Kommunikasjonsstrategi (pt ikke utarbeidet) 

2. Forslag til sammensetting av omstilllingsstyre (pt ikke utarbeidet)   
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Vedlegg til Omstillingsplan for Dyrøy kommune 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

En god og målrettet informasjon og kommunikasjon er viktig for å sikre forankring av 

omstillingsorganisasjonens prioriteringer og arbeid. For at omstillingsarbeidet i Dyrøy skal lykkes er 

man avhengig av at alle interessenter agerer til det beste for omstillingsarbeidet. 

Kommunikasjonsarbeidet er kritisk for å oppnå dette og skal brukes som et strategisk virkemiddel for 

å oppnå målene man har satt seg.  

Omstillingsorganisasjonen skal generelt være åpen og offensiv i sitt kommunikasjonsarbeid.  

Visjon, hovedmål, innsatsområder og de viktigste tiltakene må være godt kjent og akseptert hos 

målgruppene. Det må være offentlig kjent på hvilke måter ressursene i omstillingsarbeidet brukes. 

Resultatene som blir oppnådd i arbeidet må kommuniseres fortløpende. Alle ønsker å bidra i en 

vellykket satsing, slik at å oppnå og kommunisere ut suksesser fortest mulig fremstår som helt 

sentralt for å oppnå nødvendig legitimitet i lokalmiljøet. 

Dyrøy kommune har også lagt vekt på kommunikasjonsarbeid og inkludering i analysefasen våren 

2017.  

Strategiske hovedgrep 

1. Alle som har interesse av eller som kan bidra i omstillingsprosessen skal til enhver tid være 

godt informert om omstillingsarbeidet.  

2. Omstillingsorganisasjonen og kommunen som eier skal legge stor vekt på å involvere 

befolkningen og næringslivet i kommunen i omstillingsarbeidet. 

3. Informasjonen fra omstillingsorganisasjonen skal brukes for å bygge Dyrøys omdømme og 

skape interesse for aktivitet og etablering i Dyrøy. 

4. Suksesshistorier skal kommuniseres aktivt – de som lykkes skal heies fram. 

Målgrupper  

Følgende målgrupper er definert: 

1. Befolkningen i Dyrøy kommune. 

2. Det etablerte næringslivet i kommunen. 

3. Potensielle gründere i og utenfor Dyrøy. 

4. Kommunens politiske og administrative ledelse. 

5. Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

6. Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø. 

Informasjons- og kommunikasjonskanaler 

Den viktigste informasjonskanalen skal være den direkte kontakten omstillingsorganisasjonen har 

med relevante aktører.  
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Omstillingsorganisasjonen vil vurdere å etablere egen informativ hjemmeside, og skal ha en aktiv 

bruk av sosiale media. I tillegg skal tradisjonelle media brukes aktivt.                                     

Målgrupper – potensielle/aktuelle tiltak 

For å nå målgruppe nr. 1 og 2 (befolkningen og næringslivet i kommunen): 

1. Ha nyhetssaker i lokalmedia minst en gang pr. måned i oppstartsåret. 

2. Identifisere og informere de viktigste opinionsdannerne i lokalmiljøet. 

3. I løpet av 2018 ha kommunisert i media minimum ett konkret bedriftsutviklingsprosjekt 

initiert med støtte fra omstillingsarbeidet. 

4. Aktiv deltakelse på arenaer der det lokale næringslivet møtes. 

5. Halvårlige dialogmøter med næringslivet i Dyrøy. 

6. En andel av alle styremøter skal avholdes hos en lokal bedrift, med tilhørende bedriftsbesøk. 

For å nå målgruppe nr. 3 (Potensielle gründere) 

1. Aktivt promotere Dyrøy som en gründerkommune. 

2. Trekke fram gründere som starter opp i Dyrøy i omstillingsperioden. 

3. Aktivt promotere tilbud for potensielle gründere i Dyrøy. 

4. Markedsføre Dyrøy som en attraktiv kommune for utenbygds-gründere å flytte bedriften sin 

til. 

For å nå målgruppe nr. 4 (kommunens politiske og administrative ledelse): 

1. Statusrapport til kommunestyret 2 ganger pr. år, hvorav den ene gangen er 

generalforsamling. 

