
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 26.04.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18  2018/51 

PS 15/18 Referatsaker   

RS 10/18 Rådmannen orienterer   

RS 11/18 Status og oppfølging av 
kommunestyrevedtak pr 19.04.18 

 2018/253 

RS 12/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift       
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 

 2017/1250 

RS 13/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy 
Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 16.5 
mill. 

 2017/1318 

RS 14/18 Protokoll omstillingsstyret 16.mars 2018  2017/1007 

PS 16/18 Representanter til styret i Astafjord Vekst 
AS 

 2018/465 

PS 17/18 Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene  2018/225 

PS 18/18 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-
2022 

 2017/1248 

PS 19/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med 
plan for oppfølging 

 2018/282 

PS 20/18 Valg av fast medlem til OpOm  2018/216 

PS 21/18 Forslag til oppnevning av talsperson til bruk 
i Fylkesnemndssaker 

 2018/84 

PS 22/18 12/3 og 12/11 - Tomtearealer til 
høydebasseng Evertmoen 

 2017/1324 

PS 23/18 Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg 
AS 

 2017/1243 

PS 24/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - 
oppfølging budsjettvedtak pkt 9 - andre 
gangs behandling 

 2017/1101 

PS 25/18 ***** ***** ***** ***** ***** X 2017/1123 

PS 26/18 Rådmannens arbeidskontrakt X 2018/62 
 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 09.04.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 14/18 26.04.2018 
   

 

Vedlegg 
1 KS_Protokoll_180222 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som vedlegg i saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret møteprotokoll av 22.02.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 22.02.2018 
Tid: 09:00-14:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Ordfører AP 
Stig Stokkland Varaordfører AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Kjell-Jostein Lillegård MEDL SV 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari Hanssen Medlem SP 
Per Jensen Medlem H 
Haavard Danielsen Medlem FRP 
Bjørn Inge Samuelsen Medlem FRP 
Levi Jensen Medlem FRP 
Tom Erik Forså Medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristoffer Molund MEDL H 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Ole Johansen 
Tormod Nygård  
 

Kristoffer Molund 
Knut Arne Johansen  
 

H 
FLD 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug 
Marlin Antonsen 
Karl Johan Olsen 
May-Elin Hals 
Frank Moldvik 
 
 
 
 

konst.rådmann 
fagleder servicetorg 
kom.sjef helse og omsorg 
enhetsleder skole 
næringskonsulent  
 
 
 
 

 
 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent 
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Til sakslisten: 
 
PS 11/18 «Høring – omfang av leveringspliktige posttjenester» legges til sakslisten. 
FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FRP behandles i møtet. 
 
 
Kjell-Sverre Myrvoll stiller spørsmål om oppfølging av mobildekning i Sørfjord. Spørsmålet besvares av 
ordfører.  
 
Stig Stokkland er inhabil i PS 3/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i PS 8/18 og 9/18.  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i PS 9/18.  
 
Plan-EVO og Nordavind Utvikling KF orienterer til PS 8/18 og 9/18.  
 
Kommunestyret gjøres kjent med at formannskapsmøte 8.mars og 10.mai flyttes.  
 
Levi Jensen (FRP) innvilges permisjon fra kl.14:00.  
 
Til å signere møteprotokollen velges Per Jensen (H) og Kjell-Jostein Lillegård (SV).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Per Jensen Kjell-Jostein Lillegård 
 
ordfører (H)  (SV)  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17  2018/51 
PS 2/18 Referatsaker   
RS 1/18 Rådmannen orienterer   
RS 2/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak  2018/253 
RS 3/18 Protokoll RR 29. januar - Finnsnes  2017/1052 
RS 4/18 Protokoll omstillingsstyret 6.februar 2018  2017/1007 
RS 5/18 17/5047-6 Høring av rapport fra ekspertutvalget som 

har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 
 2018/225 

RS 6/18 Høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane om 
søndagshandel og konsekvensane av endringar 

