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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: 

 

 

 

  

  

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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1 v 1.1 Omstillingsplan Dyrøy 2018-2020 

 

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. 

 

Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse og andre tiltak i strategi og 

forankringsfasen 
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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 

Dyrøy: 

 Havbruksnæring, inkludert leverandørindustri rettet mot havbruksnæring 
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 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. 

 

 

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 
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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. 

Vurderinger 

Prosjektledelsen viser til vedlagte utkast til omstillingsplan 2018-2020 som danner grunnlaget 

for drøftinger i prosjektstyret og utarbeidelsen av årlige handlingsplaner. 
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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,	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	
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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.	
	
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	utviklingsanalysen.	Arbeidet	med	
utviklingsanalysen	ble	oppstartet	i	mai	og	avsluttet	i	august	2017.	Forankring	av	planen	og	
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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.	
	

1.4	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.	
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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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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	utvikle	25	arbeidsplasser	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	

Havbruksnæring	inkludert	leverandørindustri	rettet	mot	
havbruksnæring		

2	 3	 3	 8	

Opplevelsesnæring	–	reiselivsutvikling	basert	på	natur,	
kultur	og	mat		

2	 3	 3	 8	

Eksisterende	næringsliv	–	videre	utvikling	og	knoppskytinger	 4	 3	 2	 9	

Attraktivitet*	 -	 -	 -	 -	

Sum	arbeidsplasser	pr	år	og	totalt	 8	 9	 8	 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.		
	

	 	

-�54�-



	

Omstillingsplan	for	Dyrøy	kommune	2018	-	2020	
	

10 

 

 

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	Havbruksnæring	

Havbruksnæring	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.	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	for	sjø-	og	landtransport,	tror	vi	det	er	betydelige	
muligheter	for	utvikling	av	økt	sysselsetting,	omsetning	og	verdiskaping	både	innen	oppdrett	
og	leverandørnæring.	
	
3.1.1	Mål		

Minimum	8	nye	arbeidsplasser	i	havbruksnæring	i	Dyrøy	innen	2020.		
Periodisert	vil	målet	se	slik	ut:	
	 2018	 2019	 2020	 Sum	

Havbruksnæring	 2	 3	 3	 8	

	

Delmål:		

• 2	nye	bedrifter	i	omstillingsperioden	
• 4	bedriftsutviklingsprosjekter	i	omstillingsperioden	
• 2	prosjekter	knyttet	til	rammebetingelser	og	kompetanse	gjennomført	i	

omstillingsperioden	
	

3.1.2	Strategi	

A. Proaktivt	arbeid.	Proaktivt	arbeid	mot	havbruksnæring	og	tilgrensende	næringer	for	å	
avdekke	utviklingspotensial	og	mulige	knoppskytinger	samt	identifisere	
utviklingsprosjekter	

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	
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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	8	nye	arbeidsplasser	i	opplevelsesnæringen	i	Dyrøy	innen	2020.	Periodisert	vil	
målet	se	slik	ut:	
	 2018	 2019	 2020	 Sum	

Opplevelsesnæring	 2	 3	 3	 8	

	

Delmål:		

• 2	nye	bedrifter	i	omstillingsperioden	
• 4	bedriftsutviklingsprosjekter	bedrifter	i	omstillingsperioden,	hvorav	minst	2	er	

samarbeidsprosjekt	hvor	regionale	aktører	er	involvert	
• 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.	
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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	9	nye	arbeidsplasser	i	eksisterende	næringsliv	i	Dyrøy	innen	2020.	Periodisert	vil	
målet	se	slik	ut:	
	 2018	 2019	 2020	 Sum	

Eksisterende	næringsliv	 4	 3	 2	 9	

	

Delmål:		

• 2	nye	bedrifter	i	omstillingsperioden	
• 4	bedriftsutviklingsprosjekter	i	omstillingsperioden	
• 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	

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:		

• 4	gjennomførte	tiltak/prosjekter	i	omstillingsperioden	som	bidrar	til	å	øke	
attraktiviteten	i	sentrum	i	Dyrøy	med	tanke	på	bedriftsetableringer	

• 2	nye	bedriftsetableringer	i	sentrum	i	løpet	av	omstillingsperioden		
• 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	
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ivaretar	dette	hensynet	er	modell	2	Programorganisering	med	tjenestedet	Nordavindshagen	
og	modell	4	Nordavind	Utvikling	KF.	
	
