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1  INNLEDNING  

Plandelen i Plan og Bygningsloven (PBL) 

inneholder bestemmelser som kommunen må 

forholde seg til i sitt planarbeid. § 10-1 sier at 

kommunestyret minst én gang i hver 

valgperiode skal utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi. 

 

Planstrategien skal omfatte kommunens 

strategiske valg knyttet til utviklingen av 

kommunesamfunnet. Det gjelder både 

langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og 

en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden. Forenklet kan man kalle 

planstrategien for en «plan for planleggingen».  

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret. 

Det gjennomføres ikke en brei prosess og vanlig 

høring slik PBL krever for ordinære plansaker, 

men forslaget til kommunestyret skal være 

offentlig tilgjengelig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling.  

 

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke 

formelt bindende for kommunen. Den kan 

revideres etter behov innenfor valgperioden. 

Synspunkter fra statlige og regionale organer og 

nabokommuner skal innhentes, men det finnes 

ingen innsigelsesrett for disse.  

 

§ 10-1 i Plan og bygningsloven sier også at 

utarbeiding og behandling av kommunal 

planstrategi kan slås sammen med og være del 

av oppstart av arbeidet med kommuneplanen 

(overordnet samfunns- og arealdel). 

Kommuneplanen omhandles i § 11. Rådmannen 

legger opp til at kommunestyret gis anledning 

til å fatte oppstartvedtak etter § 11 når 

planstrategien vedtas.  

 

2  MÅL FOR PLANARBEIDET 

Planarbeidet skal utføres med bakgrunn i 

visjonen om at Dyrøy kommune skal være en 

god bokommune, og ut fra følgende mål 

definert gjennom kommuneplanens 

samfunnsdel (KPS):  

  

Lokalsamfunnsutvikling:  
En attraktiv kommune for innbyggere 

og besøkende  

Et variert næringsliv  

 

Brukere og tjenester:  
Levere tjenester med vedtatt kvalitet  

 

 

Organisasjon og medarbeidere:  
Organisasjon tilpasset oppgaver og 

virksomhet  

Kvalifiserte og motiverte medarbeidere  

 

Økonomi:  
Økonomisk handlefrihet  

Langsiktig og forutsigbar økonomisk 

planlegging  

 

Dyrøy kommunes planer skal være et 

utviklings- og styringsverktøy på kort og lang 

sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare 

rammer for kommuneorganisasjonen, 

kommunens næringsliv, kommunens inn- 

byggere og andre brukere av kommunens 

arealer og virksomheter.  

 

Resultatmålet er at det blir vedtatt en 

planstrategi slik at både innbyggerne og 

politikerne kan sikre god vekst og utvikling av 

kommunen.  

 

Det er videre et mål å kunne skape en tverrfaglig 

felles forståelse av de løsningene og 

prioriteringene kommunens politikere vedtar 

for de kommende fire år. Dette skaper igjen 

større forutsigbarhet ved behandling av saker. 

Alle planprosesser må involvere flest mulig av 

berørte parter og relevante bidragsytere.  

 

3  KOMMUNAL PLANSTRATEGI  

Gjennom kommunal planstrategi skal det nye 

kommunestyret ta stilling til hvilke planer som 

skal videreføres, revideres eller oppheves. De 

skal også ta stilling til om det trengs å utarbeides 

helt nye planer. Kommunestyret må knytte dette 

arbeidet opp mot kommuneadministrasjonen i 

forhold til behov, midler til gjennomføring og 

kapasitet. Jf. PBL og KPS vil den obligatoriske 

rulleringen av kommuneplanen bli erstattet med 

en behovsstyrt planlegging. Noen sektorer har 

planpåbud etter særlov, mens det for andre 

sektorer er frivillig om kommunen skal 

utarbeide kommunedelplaner eller ikke. For å få 

til en helhetlig politisk styring og prioritering er 

det viktig at alle kommunens virksom-

hetsområder er gjenstand for planlegging.  
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4  DEFINISJONER  

I det følgende vil det brukes ord og 

formuleringer som ikke nødvendigvis er selv-

forklarende. Disse beskrives kort nedenfor.  

 

 

Kommuneplan  

Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel 

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

avsnitt: «Kommuneplanen bør omfatte alle 

viktige mål og oppgaver i kommunen». 

Perspektiv 12 år.  

 

Handlingsdel  

I forslag til ny kommunelov står det i §14-1, 1. 

og 5. ledd at økonomiplanen skal angi hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp. 

Dette medfører at økonomiplanen kan utgjøre 

kommuneplanens handlingsdel. «Forslaget 

viderefører at det stilles overordnede krav til 

realisme, fullstendighet og oversiktlighet i 

planleggingen og budsjettdokumentene. I likhet 

med gjeldende rett gir disse rammene 

kommunestyret frihet til utforme økonomi-

planen og budsjettet ut fra lokale hensyn og 

lokal politikk.» (NOU 2016:4, ny kommune-

lov).  

 

Planhierarkiet 

Kommuneplanen består på den ene siden av en 

samfunnsdel med handlingsplan (økonomi-

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

arealdel (overordnet arealplan og regulerings-

plan). Planhierarkiet og samhandlingen mellom 

de forskjellige delene vises i etterfølgende 

skisse. «Iverksetting» kan i dette tilfellet 

defineres som kommunestyrets bestilling til 

rådmannen gjennom årsbudsjettet. 

  

 

 

 

Kommuneplanens 

arealdel 

 

  

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

   ↑     ↕                     ↕                                       

               

Reguleringsplan 

 

    

Handlingsprogram

/Øk.plan 

   ↕                      ↕      

               

Iverksetting 
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5  VISJON 

Kommunens oppgave består i å utvikle levende 

lokalsamfunn som gir innbyggerne gode 

muligheter til å ha et rikt liv. Samtidig skal 

kommunen levere best mulige tjenester til den 

enkelte. 

Enkelt å formulere, men krevende å 

gjennomføre. Dyrøy kommune har tidligere 

vedtatt følgende visjon og effektmål (være-

begrep) 
  

VISJON 

«Dyrøy - den lærende kommune» 

 
Dyrøy kommunes værebegrep skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte 
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6  UTVIKLINGSTREKK 

Iht. kommunal planstrategi er dette dokumentet 

utarbeidet for å beskrive utviklingstrekk i 

Dyrøy kommune, samt de utfordringer 

kommunen står ovenfor i de kommende år.  
 

Kilde: Konsekvensutredning Dyrøy 

 

Dyrøy har en jevn og sterk nedgang i folketallet 

over lang tid, med et fødselsunderskudd. På 

2000-tallet flatet dette noe ut, og i 2009 var det 

en markant økning i folketilveksten, noe som 

skyldtes færre døde og en positiv 

nettoinnflytting. Det vil sannsynligvis bli en 

videre nedgang i folketallet, uavhengig om man 

legger høy, middels eller lav nasjonal vekst til 

grunn for prognosene.  

 

Fra 1.1.2016 og fram til 2025 vil det ifølge 

prognoser være en total befolkningsnedgang i 

Dyrøy kommune på 71 innbyggere, fra 1158 til 

1087. I disse tallene er det tatt høyde for 

bosetting av 60 flyktninger i årene 2016-2019 

(justert til 55 etter vedtak i 2017). Dette er i 

tillegg til annen innvandring som man antar 

også vil skje i samme periode (6 hvert år). I 

etterkant av dette har regjeringen vedtatt at 

kommuner under 5000 innbyggere ikke får 

bosette flyktninger. Dyrøy har derfor ikke 

bosatt nye flyktninger etter 2017. 