2. Kvartalsvis informasjon i rådmannens strategiske ledergruppe. 

For å nå målgruppe nr. 5 (TFK, IN og KMD): 

1. Informasjon til fylkesrådet i Troms fylkeskommune en gang pr. år. 

2. Møte med INs kontaktperson 2 ganger pr. år. 

3. IN og TFK gis observatørstatus i styret for omstillingsselskapet. 

4. Årlige statusrapporter og revidert handlingsplan og budsjett sendes til TFK, IN og KMD. 

For å nå målgruppe nr. 6 (Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø). 

1. Proaktiv, direkte informasjon til eksterne næringsaktører som kan tenkes å bidra til 

næringsutvikling/nyetableringer i Dyrøy. 

2. Markedsføre Dyrøy på relevante nettverksarenaer utenfor kommunen. 

3. Ha jevnlig kontakt med aktuelle kompetansemiljø. 

Informasjonsansvar 

Daglig leder i omstillingsorganisasjonen er ansvarlig for det daglige kommunikasjons- og 

informasjonsarbeidet, herunder også ansvarlig for å uttale seg om løpende aktiviteter som ikke er av 

overordnet karakter.  
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Styreleder i omstillingsorganisasjonen er den naturlige talsperson i overordnede, viktige saker som 

angår omstillingsarbeidet. 

Øvrige styremedlemmer og ansatte i omstillingsorganisasjonen kan uttale seg etter å ha konferert 

med styreleder eller daglig leder. 

Gjensidig kontakt og koordinering mellom omstillingsorganisasjonen og kommunen er særlig viktig. 

Ved vesentlige hendelser skal følgende varsles: 

 Styreleder  

 Daglig leder 

 Ordfører 

 Rådmann 

Omstillingsorganisasjonen skal ikke uttale seg i saker av politisk karakter. 

 

Vedtatt av kommunestyret 

 

 

Brøstadbotn, 12 10 17 

Sted/dato 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Omstillingsstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 28.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Handlingsplan 2018 - omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 16/17 05.09.2017 

Kommunestyret 55/17 12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Handlingsplan 2018 

 

Saksopplysninger 

Med bakgrunn i omstillingsplanene skal det utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplanen 
er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse 
mulige tiltakene skal før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i 
omstillingsarbeidet i Dyrøy. 
 
Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å vedtas av kommunestyret i 
Dyrøy. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

Vurdering 

Prosjektledelsen legger ved dette frem forslag til handlingsplan for drøfting i prosjektstyret. 

Handlingsplanen følger vedlagt. 

 

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 

Prosjektstyret vedtar forslag til handlingsplan for 2018 

Styreleders innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 05.09.2017  

 

Styret kom frem til at handlingsplanen har rom for små justeringer. Det nye styret, 

omstillingsstyret, gis myndighet til tilpasninger i handlingsplan. 
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Oppdatert Handlingsplan 2018 – omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune ligger som vedlegg til 

protokoll. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 05.09.2017 

 

Handlingsplanen 2018 vedtas med de endringer som er kommet fram i sak 15/17 og 16/17. 

Revidert handlingsplan sendes prosjektstyret. Prosjektstyret godkjenner denne, før den legges 

fram for kommunestyremøtet 12. oktober 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder Prosjektleder 
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1. Innledning 

1.1 Hva sier omstillingsplanen? 

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål  og ressursbruk for omstillingsarbeidet i 

Dyrøy i perioden 2018 til 2020.  

 

Visjonen for omstillingsarbeidet er Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft.  

 

Omstillingsplanen beskriver disse fire innsatsområdene med tilhørende strategeier:  

 Sjømatnæring og leverandørindustri til sjømatindustri 

 Opplevelsesnæring  

 Eksisterende næringsliv 

 Attraktivitet 

 

1.2 Om handlingsplanen 

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplanen er en konkretisering av 

omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal 

før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i 

omstillingsarbeidet i Dyrøy.  

 

Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å vedtas av kommunestyret i 

Dyrøy. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
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2. Mål 

2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet 

Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 

år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet. 

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 

50 arbeidsplasser. 

 

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut: 

  

Prioriterte innsatsområder/år 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 

sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på 

natur, kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og 

knoppskytinger 

4 3 3 10 

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de 

tre andre innsatsområdene. 

 

For 2018 er målet 8 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-

rapporter fra enkeltprosjekter.  