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.	

	
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.	
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5.2	Ressurser	fordelt	på	innsatsområder	
	
Årlige	rammer	og	totalbudsjett:	
	

Innsatsområde	 2018	 2019	 2019	 SUM	
andel	av	
budsjett	

andel	av	mål	

1. Havbruksnæring	 750	000		 850	000		 850	000		 2	450	000	 21	%	 32	%	
2. Opplevelsesnæring	

750	000	 850	000	 850	000	 2	450	000	 21	%	 32	%	
3. Eksisterende	næringsliv	 700	000	 800	000	 800	000	 2	300	000	 20	%	 36	%	
4. Attraktivitet	 462	500	 500	000	 500	000	 1	462	500	 13	%	 -	
Sum	innsatsområder		 2	662	500	 3	000	000	 3	000	000	 9	000	000	 -	 -	
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	
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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1. Kommunikasjonsstrategi	(pt	ikke	utarbeidet)	
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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:		

• Havbruksnæring	
• 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	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	

Havbruksnæring	inkludert	leverandørindustri	rettet	
mot	havbruksnæring		

2	 3	 3	 8	

Opplevelsesnæring	–	reiselivsutvikling	basert	på	
natur,	kultur	og	mat		

2	 3	 3	 8	

Eksisterende	næringsliv	–	videre	utvikling	og	

knoppskytinger	

4	 3	 2	 9	

Attraktivitet*	 -	 -	 -	 -	

Sum	arbeidsplasser	pr	år	og	totalt	 8	 9	 8	 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:	

Havbruksnæring	

• Arbeid	med	å	identifisere	utviklingsprosjekter	innen	havbruksnæring	igangsatt	,	for	
eksempel	oppstart	av	forstudie	SMB	Utvikling	

• 1	gjennomført	bedriftsutviklingsprosjekt	innen	havbruksnæring		
• 1	prosjekt	igangsatt	knyttet	til	rammebetingelser	og	kompetanse	for	havbruksnæring	
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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	Havbruksnæring	

Målsetting	2018	

Innen	innsatsområdet	Havbruksnæring	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	

0	arbeidsplasser	 150	000	

B. Bedriftsrettede	
tiltak	

Støtte	utviklingsprosjekt	
fra	industribedrifter	

Min.	ett	
bedriftsutviklings-
prosjekt	innen	
havbruksnæring	
gjennomført	

2	arbeidsplasser	 400	000	

C. Ramme-
betingelser	

Aktivt	jobbe	for	å	bedre	
de	utfordringer	for	vekst	
havbruksnæring	selv	
peker	på	–	attraktive	
sjøarealer,	lokaliteter	og	
næringsarealer	på	land	
	

Arbeid	igangsatt	 0	arbeidsplasser	 100	000	

D. Kompetanse	 Avdekke	
kompetansebehov	i	
havbruksnæring	samt	
intitiere	og	gjennomføre	
kompetansehevende	
tiltak	

Min.	ett	prosjekt	
igangsatt	knyttet	til	
kompetansekartlegging	
innen	havbruksnæring	

0	arbeidsplasser	 100	000	

Sum	 	 	 2	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		

	1	arbeidsplass	 	250	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	 250	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	 250	000	

Sum	 	 	 2	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	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	 100	000	

Sum	 	 	 4	arbeidsplasser	 700	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	
	

100	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	 	 	 462	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. Havbruksnæring	 750	000	 400	 200	000	 950	000	