 2018/137 

RS 7/18 Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til 
endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 

 2017/1052 

PS 3/18 Søknad om fritak fra politiske verv  2018/84 
PS 4/18 Valg av varaordfører  2018/216 
PS 5/18 Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret  2018/164 
PS 6/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø  2018/169 
PS 7/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand 

Holtebakken hyttefelt 
 2017/1003 

PS 8/18 Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - 
økonomiske forpliktelser Dyrøy Utleiebygg A/S 

 2017/1306 

PS 9/18 Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti  2017/1318 
PS 10/18 Ansettelse av rådmann X 2018/61 
PS 11/18 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester  2018/297 
 Interpellasjon   
FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FrP  2018/262 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 07.12.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
 

PS 2/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Rådmannen orienterer fra enhetene.  
 
Referatsakene tas til orientering.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
 
Referatsakene tas til orientering.   
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RS 1/18 Rådmannen orienterer / 

RS 2/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak 2018/253 

RS 3/18 Protokoll RR 29. januar - Finnsnes 2017/1052 

RS 4/18 Protokoll omstillingsstyret 6.februar 2018 2017/1007 

RS 5/18 17/5047-6 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene 2018/225 

RS 6/18 Høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og 
konsekvensane av endringar 2018/137 

RS 7/18 Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven 2017/1052 
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PS 3/18 Søknad om fritak fra politiske verv 2018/84 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Stig Stokkland trer endelig ut av politiske verv som medlem av kommunestyret for AP og som  medlem 
av formannskapet, administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg for AP fra tiltredelse i stillingen som leder 
av omstillingsprosjektet i Dyrøy kommune 01.04.18. Jf. kommuneloven §15-1. 
 
Det velges nytt medlem til kommunestyret for AP. Jf. Valgloven §14-2. 
Det velges ny varaordfører. 
 
Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, dersom antall varamedlemmer er blitt 
utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2. 
 
Det velges nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/arbeidsmiljøutvalget fra AP. Jf. 
Kommuneloven §16-3 og §16-6. 
 
Det velges evt. nytt varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget fra AP 
dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om fritak fra politiske verv 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Stig Stokkland er inhabil i saken. Knut Arne Johansen fungerer som setteordfører.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Som rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg: 
- Nytt medlem KS - Lise Nordal (AP) 
- Nytt medlem FS/ADM/AMU - Trine Nygård (AP) 
- Nytt varamedlem til FS/ADM/AMU - Lise Nordahl (AP) 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Stig Stokkland trer endelig ut av politiske verv som medlem av kommunestyret for AP og som medlem av 
formannskapet, administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg for AP fra tiltredelse i stillingen som leder av 
omstillingsprosjektet i Dyrøy kommune 01.04.18. Jf. kommuneloven §15-1. 
 
Det velges nytt medlem til kommunestyret for AP. Jf. Valgloven §14-2. Nytt medlem Lise Nordal (AP).  
 
Det velges ny varaordfører. 
 
Det velges ikke nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, Jf. valgloven §14-2. 
 
Det velges nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/arbeidsmiljøutvalget fra AP. Jf. 
Kommuneloven §16-3 og §16-6. Nytt medlem Trine Nygård (AP).  
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Det velges evt. nytt varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget fra AP 
dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6. Nytt medlem 
Lise Nordahl (AP). 
 
 

PS 4/18 Valg av varaordfører 2018/216 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saka legges frem uten innstilling 

Ordførers innstilling: 

 
Valg av varaordfører 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
Forslag til ny varaordfører: Trine Nygård (AP) 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Ny varaordfører: Trine Nygård (AP) 
 
 
 

PS 5/18 Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 2018/164 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et nytt fast medlem til Omstillingsstyret.  

Styreleders innstilling: 
 
 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et fast medlem til omstillingsstyret. 
 

 
 
 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 

10



 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Tom Rune Eliseussen velges som nytt styremedlem i omstillingsstyret. 
 
Enst. vedtatt.  
 