 

Det er relativt mange som både flytter til og fra 

Dyrøy kommune hvert år. Analyser viser at det 

over tid blir færre innbyggere i alle 

aldersgrupper, foruten aldersgruppen 68+. 

Dette utviklingen gjelder for hele Midt-Troms 

som totalt øker folketallet med 3.000 fram mot 

2040, men veksten kommer i aldersgruppa 68 

og oppover. Dette ifølge en middels 

framskriving fra SSB. Midt-Troms hadde pr. 1. 

kvartal 2017 30558 innbyggere. I Dyrøy var 

folketallet ved utgangen av utgangen av 2017 

1165 personer, og per 2. kvartal 2018 1152. 

Tabell viser følgende tall for årene 2013-2017, samt pr. 2 kvartal 2018 
F.O: Fødselsoverskudd 
N.I: Nettoinnflytting 
F.V: Folkevekst 

 

6.1  Strategier  

7  FLYTTING 

Det er størst andel utflytting fra Dyrøy i 

aldersgruppen 20-32 år. Samme aldersgruppe 

flytter ut, som flytter inn. Unge folk er altså 

mest mobile. Nettoinnflyttingen i denne 

aldersgruppen er negativ. I Dyrøy flytter flest ut 

når de er 23 år. Innflytterne har en topp ved 

alder 26 år. Unge voksne er en viktig ressurs 

med tanke på frivillighet, idrettslag og trivsel og 

fritidsaktiviteter. Denne aldersgruppen ønsker 

vi derfor flere av.  

 

Undersøkelser viser at de viktigste motiver for 

å flytte til eller fra et område, er utdanning eller 

arbeid.  

 

Etterfølgende figur viser antall mennesker som 

har flyttet inn og ut av Dyrøy i perioden 2005-

2015. Figuren er fordelt på alder.  

Kilde: Konsekvensutredning for Dyrøy  

200

300

400

0-19 år 20-45 år 46-67 år 68 + år

Befolkningsendring -
aldersgruppert

2015 2025

År 2013 2014 2015 2016 2017 pr. 2 kv. 18

F.O -13 -15 -6 -13 -10 -5

N.I -6 -2 10 -7 37 -8

F.V -19 -17 4 -20 27 -13

 God kvalitet i kommunale tjenester 

 Tjenester rettet mot barn og unge skal 

prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, 

forebyggende arbeid, psykisk helse) 

 Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og 

boligbygging 

 Godt informasjons- og omdømmearbeid 

 Være bosettingskommune for flyktninger 
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Flyttemønsteret viser at det er størst andel 

utflytting fra Dyrøy blant aldersgruppen 20-32.  

 

Det er relativ balanse mellom inn- og utflytting 

i kommunen. Sammenlagt nettoinnflytting i 

Dyrøy de siste ti årene er på minus 24 personer. 

Befolkningsnedgang skyldes primært netto 

fødselsunderskudd. 

 

7.1  Strategier  

 

8  KJØNN OG ALDERSBALANSE 

Folketallsutviklinga påvirkes av befolkningens 

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

underskudd i årsklassene 20-39 år og/eller en 

høy prosentandel eldre mennesker, ofte gi et 

negativt fødselsoverskudd (flere døde enn 

fødte) 

Folkemengde, alders- og kjønnsbalanse i Dyrøy, 1. januar 

2018. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Tabellen viser at Dyrøy, i motsetning til mange 

andre distriktskommuner, ikke har et kvinne-

underskudd i de viktige «produktive» års-

klassene fra 30-39 år. Avviket er i årsklassene 

20-24 år der vi har 39 menn og 27 kvinner, og 

25-29 år der vi har 33 menn og 26 kvinner.   

Interessant er det også at vi i 1981 hadde 80 

kvinner pr. 100 menn i aldersgruppa 30-39 år. I 

1990 var denne differansen redusert til 87 pr. 

100 menn og i 2010 var det 105 kvinner pr. 100 

menn. Pr. 1.1 2018 var det 98 kvinner pr. 100 

menn i aldersgruppen 30-39. (45 kvinner og 46 

menn) 

 

Alder M K Totalt % 

0-4 år 21 19 40 3,43 % 

5-9 år 32 29 61 5,24 % 

10-14 år 33 27 60 5,15 % 

15-19 år 35 41 76 6,52 % 

20-24 år 39 27 66 5,67 % 

25-29 år 33 26 59 5,06 % 

30-34 år 22 22 44 3,78 % 

35-39 år 24 23 47 4,03 % 

40-44 år 31 35 66 5,67 % 

45-49 år 39 47 86 7,38 % 

50-54 år 33 32 65 5,58 % 

55-59 år 43 51 94 8,07 % 

60-64 år 53 44 97 8,33 % 

65-69 år 44 42 86 7,38 % 

70-74 år 51 41 92 7,90 % 

75-79 år 26 24 50 4,29 % 

80-84 år 20 20 40 3,43 % 

85-89 år 7 16 23 1,97 % 

90-94 år 1 9 10 0,86 % 

95-99 år 1 2 3 0,26 % 

100 år - 0 0 0 0,00 % 

 588 577 1165 100,00 % 

 

Kilde: SSB pr. 1. januar 2018 

8.1  Strategier     

 Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig 

satsing på leiligheter 

 Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og 

læring/studier 

 Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd 

 Etablering av flere private arbeidsplasser 

 Delta på regionale samarbeidsarenaer som 

«Møt Midt-Troms» 

 God kontakt med studenter og utflyttede 

Dyrøyværinger 

 Styrke muligheten til kompetanseheving og 

videreutdanning her vi bor 

 Være en attraktiv arbeidsgiver 

 Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing 

på heltidsstillinger  

 Garantert barnehageplass 

 Familievennlige boområder 
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9  ARBEIDSSTYRKE OG 

FORSØRGELSESBYRDE  

Arbeidsstyrken fordelt på aldersgrupper viser 

en nedgang i arbeidsstyrken på 63 personer i 

løpet av de neste ti årene. Dette er en 

fremskrevet prognose fram til 2025. Størst er 

nedgangen i aldersgruppen 40-44 år, noe som 

forklares ved at det er få mennesker i 

aldersgruppen 30-39 år i dag. I denne prognosen 

er det tatt høyde for bosetting av flyktninger, i 

tillegg til annen innvandring.   

 

En relativt stor del av arbeidsstyrken vil tre ut 

av arbeidslivet i løpet av de neste ti årene. Dette 

kan potensielt øke forsørgelsesbyrden til 

kommunen. Dette er en indikator som viser 

hvor stor belastning som ligger på den 

yrkesaktive befolkningen. Dyrøy har en relativt 

stor forsørgelsesbyrde totalt, og den vil 

sannsynligvis øke i omfang. 

 
Kilde: Konsekvensutredning Dyrøy 

9.1  Strategier 

 

10  ARBEIDSMARKEDS-

INTEGRASJON OG PENDLING 

Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor 

godt arbeidsmarkedet i en kommune er integrert 

med arbeidsmarkedet utenfor. Dyrøy er godt 

integrert med arbeidsmarkedet i regionen, og 

har en plassering som muliggjør sysselsetting 

og bosetting på tvers av kommunegrenser. 

Kontorhotell, hurtigbåtanløp og vegstandard 

påvirker mobilitet og pendling.  

 

Det er tre ganger så mange som pendler ut av 

kommunen, i forhold til de som pendler inn. 

Pendlingen har vært konstant de siste ti årene, 

men kan påvirkes av næringsstrukturen i 

kommunen og arbeidsmarkedsintegrasjonen. 