 

2.2 Delmål  

For 2018 vil omstillingsarbeidet i Dyrøy arbeide for å oppnå følgende delmål: 

Sjømatnæring 

 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen havbruksnæring igangsatt , for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt innen sjømatnæring  

 1 prosjekt igangsatt knyttet til rammebetingelser og kompetanse for sjømatnæring 
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Opplevelsesnæring  

 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring igangsatt , for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 1 prosjekt innen tilgjengelighet og kapasitet innefor opplevelsesnæring igangsatt 

 1 bedriftsutviklingsprosjekt innen opplevelsesproduksjon igangsatt  

 1 prosjekt gjennomført knyttet til kompetansekartlegging innen opplevelsesnæring 

 1 kompetansehevende tiltak innen opplevelsesnæring gjennomført 

 1 ny bedrift innen opplevelsesproduksjon 

 

Eksisterende næringsliv 

 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen eksisterende næringsliv igangsatt, 

for eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 1 bedriftsutviklingsprosjekt innen eksisterende næringsliv igangsatt  

 1 utviklingsprosjekt innenfor strategi Nettverk og klynger igangsatt 

 1 kompetansekartleggingsprosjekt innenfor eksisterende næringsliv gjennomført 

 1 ny bedrift etablert 

 

Attraktivitet 

 Forstudie næringsvennlig kommune gjennomført og forprosjekt igangsatt 

 Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle innovasjons- og 

etablererkultur 

 Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv 

næringsarena og møtested 

 Min 20 deltakere på kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle 

ferdigheter 

 

 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 25 nye 

arbeidsplasser.  

 

Indirekte vil dette legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til 

kompetanseheving  og økt bolyst.  Dyrøy  vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter 

og legge grunnlaget for netto innflytting. 

 

For å se på hvordan Dyrøy utvikler seg legges det opp til å følge utviklingen innen utvalgte, 

målbare områder: 

 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 

 Nyetableringer - etableringsfrekvens 
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 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 

 Resultat i Kommune-NM 

 

Disse effektmålene skal måles årlig ved å innhente  data fra SSB med hensyn på 

befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale  bedrifter. I tillegg skal årlige 

data fra og Kommune NM vektlegges. 
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3. Innsatsområder 

3.1 Sjømatnæring 

Målsetting 2018 

Innen innsatsområdet sjømatnæring skal det i løpet av 2018 etableres 2 nye arbeidsplasser i 

Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 8 nye arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2018 Delmål 

2018 

Resultatmål 

2018 

Budsjett* 

2018 

A. Proaktivt arbeid 

 

Proaktivt arbeid for å 

avdekke og identifisere 

utviklingsprosjekter. 

Arbeid med å 

identifisere 

utviklingsprosjekter 

igangsatt, for eksempel 

gjennom oppstart av 

forstudie SMB Utvikling 

1 arbeidsplasser 150 000 

B. Bedriftsrettede 

tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 

fra bedrifter i 

sjømatnæringene 

Min. ett 

bedriftsutviklings-

prosjekt innen 

sjømatnæringer 

gjennomført 

2 arbeidsplasser 400 000 

C. Ramme-

betingelser 

Aktivt jobbe for å bedre 

de utfordringer for vekst 

sjømatnæringene selv 

peker på 

 

Arbeid igangsatt 0 arbeidsplasser 100 000 

D. Kompetanse Avdekke 

kompetansebehov i 

sjømatnæringen samt 

intitiere og gjennomføre 

kompetansehevende 

tiltak 

Min. ett prosjekt 

igangsatt knyttet til 

kompetansekartlegging 

innen havbruksnæring 

0 arbeidsplasser 100 000 

Sum   3 arbeidsplasser 750 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen innsatsområdet Havbruksnæring.  
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3.2 Opplevelsesnæring  

Målsetting 2018 

Innen innsatsområdet Opplevelsesnæring skal det i løpet av 2018 etableres 2 nye 

arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 8 nye 

arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2018 Delmål 

2018 

Resultatmål 

2018 

Budsjett* 

2018 

E. Tilgjengelighet og 

kapasitet 

Bidra til å bedre 

reisemålets tilgjengelighet 

og til å øke kapasiteten på 

reisemålet 

 