Forslag til tilleggspunkt Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Politisk varamedlem 2.vara: Varaordfører Trine Nygård.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Tom Rune Eliseussen velges som nytt styremedlem i omstillingstyret. 
Politisk varamedlem 2.vara: Varaordfører Trine Nygård.  
 
 
 

PS 6/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 2018/169 

Rådmannens forslag til vedtak: 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
Enhetsleder skole May Elin Hals deltar i saken.  
 
Saken bes tas videre til kommunestyret for drøfting.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 
 
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
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Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 
 

PS 7/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 2017/1003 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Framlagte forslag til reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas.  Til reguleringsplanen 
hører følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b) Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c) Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 

 
 
43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
 
Administrasjonen ber PNU tilføre et punkt 2 om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Furstrand 
hyttefelt med plan ID 1997003.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan med planid 2016001 for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b)Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c)Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 
2. Reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt med planid 1997003 oppheves.  
 
 
 
43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Enst. vedtatt som PNUs forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
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1. Framlagte forslag til reguleringsplan med planid 2016001 for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b)Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c)Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 
2. Reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt med planid 1997003 oppheves.  
 
 
 

PS 8/18 Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - økonomiske 
forpliktelser Dyrøy Utleiebygg A/S 2017/1306 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - økonomiske 
forpliktelser Dyrøy Utleiebygg A/S 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Plan-EVO v/Bård Hammarstrøm og Nordavind Utivkling v/Kjell-Sverre Myrvoll orienterer kommunestyret 
til PS 8/18 og 9/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i saken. Tormod Nygård tiltrer som vara 
for FLD.   
 
Informasjonen tas til orientering.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Informasjonen tas til orientering.  
 
 

PS 9/18 Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti 2017/1318 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forlag til vedtak 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
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Plan-EVO v/Bård Hammarstrøm og Nordavind Utivkling v/Kjell-Sverre Myrvoll orienterer kommunestyret 
til PS 8/18 og 9/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD), Kjell-Sverre Myrvoll (SP) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i saken.  
Tormod Nygård tilrer som vara for FLD.  
  
Forslag til vedtak fra H, FRP, FLD, AP, SP: 
 
Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på inntil kr 16 500 000, 
fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av utleiebygget i 
Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med kostnadsoverslag.  
Forbehold om fylkesmannens godkjenning.  
 
Vedtaket bifalt, 12 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på inntil kr 16 500 000, 
fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av utleiebygget i 
Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med kostnadsoverslag.  
Forbehold om fylkesmannens godkjenning.  
 
 
 

PS 10/18 Ansettelse av rådmann 2018/61 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Ansettelse av rådmann 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Kommunestyret har fått tilsendt vedtaket fra administrasjonsutvalget 15.februar, samt en rapport fra 
Jobzone.  
 
Saken behandles i lukket møte etter § 31.3.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kommunestyret vedtar å ansette Tore Uthaug som rådmann i Dyrøy kommune.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Kommunestyret vedtar å ansette Tore Uthaug som rådmann i Dyrøy kommune.  
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PS 11/18 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 2018/297 

 
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Saken fremmes for realitetsbehandling i møtet.  
Enst.  
 
Forslag til høringsuttalelse legges fram av Kjell-Sverre Myrvoll.  
 
Det voteres over uttalelsen.  
 
Uttalelsen bifalt, 10 mot 4 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 

Høring fra Dyrøy kommune - 17/2054 Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – 
forslag til endring av postloven 
  
Dyrøy kommunestyre viser til Høringsutkast fra Regjeringen på ny postlov med høringsfrist 6.4.2018 
 
Regjeringen har i ett av forslaget foreslått å redusere antall ombæringsdager for post. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener at posten må fortsette å levere på alle hverdager (og lørdager), da dette 
fortsatt er en viktig form for utveksling av informasjon og produkter mellom mennesker. 
 