 

 
 

I Dyrøy er det større netto utpendling enn 

innpendling, i perioden 2005 – 2015, der snittet 

for netto utpendling ligger på 155 personer. I 

2015 hadde kommunen en netto utpendling på 

148 personer, dette tilsvarer 29 % av den 

yrkesaktive befolkningen.  

 

 
 
Kilde: SSB pr. 1. januar 2018 
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10.1 Strategier  

 

 

11  ARBEIDSLEDIGHET OG 

UTDANNINGSNIVÅ 

Arbeidsledigheten er lav. Den lå på 2,1 % i 2015 

(11 personer). Nivået har vært jevnt med de 

andre kommunene i Troms, og på 

landsgjennomsnittet, de siste fem år. For 

ungdom var tallet i 2015 litt høyere, 3,79 %.  

 

Utdanningsnivået i Dyrøy kommune er noe 

lavere sammenlignet med andre kommuner i 

Troms, og under landsgjennomsnittet. 

Utdanningsnivå bør passe med næringslivets 

behov for arbeidskraft. Det er også noe frafall 

fra videregående skole, dette er ikke gunstig for 

rekruttering og kompetansebehov i framtida. 

Frafall må forebygges allerede fra 

barnehagealder, og næringslivets og det 

offentliges behov for kompetanse må kartlegges 

og fokuseres gjennom hele utdanningsløpet.  

 

Tilrettelegging for utdanning (grunn/videre-

/etterutdanning) der folk bor er vesentlig for å 

heve kompetansenivået i befolkningen og være 

i stand til å tilby tjenester i det offentlige i 

framtiden. 

 

11.1  Strategier 

 

 

12  VEG OG INFRASTRUKTUR 

Et godt vegnett er en viktig forutsetning for 

bosetning og næringsutvikling. Kommunens 

trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2010. Alle 

trafikksikkerhetsmessige tiltak i kommunen 

skal framgå av planen. De fleste tiltakene er det 

mulig å søke tilskudd til, men de må framgå av 

planen og den må være oppdatert. Planen 

omfatter også gangveier. 

 

Kommunen har i dag ca. 30 km kommunale 

veier hvor over 90 % er asfaltert. Avløps-

ledning står foran renovering. Ny drikkevanns-

kilde er ferdig utbygd etter planen, og utvidelser 

av nettet vurderes og planlegges iht. hovedplan 

for vann.  

Dyrøy kommune har gitt sin tilslutning til at 

Midt-Troms regionråd får gjennomført en 

mulighetsstudie som første ledd i prosjektet 

Veipakke Midt-Troms. 

 

Kommunen har et svært godt utbygd fibernett, 

tilgjengelig for alle husstander. Kommunen har 

stort fokus på velferdsteknologi, og ett av 

målene er at flere skal kunne bo hjemme så 

lenge de ønsker. Godt utbygd fibernett er en 

viktig forutsetning som muliggjør 

videreutvikling og legger til rette for bruk av 

avansert teknologi i helsetjenestene.  

 

12.1  Strategier  

   

13  BARN OG UNGE 

En god barnehage og skole er svært viktig for 

våre barn og unge og deres framtid. Vi skal 

bestrebe oss på å gi dem det beste. Et godt 

utdanningstilbud er også viktig for å beholde og 

rekruttere innbyggere. Det arbeides 

kontinuerlig med strategi for å øke kvaliteten i 

arbeidet og sikre barn og elever det beste 

læringsutbytte. I dette ligger det og null-

 Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene 

 Gode veier 

 Stimulere gründere 

 Handle lokalt-holdning 

 Styrke nærings- og utviklingskompetansen i 

kommunen 

 Pakkeløsning for gjennomføring av lokale 

vegtiltak (Midt-Tromspakken) 

 Kompetansehevings- og digitaliserings-

strategier 

 Økt bruk av ny teknologi, blant annet i 

helsetjenesten 

 Gjennomføring av hovedplan vann 

 Rullering av trafikksikkerhetsplanen skal 

prioriteres i 2019. 

 

 Gode overganger barnehage/grunnskole og 

grunnskole/vgs skole 

 Kompetansekartlegging 

 Styrke muligheten til kompetanseheving og 

videreutdanning her vi bor 
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toleranse for mobbing og fokus på mestring og 

trivsel.  

 

God kvalitet på innhold og læring er viktig også 

i et folkehelseperspektiv ettersom det er klare 

sammenhenger mellom læringsresultater, 

utdanningsnivå og helse. Gode uteområder er 

viktig, og her bør det kanskje utarbeides en plan 

for utbedringer av utearealene ved skolen. 

Arbeidet med gang og sykkelstier for at elevene 

lettere skal gå/sykle til skolen er startet.  

Barnehagen og skolens bygninger er relativt 

nylig restaurert og framstår som lyse, trivelige 

og funksjonelle. 

 

Kommunestyret har vedtatt nulltoleranse for 

mobbing og har som målsetting at våre elever 

skal ha bedre resultater enn gjennomsnittet ved 

nasjonale prøver. 

Både nulltoleranse for mobbing, god kvalitet på 

undervisning og ikke minst den sosiale læringen 

som foregår på skole og barnehage er med å 

styrke barn og unges psykiske helse. Gode 

uteområder, gang og sykkelstier samt 

muligheter for fritidsaktiviteter er med å 

forebygge overvekt. 

 

Godt miljø og trivsel både inne og ute, uteareal 

og mulighet for aktivitet og utvikling er alle 

med å styrke barn og unges fysiske og psykiske 

helse. Foreldres utdanningsnivå, at de har jobb, 

bolig og god helse er også faktorer som påvirker 

barnas helse.  

Det er viktig at Dyrøy kommune sikrer at barn 

og unge blir hørt i saker som angår dem. Ifølge 

folkehelseprofilen fra FHI angir en stor andel av 

10. klassinger at de ikke trives på skolen. Dette 

er satt fokus på gjennom arbeid med 

handlingsplan for trivsel.   

 

SSB sin framskrivning av antall 16-19-åringer i 

Dyrøy viser en halvering fra 2014 til 2030 (fra 

63 til 31 personer). Dette er svært alvorlig, og 

det må jobbes for å snu utviklingen. 

 

 

Tverrfaglig forum for barn og unge i Dyrøy 

består av flere faginstanser som jobber med 

barn og unge. 

 

13.1  Strategier 

Kultur 

For alle barn og unge vil et variert og 

tilgjengelig kultur- og fritidstilbud ha en stor 

betydning. Det er viktig å ha et mangfold av 

aktiviteter, også til de som ikke trives innenfor 

etablerte idretts- og musikktilbud. Både innhold 

og kostnad kan medvirke til at barn og unge 

faller utenfor.  

Dyrøy bruker kr. 2.873,- pr. innbygger på 

kultur.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 Det er en uttalt strategi å øke kvaliteten i 

arbeidet med barn og unge og sikre barn det 

beste læringsutbytte. I dette ligger det null-

toleranse for mobbing og fokus på mestring og 

trivsel.  

 Dyrøy kommune skal stimulere til kreativ lek 

og læring gjennom realfagsaktiviteter og godt 

utstyrte forskerrom inne og ute i barnehage og 

skole. Målet er at barn tidlig skal oppleve 

mestring og glede i forhold til matematikk og 

naturfag. 

 Gode uteområder er viktige. Det skal 

utarbeides en egen plan i Dyrøy for utearealer 

for barn. Dette gjelder utearealer i barnehage, 

ved skolen og i sentrum.  