Min. ett prosjekt 

igangsatt  

 0 arbeidsplasser  150 000 

F. Opplevelses-

produksjon 

Bedriftsrettede tiltak 

knyttet til utvikling av nye 

og videreutvikling av 

eksisterende 

opplevelsesprodukter 

Arbeid med då 

identifisere 

utviklingsprosjekter 

igangsatt, for 

eksempel forstudie 

SMB Utvikling 

Min. ett prosjekt 

igangsatt og en ny 

bedrift etablert 

 

 1 arbeidsplass 200 000 

G. Kompetanse og 

samarbeid 

Bistå opplevelsesnæring i 

å avdekke behov og 

etterspørre kunnskap, 

kompetansehevende tiltak 

og samarbeidstiltak samt 

initiere og gjennomføre 

ulike tiltak 

 

Min. ett prosjekt 

gjennomført knyttet 

til kompetanse-

kartlegging innen 

opplevelsesnæring. 

Min. ett 

kompetansehevend

e tiltak gjennomført 

0 arbeidsplasser 150 000 

Sum   1 arbeidsplass 500 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  
 

 

For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Opplevelsesnæring.   
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Målsetting 2018 

Innen innsatsområdet Eksisterende næringsliv skal det i løpet av 2018 etableres 4 nye 

arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 9 nye 

arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2018 Delmål 

2018 

Resultatmål 

2018 

Budsjett* 

2018 

H. Proaktivt arbeid Proaktivt arbeid mot 

eksisterende næringsliv 

for å avdekke 

utviklingspotensial og 

mulige knoppskytinger 

samt identifisere 

utviklingsprosjekter 

Arbeid med å 

identifisere 

utviklingsprosjekter 

igangsatt, for eksempel 

gjennom oppstart av 

forstudie SMB Utvikling  

0 arbeidsplasser 150 000 

I. Bedriftsrettede 

tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 

med utgangspunkt i ideer 

fra fra bedriftene 

Min. ett 

bedriftsutviklings-

prosjekt gjennomført 

3 arbeidsplasser  300 000 

J. Nettverk og 

klynger 

Økt konkurransekraft 

gjennom å bidra til å 

utvikle og holde liv i 

samhandlingsarenaer for 

lokalt næringsliv samt 

etablere relevant nettverk 

med eksterne nærings- og 

kompetansemiljø 

Ett prosjekt igangsatt 0 arbeidsplasser 50 000 

K. Kompetanse Bistå eksisterende 

næringsliv med å avdekke 

behov og etterspørre 

kunnskap og 

kompetansehevende tiltak 

samt initiere og 

gjennomføre ulike tiltak 

Min. ett prosjekt 

gjennomført knyttet til 

kompetansekartlegging 

0 arbeidsplasser 100 000 

L. Gründere og 

nyetablerere 

Støtte opp under konkrete 

bedriftsutviklingsprosjekt 

fra gründere og 

nyetablerere – uavhengig 

av bransje 

Min en  

bedriftsetablering 

1 arbeidsplass 150 000 

Sum   4 arbeidsplasser 750 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 

prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Eksisterende næringsliv.  
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3.4 Attraktivitet 

Målsettinga for innsatsområdet er at Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for 

 næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i 

 for innbyggerne å bo i 

 for gjester å besøke 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2018 Delmål 

2018 

Budsjett* 

2018 

M. Sentrumsutvikling Bidra til å sette i gang og 

drive prosesser som 

utvikler sentrum som 

attraktiv næringsarena og 

som møtested for 

kommunens innbyggere 

og besøkende 

Min. ett prosjekt gjennomført 

som bidrar til å utvikle sentrum 

som attraktiv næringsarena og 

møtested 

 

300 000 

N. Etablererkultur og 

ungdoms-satsing 

Motivere til 

entreprenørskap og 

innovasjon gjennom hele 

oppvekstløpet. Engasjere 

og stimulere 

endringsagenter og 

kreative miljø. Utvikle 

entreprenørielle 

ferdigheter gjennom å 

initiere, legge til rette for 

og gjennomføre ulike 

kompetansehevende tiltak 

Minimum ett prosjekt 

gjennomført som bidrar til å 

utvikle innovasjons- og 

etablererkultur 

 

Min 20 deltakere på 

kompetanse-hevende tiltak som 

utvikler entreprenørielle 

ferdigheter 

 

 

150 000 

O. Næringsvennlig 

kommune 

Utvikle 

kommuneorganisasjonen 

til å bli mer 

næringsvennlig og 

markedsføre Dyrøy som 

en kommune som er 

attraktiv å drive næring i, 

attraktiv å arbeide i og 

attraktiv å bo i. 