Regjeringens forslag er etter kommunestyrets mening sterkt sentraliserende, fordi en redusering av 
antall postombæringsdager ikke vil ramme befolkningen i byene i like stor grad, som det man vil se i 
distriktskommunene som f.eks. Dyrøy. I sentrale strøk vil det kunne finnes alternativer til posten som 
kan benyttes. 
 
Dyrøy kommunestyre mener også at mer post digitalt vil ramme den delen av befolkningen som har 
dårligst bredband, som i all hovedsak betyr distriktene.  Derfor mener Dyrøy kommunestyret at før mer 
offentlig post går over på nett, må også Regjeringen sikre full dekning av bredband i landet. Portaler 
som digipost er dessuten mer sårbart for hacking/tyveri på en helt annen måte enn ved tradisjonell 
brevpost, og din private post vil kunne gi datatyver essensiell og bred kunnskap om deg, fordi så mye 
informasjon er samlet på ett sted. 
 
Kommunestyret i Dyrøy mener også at lokalaviser som driver med løssalg vil rammes hardt av det nye 
forslaget. Færre postombæringsdager, hvor det i tillegg er forskjellige dager hver andre uke, vil bidra til 
at lokalavisene får enda større utfordringer enn i dag. Uten lokalaviser så vil en del av søkelyset på 
lokalpolitikken forsvinne og det vil bli færre debatter omkring lokale saker, noe som forringer 
lokaldemokratiet. 
 
Kommunestyret i Dyrøy mener redusering av posttilbudet vil skyve regningen over på kundene. 
Tjenestene vil ikke bli billigere med regjeringens forslag og kommer det flere aktører på banen for bringe 
om post, så vil dette sannsynligvis koste enda mer, fordi kunden ville måtte betale for å få opprettholdt 5 
dagers postombringing. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener at posten skal være en statlig tjeneste – i hvert fall så lenge det ikke finnes 
et fullverdig alternativt tilbud. 
Postens ombæring kan ikke reduseres, så lenge det ikke finnes et annet fullverdig tilbud som sikrer 
postomdeling til hele landet. Antall pakker som fordeles er høyt og stigende og en del av disse er særs 
viktige forsendelser som handler om folks liv og helse. 
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Regjeringen legger derfor opp til å holde liv i et system som vil ha mindre volum enn i dag, men som 
allikevel må opprettholdes for å kunne levere de tjenestene som er nødvendig. Dyrøy kommunestyre 
mener videre at Regjeringens forslag vil redusere antall arbeidsplasser i og med at det blir utfordrende 
for lokalavisene å kunne opprettholde sin aktivitet og at det blir færre ansatte i posten. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener derfor det er et stort feilgrep å redusere i antall postombæringsdager og at 
det samtidig er et statlig ansvar å sørge for at folk kan få post alle hverdager (og lørdager). 
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Interpellasjon 

FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FrP 

 
Interpellasjon Dyrøy FrP 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
 
Interpellasjonen deles ut i møtet og fremmes av Dyrøy FRP ved Tom-Erik Forså: 
 
Innføring av samboergaranti i Dyrøy kommune 
Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at ektepar eller samboere skal få lov til å tilbringe hele  livet 
sammen, også etter at en av dem får behov for plass på sykehjem. 
Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får store hjelpebehov betyr  mye 
for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Det er en trygghet de eldre i  Dyrøy 
kommune fortjener. Det vil samtidig bidra til å forebygge ensomhet. Det må legges til rette for  sterkere 
brukermedvirkning og man må forsøke å unngå alle tendenser til umyndiggjøring, også når  behovet for 
hjelp og omsorg øker. 
Selv om en samboergaranti kan medføre en ekstra beboer i avdelingen er det ikke å komme bort fra  at 
ektefelle eller samboer også må sees som en ressurs. Samtidig er det ved innføring av en  
samboergaranti viktig å understreke at dette skal være en frivillig ordning for begge ektefellene eller  
samboerne. Viktig er det også at ektefellene får bo på samme rom om de ønsker. 
Regjeringen v/helseministeren har offentlig oppfordret norske kommuner til å innføre en garanti når  
minst én av ektefellene har omsorgsbehov. Flere kommuner har gjort nettopp det. 
Fremskrittspartiet fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag 
 