2. Opplevelsesnæring	 750	000	 400	 200	000	 950	000	

3. Eksisterende	næringsliv	 700	000	 400	 200	000	 900	000	

4. Attraktivitet	 462	500	 400	 200	000	 662	500	

Sum	innsatsområder	 2	662	500	 -	 -	 -	

Prosjektarbeid1)	 -	 1600	 800	000	 -	

Administrasjon2)	 -	 -	 -	 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 

Omstillingsstyret 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2016/216 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 24.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Status og videre fremdrift ansettelse omstillingsleder, Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Omstillingsstyre 17/17 05.09.2017 
 

Vedlegg 

1 utlysningstekst leder av omstillingsprogrammet 

2 utvidet søkerliste NU leder av omstillingsprogrammet 

 

Saksopplysninger 

 

Sak om utlysning av programleder ble behandlet i sak 8/17, og prosjektstyret fatta følgende 

vedtak: 

 
1. Prosjektleder og styreleder får mandat til å utarbeide forslag til utlysningstekst. Denne sendes 

medlemmer i prosjektstyret til høring før utlysningstekst går ut, med innspill som kom i 

møtet. 

2. Stillingen som programleder lyses ut 1. gang i slutten av juni måned og en ny utlysning i 

starten av august.  

3. Prosjektstyret gjennomfører intervjuene.  

4. Prosjektstyret orienteres om prosessen på styremøte 05 09 17.  

5. Det forutsettes delegasjon fra Kommunestyret i juni 2017  

 

Kommunestyret 21.6.17 ga prosjektstyret delegert myndighet til å ansette omstillingsleder. 

 

Stillingen som omstillingsleder ble kunngjort i alle regionale medier, både papirutgaver og digital  

inkl. sosiale medier ihht vedtak pkt. 2  

 

Vurdering 

Ved inngangen av august var det kun mottatt en søknad på stillingen, og prosjektledelsen, 

prosjektleder og prosjektansvarlig, iverksatte da ekstra annonsering via komunaljobb.no for å øke 

tilfanget av aktuelle kandidater. De faste ukesoppdateringene for Kommunaljobb.no på facebook 

når mellom 10.000 og 15.000 pr uke. To av de innkomne søknadene kom etter ekstra utlysning 

på komunaljobb.no 
 

Det er etter fristens utløp kommet inn fem søknader på stillingen som programleder. Utvidet 

søkeliste følger vedlagt. Innholdet i utvidet søkerliste er unntatt offentlighet jf. Off.lov §25. 
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Fagforeningene i Dyrøy har fått frist til uttalelse på søkerlisten til 1.9.2017 

 

Prosjektstyret bes drøfte om det er tilfredsstillende grunnlag etter de utlysningene som har vært 

foretatt, eller om det bør velges nye strategier for å rekruttere omstillingsleder i Dyrøy 

kommune. 
 

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

Saken legges frem som drøftingssak uten innstilling  

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Leder for Omstillingsprogrammet i Dyrøy 

Dyrøy kommune har fått status som omstillingskommune og søker etter leder for 

omstillingsprogrammet i 100 % stilling. Stillingen er definert som en prosjektstilling for tre år 

med mulighet for ytterligere tre år. 

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og 

næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for 

samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en 

stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets. 

Det er gode oppvekstvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og 

unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi 

mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og 

fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa. 

Vi vil investere i det som er våre fortrinn. Kompetanse og gjennomføringskraft gir grobunn 

for utvikling i lokalsamfunnet og i næringslivet. Vår målsetting er innovasjon og nyskaping 

basert på våre naturgitte forutsetninger og etablerte utviklingsmiljø. 

Dyrøy kommune har samarbeidet med Bredbåndsfylket Troms om utbygging og framtidsrettet 

utnyttelse av fibernettet, gjennom prosjekter om stedsuavhengig arbeid, digital læring, helse 

og velferdsteknologi. 