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra 

sentrum/skole 

 Jobbe målrettet for å bedre kvalitet og 

resultater i skolen 

 Rekruttering av kompetansestillinger i 

barnehage og skole 
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Tabellen viser at Dyrøy bruker 13,4 % av 

kulturbudsjettet på aktivitetstilbud til barn og 

unge, 17,5 % til folkebiblioteket, 3,7 % til 

museer, 15,6 % til idrett, 5,1 % til kommunale 

idrettsbygg og idrettsanlegg og 25,1 % til 

kultur- og musikkskole. Vi har et svært godt 

tilbud i kulturskolen, og mange muligheter for 

fritidsaktiviteter. 

 

I kulturplanen for Dyrøy er det vedtatt fem 

overordnede mål/strategier for kulturlivet i 

Dyrøy kommune 

 

13.2  Strategier kultur  

 

Helse 

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helse-

stasjon for ungdom er tjenester kommunens 

barn og unge har stor nytte av. Et god utbygd 

tjenestetilbud er helsefremmende og fore-

byggende ovenfor alle barn og unge og kan gi 

særskilt oppfølging når det er behov for det. Det 

er en økende andel unge som strever med sin 

psykiske helse. Dette er en utfordring 

kommunen må møte, og kommunens tilbud på 

dette området er svært viktig. 

Dyrøy har i flere år hatt fokus på «Tidlig Inn» - 

forebygging der fokus er på foreldrenes 

rusbruk, mors psykiske helse og forebygging-

/avdekking av vold i nære relasjoner. Dette er   

det også mye mer fokus på i den nye 

retningslinjen for helsestasjonen enn det har 

vært tidligere.  Forebygging rus, psykisk helse 

og vold/overgrep er ikke bare fokus på 

helsestasjonen, men også i skolehelsetjenesten. 

Det er viktig at dette jobbes med framover også. 

  

Overvekt er også en økende samfunns-

utfordring som vi har fokus på og jobber for å 

forebygge og redusere/behandle. Generelt kan 

en si at helsestasjonen de senere årene har fått 

flere og flere oppgaver, og at det er viktig at det 

er nok ressurser på helsestasjonen slik at det er 

rom for å jobbe forebyggende. Et godt tilbud på 

helsestasjonen kan spare kommunen for store 

utgifter i framtiden. Økning i helse-

stasjonstjenesten er et satsningsområde sentralt.  

 

13.3  Strategier helse  

 

Ungdomsråd 

Dyrøy Ungdomsråd er etablert og det jobbes 

kontinuerlig med å medvirke og blir inkludert i 

prosesser. Dyrøy Ungdomsråd er også delaktig 

i det regionale ungdomsrådet i Midt-Troms. 

Ungdomsrådet har jevnlige møter hvor de 

diskuterer saker og innspill samtidig som man 

snakker om hvilke aktiviteter/arrangement som 

ungdomsrådet kan gjennomføre for barn og 

unge i kommunen. Et fremtidig mål i Dyrøy 

Ungdomsråd er å skape en god strategi for 

rekrutering til ungdomsrådet.   

 

Dyrøy kommune har satset på barn og ungdom 

ved å bruke midler samt personell som skal 

tilrettelegge for aktiviteter og skape trivsel og 

trygghet hos barn og ungdom som vokser opp i 

kommunen. Ungdomsarbeidet som gjennom-

føres skal skape gode verdier, holdninger og et 

godt aktivitetstilbud som alle kan delta på. 

Ungdomsarbeidet har stort fokus på 

forebyggende arbeid gjennom aktivitetene.  
 

13.4  Strategier ungdomsråd 

 

14  VOKSNE 

Kommunens andel eldre øker. For å 

opprettholde et trygt og velfungerende lokal-

samfunn er det viktig at kommunen som 

tjenesteyter har et godt helsetilbud. For å lykkes 

i å opprettholde et omsorgsnivå som sikrer at de 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet 

og etablering av mer regional 

samhandling 
 

 I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape 

trivsel og god folkehelse. 

 Kulturlivet i Dyrøy skal være for alle. 

 Den frivillige virksomheten skal gjennom 

lag, foreninger og menighet prioriteres, 

stimuleres og støttes. 

 Kulturtilbudet skal speile kulturarven, 

styrke lokaltilhørigheten og samtidig være 

nyskapende og synlig. 

 Øke satsingen på kunst. 

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste 
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eldre og gamle i kommunen vår kan oppleve 

trygghet og et tilstrekkelig hjelpetilbud, er det 

viktig å legge til rette for at eldre og gamle kan 

leve og bo utenfor sykehjem så lenge som 

mulig. Viktige stikkord for å lykkes i et slikt 

arbeid kan være tilgjengelige og trygghets-

fremmende nærmiljø, aktivitetstilbud, hjemme-

baserte rehabiliterings-, pleie- og omsorgs-

tjenester og andre trygghetsskapende og 

avlastende tiltak. Virkemidler vil være tidlig 

intervensjon i form av tidlige hjemmebesøk 

med kartlegginger av ønsker og boforhold samt 

større grad av pasientmedvirkning gjennom 

samarbeid med eksisterende råd, utvalg og 

organisasjoner. Opprettelse av pasient- og 

brukerråd vil stå sentralt i dette arbeidet. 

 

Utfordringene i forhold til demografisk 

utvikling i kommunen tilsier at kommunen må 

jobbe smartere, i dette inngår bruk av ny 

teknologi der denne kan være til hjelp for 

innbyggerne. Men det viktigste elementet vil 

være at vi bruker våre faglige ressurser der de 

trengs. Større grad av tverrfaglig samarbeid og 

helhetlig planlegging vil være avgjørende for 

kommunens utvikling av et godt tjenestetilbud. 

 

I løpet av årene som kommer vil det komme 

flere krav om tilgjengelig faglig kompetanse 

som kommunen skal imøtekomme. I denne 

prosessen vil kommunen måtte vurdere ulike 

strategier og samarbeidsformer. 

 

Det er viktig å legge til rette for sosiale 

møteplasser, fysisk aktivitet og andre 

folkehelsetiltak slik at framtidige helse-

utfordringer kan reduseres. Frivillige lag og 

foreninger, idrettslag og kulturvirksomheter er 

en ressurs på dette området og bør være 

samarbeidspartnere for kommunen. 

 

Dyrøy omsorgssenter er nøkkelen i mye av 

arbeidet opp syke og eldre. Her har vi høyt 

faglig nivå og innbyggerne er sikret gode 

tjenester. 

 

Kommunen har utmerket seg med flere 

prosjekter, bl.a. kultursykepleie og samhand-

lingsreformen. 

 

Utdanning  

Etterfølgende tabell viser høyeste fullførte 

utdanningsnivå i Dyrøy.  

 

 
 
Kilde: SSB pr. 1.1 2018 

 

  Tabellen viser at 323 personer (33,58 %) har 

grunnskole som høyeste fullførte utdannelse, 

426 personer (44,28 %) videregående skole, 

185 personer (19,23 %) universitet/høgskole 

kort (mindre enn 4 år), 24 personer (2,49 % 

universitet/høyskole lang (mer enn 4 år), og 4 

personer (0,42 %) uoppgitt/ingen utdannelse. 

 

Samhandlingsreformen 

Det som for mange større kommuner er en 

utfordring, å ta imot utskrivningsklare 

pasienter, har for Dyrøy sin del ikke vært et 

problem. Kommunen har oppfylt sine 

forpliktelser i så måte, og har løst sine 

oppgaver. Nøkkelen ligger i et godt inter-

kommunalt samarbeid, der intermediær-

avdelingen i Lenvik har vært en viktig buffer 

mellom kommuner og helseforetak. Avdelingen 

sikrer god medisinsk vurdering og behandling 

av pasientene. De blir enten videresendt til 

sykehus, eller behandling iverksettes og de 

returneres til kommunen når situasjonen er 

avklart. 