1.Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet  til det. 
Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle  ektefelle eller samboer 
som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold.  Korttidsopphold innvilges med varighet så 
lenge ektefelle eller samboer med  langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel 
for ektefelle eller  samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold. 
2.Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien. 
3.Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av utvidet kapasitet,  
ombygging/nybygging på sykehjemsområdet. 
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget.  
Kommunestyret ber rådmannen utrede økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede 
oversikt over kapasitet i tjenesten.  
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
 
Enst. vedtatt.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget.  
Kommunestyret ber rådmannen utrede økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede 
oversikt over kapasitet i tjenesten.  
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
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PS 15/18 Referatsaker /

RS 10/18 Rådmannen orienterer /



Dyrøy kommune  
 
 

 

  
  

 
Notat 

 

Til: Dyrøy kommune 

Fra: Tore Uthaug 

 
Sak nr. Dato 
2018/253-3 19.04.2018 

 

Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr 19.04.18 

 
Møte 09.03.2017 

  
    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 3/17 2017/62 Behandling av invitasjon til deltakelse i 
interkommunal rullering av Kystplan Midt- 
og Sør-Troms 2017-2019 

Under arbeid. Endelig oversikt over 
deltagerkommuner og økonomisk andel 
er ikke avklart. 

PS 4/17 2017/4 Boliger for vanskeligstilte - fremforhandlet 
leieavtale 

Avtale med Norgeshus er annulert. Ev. 
gjennomføring krever ny behandling- 

PS 5/17 2016/668 Omstillingsstatus Dyrøy kommune Under arbeid 
PS 6/17 2012/39 Ny organisasjonsform PPT Iverksatt 
PS 7/17 2016/350 Ny behandling av søknad om kommunal 

garanti ved låneopptak - Astafjord vekst as 
Iverksatt 

PS 8/17 2016/320 Beslutninger om endringer i lokal struktur 
- Troms politidistrikt 

Ingen videre behandling 

FO 1/17 2017/128 Inerpellasjon - Framdrift i arbeidet med 
scooterløyper i Dyrøy 

Avventet grunneieravklaring via lokal 
scooterforening. Følges opp av adm.     

Møte 27.04.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 11/17 2013/682 Retningslinjer for bosetting av flyktninger 
og deltakere i introduksjonsprogram - 
revidering 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 
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Side 2 av 2 

PS 12/17 2016/313 Strategisk næringsplan for Midt-Troms Vedtak Iverksatt 
PS 13/17 2017/64 Utredning legesamarbeid mellom 

Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy 
Vedtak iverksatt. Utredning pågår 

PS 14/17 2012/167 Salgsinntekt - Grønnekonsesjoner Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 15/17 2017/113 Budsjettregulering økt låneopptak jfr. 
investeringer - mars 2017 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 16/17 2017/113 Budsjettregulering vedrørende tidligere 
års udekket beløp på 
investeringsregnskapet 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 17/17 2017/55 Budsjettregulering I/2017 Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 18/17 2017/130 Søknad om anleggsbidrag for bygging av 
mobildekning ved Skøvatnet og tilstøtende 
områder. 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 19/17 2017/166 Søknad om skjenkebevilling for 
alkoholholdige drikker - Moan Auto og 
Kjøleservice as v/Stasjonskroa 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 20/17 2016/307 Søknad om skjenkebevilling - Solkroken 
kafe as 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 21/17 2015/120 Søknad om fritak som meddommer til 
Senja tingrett 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 22/17 2017/204 Avvikling av pliktsystemet for industrieide 
torsketrålere og omlegging av 
fiskeripolitikken 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

    
    

Møte 20.06.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 25/17 2013/582 Salg av stein fra Laukeberget Vedtak tatt til etterretning og iverksatt. 