  

Sentrale arbeidsoppgaver: 

• lede og koordinere omstillingsarbeidet i samsvar med omstillingsplanen, og rapportere til 

omstillingsstyret 

• sette i gang og følge opp prioriterte prosjekt og satsingsområder 

• være et bindeledd mellom ulike offentlige og private aktører i utviklingsarbeidet 

Kvalifikasjoner:  

• høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå 

• relevant erfaring fra næringslivet og utviklingsarbeid vil vektlegges 

• kunnskap om nærings- og samfunnsutvikling • erfaring fra prosjektledelse (PLP-metodikk) 

• erfaring med økonomistyring og rapportering • det vil bli lagt stor vekt på personlige 

egenskaper 

Vi ser etter en leder som:  

• er resultat- og utviklingsorientert 

-�83�-



• kan bygge relasjoner og har gode kommunikasjonsferdigheter, er åpen, involverende og 

samarbeidsorientert 

• arbeider strategisk og målrettet, og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

• er fleksibel og evner å arbeide i team 

Vi tilbyr den rette en viktig rolle i utviklingen av Dyrøys framtid. Et samfunn i stadig raskere 

endring krever nye måter å tenke og handle på. Gjennom programperioden skal 

Dyrøysamfunnet vise evne til dette og møte utfordringene med offensive tiltak og handlekraft. 

Gode pensjons- og forsikringsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn. 

Lønn etter avtale, tiltredelse 1.1.2018 

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Dyrøy kommune. 

Er du interessert i stillingen, ta kontakt med leder i prosjektstyret: Marit A. Espenes på telefon 

913 35 574 

Velkommen som søker! 

Søk elektronisk her  

Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om 

unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir 

offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler. 

Søknadsfrist: 28.8.2017 
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Stilling: 284 - Leder av omstillingsprogrammetSeleksjon:

29.08.2017Rapport generert:

Utvidet søkerliste pr stilling
ePhorte®

Nordavind Utvikling

Kunngj. måte:Brøk:

Arbeidssted:

Diverse:

Kunngj. dato:

Stilling:

Stillingstype: Prosjekt 1.0000 EK 28.06.2017

Søknadsfrist: 28.08.2017284 - Leder av
omstillingsprogrammet

Utdannelse:

20.06.1992 - 01.07.1993, Operativ linje, Luftforsvarets Befalsskole

01.08.1995 - 01.07.1997, Administrasjon og Logistikk, Luftforsvarets Krigsskole

01.08.1997 - 20.06.1999, Logistikkledelse, Høgskolen i Molde

01.08.2004 - 20.06.2006, MoSc Ledelse og Organisasjonsutvikling, Universtitetet i Tromsø

Yrkeserfaring:

01.07.1993 - 01.07.1995, Crew Chief Luftvernbatteri 52M Bodø, Luftforsvaret

01.07.1997 - 01.02.2000, Regnskapssjef Bardufoss Flystasjon, Luftforsvaret

01.02.2000 - 01.06.2002, Avdelingsleder Telenor Forhandlerservice, Telenor Mobil

01.06.2002 - 01.06.2004, Organisasjonsutvikler Telenor Global Communications, Telenor Mobile

01.06.2004 - 01.04.2006, Daglig leder Inspirit DA, Inspirit DA

01.04.2006 - 01.09.2009, Informasjonssjef i Hærens Styrker, Hæren

01.09.2009 - 01.08.2012, Kommunikasjonssjef Hæren, Hæren

01.08.2012 - 01.08.2013, Informasjonssjef Oslo Lufthavn, AVINOR

01.08.2013 - 01.10.2016, Kommunikasjonssjef Hæren, Hæren

01.10.2016 - 01.10.2017, Kjøpmann i REMA1000, Vegard Gystad AS

Relevante kurs:

 - , ,

Utdannelse:

01.08.1999 - 10.05.2002, Sosiologi hovedfag, Universitetet i Tromsø

01.01.2005 - 31.05.1999, Cand.mag samunnsvitenskapelige fag, Universitetet i Tromsø