Reformen legger også opp til et sterkt fokus på 

forebygging, på å understøtte pasientens 

egenmestring, på tidlig intervensjon og at det er 

tilgang på gode lavterskeltilbud. Dette er 

oppgaver som i stor grad ligger under 

kommunens ansvar i dag, men som må 

videreutvikles. 

 

Vi samarbeider med Lenvik, Sørreisa og 

senjakommunene i dette arbeidet og vil ha felles 

tjenestetilbud som f.eks. Distriktsmedisinsk 

senter på Finnsnes (DMS). 
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Utfordring: Senja kommune realiseres i 2020, 

samarbeidsavtaler er sagt opp, og den videre 

samarbeidsformen må jobbes med. 

 

Den forventede veksten i behov for en samlet 

helsetjeneste skal i størst mulig grad skje i 

kommunene gjennom: 

 

 Faglig fokus med vekt på tverrfaglig 

samarbeid 

 Pasient- og brukermedvirkning med 

tidlig intervensjon 

 Moderne arbeidsmetoder og 

hjelpemidler 

 Interkommunalt samarbeid 

 

14.1  Strategier  

15  FOLKEHELSE OG FRIVILLIG 

SEKTOR 

 

Frivillig sektor 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og 

hvordan den fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 

påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, 

forebygger psykiske og somatiske lidelser. 

Helse er i stor grad påvirket av levevaner og 

samfunnsforhold, fysisk aktivitet, kosthold, 

tobakk, rusmidler, ulykker og skader. 

 

Vi har i Norge i dag en frisk befolkning sett i et 

globalt perspektiv. Likevel har vi utfordringer. 

Det blir flere eldre, flere har kroniske og 

sammensatte lidelser og det er økende sosiale 

forskjeller. Samhandlingsreformen skal bidra til 

forebygging, tidlig innsats og reformen gir 

kommunen større ansvar for innbyggernes 

helse.  

 

Dyrøy kommune har iverksatt mange gode 

tiltak som fungerer godt innenfor folkehelse-

arbeidet. Utfordringen er å sikre en stabil drift 

og øke tiltakene i volum. En av de største 

utfordringene er at hverdagsaktiviteten er svært 

redusert. Å bidra til fysisk aktivitet vil være et 

sentralt virkemiddel. Gode uteområder, trygge 

skoleveier, funksjonelle idrettsanlegg, merking 

av turløyper og fysiske aktiviteter for ulike 

aldersgrupper vil stimulere til dette. Helse er i 

stor grad påvirket av levevaner og i denne 

sammenhengen vil også nettverk, kosthold, 

tobakk og rus være viktige faktorer. 

 

Kommunen har egen fysioterapeutstilling og 

ruskoordinator som begge skal utøve tiltak i det 

forebyggende arbeidet. Folkehelsearbeid er 

sektorovergripende, og derfor ikke 

hensiktsmessig å utarbeide en egen 

folkehelseplan. Kommunens ansvar for 

folkehelse må framgå av samfunnsdelen i 

kommuneplanen, og folkehelseperspektivet bør 

prioriteres i kommunens planer på alle områder. 

 

Frivillig sektor 

Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt 

rikere. Dyrøy kommune skal gjøre det vi kan for 

at kultur i vid forstand skal vokse og gro i vår 

kommune. Vi vet at dette gir oss alle mulighet 

til å øke vår livskvalitet gjennom meningsfylte 

aktiviteter. Sosial isolasjon og manglende støtte 

fra sosialt nettverk øker risikoen for psykiske og 

somatiske helseproblemer. Deltakelse i frivillig 

arbeid forsterker en persons sosiale nettverk og 

skaper en buffer mot stress, som igjen reduserer 

risikoen for sykdom. Kommunen er avhengig 

av frivillig sektors innsats, for eksempel for 

aktivisering av barn og unge. Lag og 

foreningers rammevilkår er derfor viktig i et 

folkehelseperspektiv. 

 

Frivillig arbeid har stor egenverdi og er i seg 

selv helsefremmende. Den frivillige aktiviteten 

i Dyrøy er stor. Det er flere ulike organisasjoner 

og aktiviteter for alle aldersgrupper.  

 

Kommunen samarbeider med frivillige 

organisasjoner på mange områder. Arbeidet bør 

styrkes og utvikles. I dette arbeidet vil 

Frivilligsentralen være viktig og ha avgjørende 

betydning.  

Planer som må arbeides med: 

NY: 

 Overordnet Helse- og omsorgsplan. 

I dette arbeidet skal kommunen hensynta 

lokale veteraner og deres familier 

 

Rulleres: 

 Rus/psykiatriplan 

 Demensplan 

 Kriseplan 

 Kompetanseplan 
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15.1  Strategier  

 

16  NÆRINGSLIV, FISKE- OG 

LANDBRUK  

 

Næringsstrukturen i Dyrøy fordelt på syv 

hovedkategorier – målt i antall sysselsatte, for 

årene 2005, 2015 og 2025 viser:  

Dyrøy kommune har en stor offentlig sektor, 

ikke ulikt sammenlignbare kommuner i Norge. 

Sysselsatte i offentlig sektor har vært stabil 

siden 2005. Ifølge prognosen anslås det en 

økning på 16 % av sysselsatte innen offentlig 

sektor. 

 

Kommunen har de siste ti årene opplevd 

sysselsettingsvekst innen industri og 

bergverksdrift, en økning på 63 %. I følge 

prognosen vil veksten fortsette frem til 2025, 

men da noe redusert. Økningen skyldes trolig 

vekst på Demas A/S som driver med produksjon 

og konstruksjon av elektriske tavler. Dette er 

den største enkeltaktøren som sysselsetter flest 

mennesker i Dyrøy, utenom kommunen.  

 

Det har vært nedgang innen næringskategoriene 

«jordbruk, skogbruk og fiske», «finans og 

forretningsmessig tjenesteyting» og «vare-

handel, hotell og restaurantvirksomhet». 

Prognosene for sysselsetting frem mot 2025 

ansees som usikre, og er potensielt i overkant 

positiv i forhold til historiske data. 

 

Etableringstakt er en viktig indikator på 

optimismen i næringslivet. Andelen nye 

bedrifter var tre ganger så stor i 2016 som i 

2015, og den høye etableringstakten holdt seg 

oppe også i 2017. Det er et godt tegn. 

 

Hovedmålet er et variert næringsliv. Generelt 

består næringslivet i Dyrøy av små foretak, 

primært enkeltmannsforetak og virksomheter 

under 5 ansatte. Unntakene er Demas og 

Dyrøymat som er store bedrifter. I denne 

kategorien finner man også sjømatnæringen, 

hvor både Akvafarm, Nordlaks, Salaks og 

SalMar Nord har produksjon og lokaliteter i 

kommunen.    

  

Bedriftenes marked varierer. Noen opererer 

fullt ut på det lokale markedet mens andre har 

hele landet og Europa som marked. Som for 

resten av næringslivet i distriktene tyder alt på 

at kunnskap vil bli avgjørende for 

konkurranseevnen/overlevingsevnen. Det 

potensial vi har ved å være en lærende 

kommune må utnyttes i dette kunnskapsbildet, 

bl.a. i forhold til høykompetansearbeidsplasser. 