Forstudie Næringsvennlig 

kommune gjennomført – 

forprosjekt igangsatt 

 

212 500 

Sum   662 500 

* Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

 

For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 

prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Attraktivitet. 
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4. Budsjett og finansiering 

 

Finansiering 2018 

Finansieringsplanen for 2018 tar utgangspunkt i Omstillingsplanen 2018-2020 med de 

forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.  

 

Finansiør Andel i % 2018 

Troms fylkeskommune 75 % 2 662 5001) 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 

   

SUM 100 % 3 662 5002) 

 

1) Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens 

budsjetterte kostnader på kr 337.500,- for strategi- og forankringsfasen i 2017, ihht brev av 27. 

februar fra fylkeskommunen til kommunen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan 

endre beløpet. 

2) Ramme i utgangspunktet 4 MNOK. Foreløpig budsjettramme for 2018 med fradrag for 

fylkeskommunens budsjetterte kostnader for strategi- og forankringsfasen. Endelig regnskap for 

strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet. 

 

Budsjett 2018  

Innsatsområde Avsatt 

ramme til 

prosjekter 

Timer avsatt 

til prosjekt-

arbeid 

Kostnad Sum 

1. Sjømatnæring 750 000 400 200 000 950 000 

2. Opplevelsesnæring 500 000 400 200 000 700 000 

3. Eksisterende næringsliv 750 000 400 200 000 950 000 

4. Attraktivitet 662 500 400 200 000 862 500 

Sum innsatsområder 2 662 500 - - - 

Prosjektarbeid
1)

 - 1600 800 000 - 

Administrasjon
2)

 - - - 200 000 

Sum prosjektarbeid og administrasjon    1 000 000 

 

Sum – innsatsområder, prosjektarbeid 
og administrasjon 

- 
 

- 
 

 

3 662 500 
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1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling 
og oppfølging av prosjekter. Avsatt kr 800.000,-, tilsvarende 1600 timer til en timekostnad på kr 500,- 
(interkostnad) 

2) Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme., tilsvarende  kr 200.000,-. Dekker 
drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre 
driftskostnader 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 

årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- for 2018. Det betyr innleie av ekstern kompetanse 

(utover programleder) i størrelsesorden 0,2 årsverk. 

 

Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 

forstudier og forprosjekter. 

 

Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i 

tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 

 

Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 

virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 

bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 

Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger. 

 

Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 

et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 

prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 

rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 

samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 04.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Oppnevning av Omstillingstyre 2018 - 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 56/17 12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I behandlingen av omstillingsplanen ble det anbefalt følgende organisering: 

 Omstillingsarbeidet i Dyrøy organiseres som et program, der programleder ansettes 
i Dyrøy kommune med tjenestested i Nordavindshagen. 

 Det må etableres rutiner for god samhandling mellom 
omstillingsarbeidet/programleder og Nordavind Utvikling KF. 

 Dersom omstillingsarbeidet skal trekke på ressurser fra Nordavind Utvikling KF 
som støtte for programleder lages det egen avtale som regulerer dette. 

 Kommunen oppnevner et omstillingsstyre bestående av 5 personer, der ordfører er 

leder. Næringslivet er representert med 3 personer i omstillingsstyret. Innovasjon 

Norge, Troms fylkeskommune, rådmannen i Dyrøy samt næringsmedarbeider gis 

observatørstatus. 

 Det oppnevnes en arbeidsutvalg bestående av styreleder, programleder og ett 

styremedlem (velges av styret) som gis fullmakter fra styret. 

 

Styret anbefales å ta initiativ til å utarbeide instruks for styret og for programleder samt 

delegasjonsreglement for arbeidsutvalg og programleder. 

Omstillingsstyrets forslag til vedtak: 

Kommunen oppnevner et omstillingsstyre bestående av 5 personer, der ordfører er leder. 

Næringslivet er representert med 3 personer i omstillingsstyret. Innovasjon Norge, Troms 

fylkeskommune, rådmannen i Dyrøy samt næringsmedarbeider gis observatørstatus. 

 

Som omstillingsstyre velges: 

 

1. Ordfører, Marit Alvig Espenes leder 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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