PS 26/17 2017/292 Kommunale avgifter - 2 termin 2017 Vedtak tatt til etterretning og iverksatt. 

PS 27/17 2017/6 Årsrapport og årsmelding 2016 Vedtak tatt til etterretning. 
PS 28/17 2017/113 Tertialrapport 1 - 2017 Tatt til orientering. Ingen videre beh. 
PS 29/17 2012/167 Bruk av grønne konsesjoner til 

omstillingsprogrammet 
Vetak tatt til etterretning. Overordnede 
retningslinjer er ikke etablert.  
Rundskriv konkluderer med at midlene 
kan gå inn i driftsregnskapet 

PS 30/17 2017/6 Fordeling av årsoverskudd drift i 2016 Vedtak tatt til etterretning 
PS 31/17 2017/6 Fordeling udisponert beløp 

investeringsregnskap 2016 
Vedtak tatt til etterretning 
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Side 3 av 3 

PS 32/17 2016/671 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 
med høringsuttalelser 

Arbeid med organisering av prosess og 
videre revisjon i tråd med vedtak er 
iverksatt 

PS 33/17 2016/236 Drifts og organisasjonsgjennomgang - ny 
organisasjonsmodell 

Vedtak tatt til etterretning og er i 
prosess. Se egen budsjettsak 

PS 34/17 2013/134 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 
2017 

Status uavklart. Orienteres i møtet. 

PS 35/17 2016/32 43/35 Behandling av forslag til 
reguleringsplan for Steinnesberget 
hyttefelt 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre beh. 

PS 36/17 2016/313 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke" Ingen videre behandling 
PS 37/17 2015/120 Søknad om fritak fra politiske verv Ingen videre behandling 
PS 38/17 2016/67 Lokal lønnspolitikk - rullering Vedtak tatt til etterretning 
PS 39/17 2016/216 Delegasjon til prosjektstyret i 

omstillingsprogrammet Dyrøy kommune 
Vedtak tatt til etterretning 

PS 40/17 2012/119 Dyrøyprosjektet - leiligheter - Dyrøy 
utleiebygg as og Dyrøy boligstiftelse 

Vedtak tatt til etterretning. Prosess 
pågår     

    

Møte 12.10.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 43/17 2012/39 Godkjenning av samarbeidsavtale om 
interkommunale PP-Tjenester mellom 
kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

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

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 45/17 2015/120 Valg av ny meddommer til Senja Tingrett Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 46/17 2015/120 Søknad om fritak fra politiske verv Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 47/17 2016/453 20/12 Behandling av klage på avslag 
kommunalt tilskudd til fornying av privat 
vannledning 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 48/17 2017/481 Komunale vigsler Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 49/17 2013/28 Forslag til endring av selskapsavtale - 
interkommunalt arkiv Troms iks 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

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

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 51/17 2017/113 Tertialrapport 2 - 2017 Tatt til orientering. Ingen videre 
behandling 

PS 52/17 2017/471 Budsjettregulering 1 - 2017 Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 
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Side 4 av 4 

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

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

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

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 55/17 2016/216 Handlingsplan 2018 - omstillingsarbeidet i 
Dyrøy kommune 

Vedtak tatt til etterretning.  

PS 56/17 2016/216 Oppnevning av omstillingstyre 2018-2020 Vedtak tatt til etterretning.  
PS 57/17 2012/268 Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige 

anskaffelser 
Vedtak tatt til etterretning. Videre 
prosess pågår. 

PS 58/17 2012/119 Kommunens medvirkning til finansiering 
av boliger m.v. 

Vedtak tatt til etterretning. Prosess 
med prosjektet pågår.     

    

Møte 07.12.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

RS 31/17 2017/1067 Beh. Etter KL §13 - Nytt tak på Brøstad 
kirke og bårehus - tilleggsbevilgning 

Vedtak tatt til etterretning.  

RS 32/17 2017/1123 Beh. Etter KL §13 - Godkjenning av 
sluttavtale med Erla 
Sverdrup/stedfortreder for rådmann 

Vedtak tatt til etterretning. Videre 
prosess pågår politisk. 