Dyrøy har potensial for vekst innenfor flere 

næringer (se avsnitt om VOX). Kommunen har 

en viktig oppgave som samarbeidspartner og 

tilrettelegger i arbeidet for å beholde 

eksisterende bedrifter og i arbeidet for nye 

etableringer. Her er det viktig å spille på 

eksisterende næringsliv. Her finnes kompetanse 

og ressurser som vil være viktig for videre 

arbeid og utvikling i Dyrøy. 

Fiske 

Dyrøy var fram til 70-tallet et typisk «fiskar-

bondesamfunn» dominert av fiske og landbruk 

samt bygg og anlegg. Fram til i dag er 

aktiviteten i primærnæringene blitt kraftig 

redusert. Antall yrkesaktive fiskere (blad B) 

økte opp på 90-tallet for deretter å gå kraftig 

tilbake. Det samme forholdet kommer også til 

syne når det er snakk om antall fartøy registrert 

til yrkesfiske. I dag er flere oppdrettsanlegg 

lokalisert i kommunen. 

 

 Tverrfaglig og tverretatlig fokus på folkehelse 

 Systematisk samhandling av de frivillige 

ressurser i kommunen gjennom frivillighets-

sentralen 

 Rullering av kulturplanen. I dette arbeid 

inkluderes friluftsplan, idrett og fysisk 

aktivitet, anleggsoversikt, kulturminner mv.  

samt naturopplevelser 

 Systematisere folkehelsearbeidet gjennom 

frisklivssentralen 

 Stimulere frivillig aktivitet gjennom fri-

villighetssentralen, folkehelse og aktivitets-

støtte.  
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Fiskere som har fiske som hovedyrke har i 

tidsrommet 1985 til 2017 blitt redusert fra 54 til 

fem fiskere. 

Fiske som hovedyrke 

 
Registrerte fiskefartøy har i samme tidsrom blitt 

redusert fra 77 til 5. Dette fremgår av etter-

følgende tabell: 

 

Registrerte fartøy  

 

16.1  Strategier f iske 

Landbruk 

Landbruket har gjennomgått store struktur-

endringer i perioden 1998-2018 noe som 

fremgår av etterfølgende tabeller. 

Det har vært en dramatisk nedgang i antall 

geitebruk i perioden 1988-2018 fra 6 til 1 bruk, 

og en reduksjon i antall liter fra 314.850 til 

72.913. 

I samme perioden har det vært en halvering i 

antall liter kumelk, og der antall bruk er redusert 

fra 24 til 4 stk. Det er likevel positivt at færre 

bruk i dag produserer mer effektivt.  

Det er også positivt at antall vinterfora sau og 

sau og lam på beite har økt i tidsrommet 1998-

2017, selv om antall bruk er halvert.  

I 1998 var det 16 bruk som produserte potet. I 

dag er det ingen igjen. Dette synliggjør samtidig 

et potensiale for de som ønsker å satse på denne 

næringen da vi har arealer til disposisjon og 

mottak gjennom Tromspotet AS på Silsand som 

etterspør disse produktene.  Landbruket er 

viktig for sysselsettingen i kommunen, og ikke 

minst for den lokale merkevaren Dyrøylam. 

Landbruket står for betydelig verdiskapning og 

er viktig for bosettingsmønsteret og ivare-

takelse av kulturlandskapet. Matproduksjonen 

er viktig, og muligheten til å få tak i kortreist 

mat er en verdi i seg selv. Det er derfor viktig å 

legge til rette for å opprettholde og øke 

sysselsettingen i landbruket. 

 

Utviklingen av melkekvoter og antall bruk i 

Dyrøy har i perioden 1988-2018 vært:  

  1988 1998 2008 2018 

G 6 314 850 6 282 850 2 99 780 1 72 913 

K 24 1 144 179 16 916 751 7 739 545 4 508 335 

T 30 1 459 029 22 1 199 601 9 839 325 5 581 248 

Forklaring:  

G: Geitmelk, K: Kumelk, T: Totalt 

2 kolonne: Antall bruk, 3 kolonne: Antall liter 

 

Utvikling av dyretall og antall bruk har i 

perioden 1998-2017 vært:  

Husdyr 1998 2008 2017 

Melkeku 12 125 6 100 4 68 

Ammeku 2 16 1 6 1 24 

Øvrig storfe 14 251 9 180 6 141 

Melkegeit 3 329 1 94 1 96 

Vinterfora Sau 19 1162 12 1456 10 1528 

Sau og lam på beite 19 2692 12 3282 9 3363 

Mink/Ilder 0 0 1 30 0 0 

Blå/sølvrev 3 306 1 165 0 0 

Forklaring:  

Tabellen viser antall bruk og antall dyr i perioden 

 

Utvikling i areal og antall bruk: 

  1998 2008 2017 

Bær 0 0 1 1 0 0 

Potet 16 160 3 82 0 0 

  1998 2008 2017 

Areal i drift 42 6486 23 5944 16 4662 
Forklaring: 

Tabellen viser antall bruk og antall dekar 

Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
1)

Salangen 9 5 6 5 5 4 3 1

Målselv 10 8 7 7 5 4 1 2

Sørreisa 44 33 26 18 17 11 12 17

Dyrøy 54 46 30 14 12 10 5 5

Tranøy 63 61 52 32 22 27 13 16

Torsken 131 123 107 81 55 40 30 27

Berg 110 87 73 54 47 40 25 22

Lenvik 436 424 302 259 193 191 169 165

Totalt 857 787 603 470 356 327 258 255

Kilde: Fiskeridirektoratet

1) 
Foreløpige tall per 14.02.2018. 

Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
1)

Salangen 30 9 10 3 2 2 1

Målselv 26 18 15 9 2 1 1

Sørreisa 20 14 16 7 7 4 10 15

Dyrøy 79 54 55 14 4 5 4 5

Tranøy 126 124 97 79 21 10 10 11

Torsken 242 211 184 167 62 36 35 30

Berg 177 124 90 76 53 39 34 28

Lenvik 471 301 224 201 164 123 101 96

Total 1 171 855 691 556 315 220 196 185

Kilde: Fiskeridirektoratet

1)
 2017 er foreløpige tall per 21.02.2018.

 Legge til rette for lokalt fiskemottak 
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16.2  Strategier landbruk 

 

Handel 

 
Tabellen viser at Dyrøy kommune har en stor 

handelslekkasje til omkringliggende kom-

muner. I størst grad antas dette være til Lenvik, 

som har ca. 4 ganger så stor handel pr. 

innbygger som Dyrøy.   

 

Byregionprogrammet 

Samfunnsanalysen i Byregionprogrammet har 

to hovedkonklusjoner: 

 

 Innenfor flere næringer er det stort potensial 

for fremtidig økonomisk vekst i Midt-

Troms. Den mest åpenbare er sjømat.  

 For det andre står Midt-Troms overfor ei stor 

utfordring når det gjelder mangel på 

arbeidskraft.  

 

Dyrøy ligger i en region med 30000 innbyggere 

og store demografiske utfordringer. Dyrøy 

kommune må jobbe med strategier for vekst i 

næringsliv og posisjonere seg for å ta sin del av 

veksten som kommer i regionen. Vi må bli 

bedre på kobling mot «vår» by. Det er viktig å 

være bevisst byens funksjon for omlandet og 

regionens næringsmessige potensial. 

 

Selv om det blir befolkningsvekst i regionen, vil 

ikke veksten komme i yrkesaktiv alder. Antall 

eldre øker, mens andelen unge blir færre. Det 

handler ikke bare om antall personer, men også 

om hva slags kompetanse arbeidstakerne har. 