01.08.1991 - 01.06.2004, Språk, samfunnsfag, Svolvær videregående skole

Yrkeserfaring:

01.01.2016 - , Rådgiver, Tromsø kommune/stab for politisk og administrativ ledelse

10.04.2011 - 31.12.2015, Seniorrådgiver, Uit - Institutt for samfunnsmedisin

05.09.1973 (43 år) Kjøpmann REMA1000

1 - John Vegar Gystad Slåtthaugvn 2, 9325 BARDUFOSSSøker: Adresse:

Født: Stilling:

Telefon arb:Mobiltelefon: Telefon priv:40029630

16.11.1975 (41 år) Rådgiver

2 - Leif Martin Haugen Berglivegen 25, 9017 TROMSØSøker: Adresse:

Født: Stilling:

Telefon arb:Mobiltelefon: Telefon priv:41412862

Side: 1 av 3
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01.10.2005 - 09.04.2011, Stipendiat, Uit - institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Relevante kurs:

 - , ,

Utdannelse:

01.08.1978 - 01.07.1981, , Krigsskolen

01.01.1989 - 01.06.1989, , Forsvarets stabsskole 1

15.08.1991 - 15.06.1992, , Forsvarets stabsskole 2

01.09.1988 - 15.12.1988, Organisasjon, personaladm, ledelse 1, Høyskolen i Agder

01.01.1990 - 15.05.1990, Organisasjon, personaladm, ledelse 2, Høyskolen i Agder

15.08.1975 - 15.06.1977, Infanteriet, Befalsskolen i Harstad

Yrkeserfaring:

01.08.1977 - 30.07.1978, Troppsbefal, Forsvaret

01.08.1981 - 31.10.2002, Offiser, Forsvaret

01.11.2002 - 30.06.2006, Rådmann, Nissedal kommune

01.07.2006 - 31.12.2007, Avdelingleder Opplysningen 180, Telenor Media AS

01.01.1998 - 01.09.2002, Rådmann, Lunner kommune

01.01.2003 - 30.03.2008, Daglig leder / kontoreier, Moheim Eiendom AS

01.04.2008 - 31.03.2009, Konsulent, Moheim Eiendom AS

01.04.2009 - 30.04.2010, Kommunalsjef (vikariat), Sør-Varanger kommune

01.05.2010 - 22.05.2016, Salgs- og markedssjef, Moheim Eiendom AS

23.05.2016 - 31.12.2016, Daglig leder, Vev-Al-Plast AS

01.01.2017 - 28.08.2017, Prosjektleder / konseptutvikler, Moheim Eiendom AS

Relevante kurs:

 - , ,

Utdannelse:

18.08.1980 - 14.06.2017, Politihøgskolen, Politihøgskolen avdeling Bodø

21.08.2001 - 10.06.2002, Ambulansefag, Ambulansefag Finnfjordbotn Vgs

Yrkeserfaring:

 - , ,

Relevante kurs:

 - , ,

22.05.1955 (62 år) Prosjektleder / konseptutvikler

3 - Tore Moheim Tollbodgata 38, 4614 KRISTIANSAND SSøker: Adresse:

Født: Stilling:

Telefon arb:Mobiltelefon: Telefon priv:91743710

18.08.1980 (37 år) Ambulansearbeider

4 - Per Andre Olsen Akebakken 6, 9442 RAMSUNDSøker: Adresse:

Født: Stilling:

Telefon arb:Mobiltelefon: Telefon priv:95890045

5 - Leif Gøran Vasskog Tverrelvdalsveien 55, 9517 ALTASøker: Adresse:

Side: 2 av 3
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Utdannelse:

 - , ,

Yrkeserfaring:

 - , ,

Relevante kurs:

 - , ,

5Antall menn:Antall søkere: Antall kvinner: 05

02.09.1961 (55 år) Key Account ManagerFødt: Stilling:

Telefon arb:Mobiltelefon: Telefon priv:92246604

Side: 3 av 3
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