Uten gode strategiske grep, kan 

framtidsutsiktene for denne regionen være 

alvorlige. Underdekningen vil kunne ramme 

næringsliv og alle andre samfunnssektorer. 

 

Kunnskap blir en stadig viktigere innsatsfaktor 

for bedriftene i Midt-Troms, som også må 

konkurrere med andre vekstregioner om 

arbeidskraften. Et godt regionalt samarbeid og 

en klar kunnskapsorientert tilnærming kan vise 

seg avgjørende i videre utvikling.  

 

I regionen er det et relativt stort negativt 

flytteoverskudd i perioden fra 2000 fram til 

2014. Fra 2008 har dette bildet endret seg. Det 

er et lite flytteoverskudd først og fremst skapt 

av økende innvandring, mens det innenlands 

stort sett har vært netto utflytting. I hele 

perioden fra 2000 frem til 2014 har det vært 

fødselsoverskudd, men fødselsoverskuddet er 

mindre de siste årene (fra 2008 – 2014). I nær 

fremtid må regionen ta stilling til hvordan man 

skal jobbe med integrering og inkludering, for å 

beholde innbyggere og tiltrekke seg nye, fra 

inn- og utland.  

 

Midt-Troms er en kompakt region med stor 

arbeidspendling mellom de ulike kommunene. I 

praksis er regionen en felles bo- og 

arbeidsregion. Mer enn hver fjerde arbeidstaker 

i Midt-Troms (28, 8 prosent) bor i én kommune 

og jobber i en annen. Kommunenes nærings- og 

utviklingsplaner gjenspeiler dette i liten grad. 

Her er det et stort potensial for bedre samspill.  

 

Unges medvirkning i samfunnsanalysen, i valg 

av strategier og tiltak for fremtiden, og i 

gjennomføring av disse er avgjørende for 

regionens vekstkraft. I 2014 var det 1653 

ungdommer i alderen 16-19 år i Midt-Troms, 

mens SSB i sin framskriving forteller at antallet 

i 2030 vil være nede i 1.490, altså en nedgang 

på ca. ti prosent. Dette er en utvikling som også 

de unge finner urovekkende.  

 

Å etablere et regionalt ungdomsråd og 

tydeligere ungdomsmedvirkning i utviklings-

arbeid, vil være viktig i plan- og utviklings-

arbeid i regionen.  

 

Oppsummert synliggjør samfunnsanalysen at 

byregionen Finnsnes med sitt omland har 

potensiale for vekstkraft i et fremtidsperspektiv. 

Arbeidsplasser og vekst som skapes i tiden som 

kommer må kobles med strategiske, helhetlige 

 Satse på kortreist mat 

 Legge til rette for å opprettholde og øke 

sysselsettingen i landbruket 
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grep for rekruttering og integrering av 

kompetent arbeidskraft. 

 

Regional næringsplan 

Senja Næringshage har laget en felles regional 

næringsplan for Midt-Troms i samarbeid med 

Byregionprogrammet og de åtte kommunene i 

regionen.  

Målet med en regional næringsplan er å ta ut 

potensialet for vekst i Midt-Troms gjennom: 

 

• Å forene kreftene i regionen og hente ut det 

store potensialet innenfor de definerte 

satsingsområdene sjømat, reiseliv og 

forsvar. 

• Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og 

arbeidsmarked i mellom byene i nord og 

sør i fylket. 

 

Midt-Troms er en sterk og spennende 

næringsregion med store vekstmuligheter. Med 

utgangspunkt i samfunnsanalysen og 

delrapportene er det i Byregionprogrammet 

definert tre satsingsområder for den regionale 

næringsplanen; Sjømat, reiseliv og forsvar.  

 

I tillegg omhandler planen sentrale utfordringer 

for regionen knyttet til kompetanse og 

rekruttering/integrering. Det er definert en 

rekke tiltak innenfor hver av disse områdene 

som Dyrøy skal jobbe sammen med regionen 

for å realisere. 

 

Et viktig virkemiddel for vekst i regionen vil 

være å videreutvikle eksisterende utdannings-

tilbud, og utvikle nye tilpassede tilbud i tett 

dialog med næringslivet og offentlig sektor. 

 

 

 

 

16.3  Strategier Reg. næringsplan 

 

Næringsmessig omstilling 

Dyrøy kommune har fått status som 

omstillingskommune av Troms fylkes-

kommune som har bevilget inntil tre millioner 

kroner til strategi- og forankringsfasen, samt år 

1 (2018) i omstillingsarbeidet.  

 

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 fødselsunder-

skudd og netto utvandring samt lavt 

utdanningsnivå. 

 

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  

 

Omstillingsplanen med handlingsdel er 

utarbeidet basert på en utviklingsanalyse 

gjennomført av innovasjonsselskapet Proneo 

AS. Målsettingen med omstillingsarbeidet er 

nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i Dyrøy.  

Et utvalg av strategier for regionen  

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-

arbeidet i skolen. 

 Styrking av ung medvirkning 

 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid  

 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et 

studiesenter for hele Midt-Troms. 

 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser 

 Styrke energiforsyning, felles rullering av 

kystsoneplan og andre planer, utbedring av 

veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss 

Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises 

til Regional næringsplan for Midt-Troms 

2018-2022. 

https://www.stepnotesinc.com/Blog/ArticleID/2/The-%E2%80%9CP%E2%80%9D-in-the-%E2%80%9CSTEPs%E2%80%9D-to-Taking-Progress-Notes-PLAN
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16.4  Strategier omstil l ing 

 

17  BOLIG 

Disse vedtatte punktene skal være retnings-

givende i boligpolitikken og i arbeidet for å bli 

en bedre bokommune: 

 

Kommunen har i dag mange ledige, regulerte 

boligtomter spesielt i sentrum.  Iht. SSB – 

kommunefakta var det pr. 1.1 2017 i Dyrøy 586 

eneboliger, 5 leiligheter og 218 hytter. Det var 

1,96 beboere pr. husholdning. 31,9 % bor på 

landbrukseiendom og 7,1 % bor trangt 

(Personer som bor i husholdninger der: 1. Antall 

rom i boligen er mindre enn antall personer eller 

én person bor på ett rom, og 2. Antall 

kvadratmeter er under 25 kvm per person). 87,4 

% bor i selveierleilighet og 12,6 % leier bolig. 

 

 

 

 
 

Mye tyder på at Dyrøy har et boligtilbud som 

ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller bolig-

søkernes ønsker og behov for bolig i ulike 

livsfaser. Det er tilsynelatende nok boligmasse, 

men dårlig sirkulasjon i markedet og mange 

boliger som blir brukt som fritidsboliger. Det er 

også lite nybygging, til tross for mange 

stimuleringsordninger. De som ønsker noe 

annet enn enebolig, har få valgmuligheter. 

 

Et fint sentrum er også viktig, og dette arbeidet 

er startet planmessig. Dette vil øke bolyst, 

aktivitet og trivsel. 

 

17.1  Strategier   

 

 

18  MILJØ, ENERGI OG 

BÆREKRAFT 

Langsiktighet, bærekraft og miljøhensyn skal 

ivaretas i all arealplanlegging. Det er utarbeidet 

kommunal miljø- og energiplan med 

langsiktige mål for reduksjon av utslipp av 

Bygningstyper, antall pr 01.01.18 Antall

Enebolig 348

Enebolig med hybel/sokkelleilighet 16

Våningshus 169

Tomannsbolig/våningshus, vertikal-

/horisontaldelt
16

Rekkehus 17

Fritidsbolig 220

Helårsbolig/våningshus benyttet som 

fritidsbolig
235

 Dyrøy kommune skal være en god bo-

kommune for både heltids- og deltids-

innbyggere. 

 Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette 

for unge nyetablerere. 

 Dyrøy kommune skal ha et velfungerende 

boligmarked med en blanding av private og 

offentlige boliger for enhver livsfase, det vil 

si boliger av ulik type og størrelse. 

 Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om 

tilrettelegging for de grupper som har krav 

på kommunal bolig. 

 Det private markedet i Dyrøy kommune skal 

stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. 

 

Utviklingsanalysen foreslår følgende 

prioriterte innsatsområder for 

omstillingsarbeidet i Dyrøy: 

 Havbruksnæring og 

leverandørindustri rettet mot 

havbruksnæring  

 Opplevelsesnæring – 

reiselivsutvikling basert på natur, 

kultur og mat  

 Eksisterende næringsliv – videre 

utvikling og knoppskytinger 

 Sentrumsutvikling – utvikling av 

attraktivitet i sentrum  

 Den direkte effekten av omstillingsarbeidet 

vil være realiseringen av hovedmålet på 25 

nye arbeidsplasser i en periode på 3 år.  

 Dette vil legge grunnlaget for ny vekst og 

optimisme, det vil føre til kompetanse-

utvikling og bolyst. Dyrøy vil bli mer 

attraktivt for etablering av nye bedrifter og 

legge grunnlaget for netto innflytting. 

 Strategisk utviklingsplan/tiltaksplan (VOX i 

2019) 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGivK4vZzeAhXCkSwKHSV1A1kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.skjervoy.kommune.no/forespoersel-om-kjoep-av-bolig.5878962-972.html&psig=AOvVaw0_hMUSMBRMISLnp79xW2dK&ust=1540381240994272
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klimagasser og mer effektiv energiutnyttelse i 

kommunen. Der det er naturlig søkes samarbeid 

med andre kommuner i regionen. Dyrøy 

kommune varmer sine bygninger opp med 

biofjernvarme. 

 

I kommuneplansammenheng skal hver 

kommune utarbeide en miljø- og energiplan, jfr. 

nasjonale forventninger, KR 12.juni 2015 og 

statlige planretningslinjer (SPR). 

Slike planer skal vurderes minst hvert 4. år. 

 

Følgende overordnede nasjonale føringer er 

her beskrevet: 

II. Nasjonale planoppgaver 

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og plan-

vedtak 

§ 6-1.Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal 

Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument 

med nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. Dette skal følges opp 

i planleggingen etter denne lov og legges til 

grunn for statens deltaking. 

I kommunestyremøte 30.01.12 ble det vedtatt 

temaplan for Energi og Miljø. Denne planen ble 

utarbeidet og senere godkjent i overen-

stemmelse med Enovas retningslinjer. Iht. 

denne planen er det vedtatt følgende fem 

hovedsatsningsområder: 

 

18.1  Strategier  

19  SAMFUNNSSIKKERHET OG 

BEREDSKAP 

Kommunen skal være godt forberedt på å takle 

uønskede hendelser og krisesituasjoner. Dyrøy 

kommune har våren 2018 fått utarbeidet en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy 

kommune som er sendt på høring 

 

Det må i denne planen være tydelig hvem som 

er leder, at det gis god opplæring, for eksempel 

krav til gjennomføring av nettkurs om 

psykososialt krisearbeid, jevnlige møter i det 

psykososiale kriseteamet.  

 

19.1  Strategier  

 

20  LOKALDEMOKRATIETS 

STATUS 

Den demokratiske utfordringen handler om å 

sikre høy deltagelse i lokalpolitikken og 

påvirkningskraft overfor de krefter som er med 

på å forme lokalsamfunnet. Kommunene må 

være styrt av politikere som har legitimitet og 

handlingsrom til å utøve lokalpolitisk skjønn. 

Sentrale spørsmålsstillinger er:  

 

➢ Oppfattes lokalpolitikken som attraktiv og 

tillitsvekkende – og dreier den seg om de 

viktige spørsmålene?   

➢ Hva vet vi om innbyggernes oppfatninger 

om lokal politikk og tjenester, og hva 

påvirker politisk deltagelse?  

➢ Hvor stort er handlingsrommet for 

lokalpolitisk styring? 

 

Videre kan en stille spørsmål ved om 

lokalpolitikken er blitt rikspolitikk utøvd på 

lokalplanet. Dvs. har vi for mye lovregulering 

og rettighetsstyring, og for lite styring basert på 

lokalt skjønn? 

 

Dyrøy har høyere valgdeltakelse enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 

 

20.1  Strategier  

 Oppgradere krise- og beredskapsplaner 

 

 Fra ensidig energiproduksjon til distribuert 

generering.  

 Miljø 

 Energieffektivisering 

 Teknologiutvikling 

 Næringsutvikling 

 
 Opprettholde ungdomsråd 

 Web-TV fra kommunestyremøtene 

 Folkemøter 

 Åpen talestol 

 Videreutvikle kommunens hjemmeside og 

kommunens bruk av sosiale media. 

 SMS-varsling til innbyggere 
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21  KOMMUNEN SOM 

TJENESTEYTER 

Statlige føringer og signaler peker i retning av 

en sterkere statlig detaljstyring av tjeneste-

produksjonen, som blir fulgt opp av et stadig 

sterkere tilsynsregime. Dette gjelder særlig 

innenfor de ”tunge” områdene oppvekst og 

helse/omsorg men også innenfor plan og 

byggesak.  

 

Staten overfører oppgaver til kommunene, og 

kombinert med en sterk rettighetslovgivning 

opplever kommunene ofte et gap mellom 

pålagte oppgaver, skapte forventninger og 

tilgjengelig økonomi. Kombinasjonen av at 

pressgrupper utfordrer kommunen ifht. lov og 

forskrifter, og statlige myndigheters kontroll-

/krav gjennom flere tilsyn, legger press på 

kommunens eget handlingsrom. Dette kan ofte 

ende opp i at kommunen blir «syndebukk» på 

vegne av nasjonale politikk, men også som 

«hoggestabbe» overfor egne innbyggere. 

  

En konsekvens av dette er at pendelen svinger 

tilbake til mer sentralisert og regionalisert 

styring på flere politikkområder, med den følge 

at kommunene kontinuerlig må vurdere sin 

organisering for å kunne tilpasse seg disse 

kravene.   

 

Flere og flere oppgaver som ved evt tilsyn må 

begrunnes faglig hvorfor man evt ikke utfører 

alle oppgavene – økonomi og lite ressurser er 

ikke godt nok argument for ikke å tilby tjenester 

til innbyggerne. 

 

Behov for langsiktig planlegging av tilbudet 

rettet mot barn og unge i kommunen. Satsing 

her gir ringvirkninger på de fleste andre 

områder i kommunen, samt forbygger «uhelse» 

og frafall i videregående skole, og kan på sikt 

utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Det bør 

derfor være større fokus på barn og unge i de 

fleste deler av samfunnsplanen. 

 

21.1  Strategier:  

 Delta aktivt i interkommunalt samarbeid 

 Kommuneorganisasjon tilpasset arbeids-

oppgaver 

 Motiverte medarbeidere 

 Økonomisk handlefrihet 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7jeivv5zeAhXCWywKHXYwBlYQjRx6BAgBEAU&url=http://lysegleder.blogg.no/1510837961_motivasjon.html&psig=AOvVaw0w1IKN5I3uTprpDAiBwDga&ust=1540381751668035