PS 61/17 2017/1237 Konstituering av rådmann fra 01.01.18 Ingen videre oppfølging 
PS 62/17 2017/1056 Møteplan 2018 Ingen videre oppfølging 
PS 63/17 2017/1255 Rullering anleggsplan Vedtak tatt til etterretning. Ingen 

videre oppfølging 
PS 64/17 2017/1099 Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel 

om søksmål jf. Tvl § 5-2 (1) 
Avtale OK. Beløp utbetalt. Ingen videre 
oppfølging 

PS 65/17 2017/1252 Moan Auto- og Kjøleservice AS - Søknad 
om tilskudd - Anke på vedtak 

Vedtak tatt til etterretning. 
Retningslinjer næringsfond revideres 
i.l.a. 2018 

PS 66/17 2017/1250 Dyrøy Energi AS - Søknad om kommunal 
bistand 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 67/17 2017/1248 Regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 68/17 2017/1185 Interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 69/17 2017/1004 Budsjett 2018 - Nordavind utvikling Vedtak tatt til etterretning. 
PS 70/17 2017/1182 Investeringstilskudd 2017 - regulering Vedtak tatt til etterretning. 
PS 71/17 2017/1101 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-

2021 
Vedtak tatt til etterretning. Videre 
arbeid med budsjettinndekning pågår.     
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Side 5 av 5 

Møte 22.02.18     

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 3/18 2018/84 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig 
Stokland 

Vedtak tatt til etterretning 

PS 4/18 2018/216 Valg av varaordfører Vedtak tatt til etterretning 
PS 5/18 2018/164 Valg av nytt medlem til Omstillingsstyret Vedtak tatt til etterretning 
PS 6/18 2018/169 System for arbeidet med elevenes 

psykososiale miljø. 
Vedtak tatt til etterretning 

PS 7/18 2017/1003 Revidering av reguleringsplan for Fustrand 
Holterbakken hyttefelt 

Vedtak tatt til etterretning 

PS 8/18 2017/1306 Interpellasjon - Lokaler til 
voksenopplæring - økonomiske 
forpliktelser Dyrøy Utleiebygg AS 

Saken tatt til orientering 

PS 9/18 2017/1318 Dyrøy Utleiebygg AS, Søknad om 
kommunal garanti 

Saken krever ny behandling, da 
utforming av vedtak  ikke er i tråd med 
garantikrav fra långiver. 

PS 10/18 2018/61 Ansettelse av rådmann Vedtak tatt til etterretning 
PS 11/18 2018/297 Høring - omfang av leveringspliktige 

posttjenester. 
Saken tatt til orientering 

FO 1/18   Interpellasjon Dyrøy FrP. Samboergaranti 
for ektepar og samboere på sykehjem 

Vedtak tatt til etterretning. Videre 
arbeid i tråd med vedtak pågår. Egen 
sak vil bli fremlagt for politisk 
behandling. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.03.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/18 13.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Lånetilbud 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 7.12 17 sak 66/17 ble det fattet slikt vedtak:  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
 
I brev datert 8.3 18 skriver fylkesmannen:   
 

Fylkesmannens veiledet i denne forbindelse kommunen i forhold til kommuneloven § 51 nr. 2 
der det heter: «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv». Fylkesmannen ser i vedlagt 
dokumentasjon fra kommunen av 2. mars at selskapets vedtekter er endret i ekstraordinær 
generalforsamling 21. februar 2018. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke de nye 
vedtektene i konflikt med bestemmelsene i kommuneloven § 51. nr. 2.  
Fylkesmannens vil imidlertid påpeke at det er flere mangler ved kommunestyrets vedtak om å 
innvilge kommunal garanti for lån Dyrøy Energi A/S opptar i Kommunalbanken (sak 66/17 av 
7. desember 2017). I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 
(02.03.2001) skal både lengde og type garanti framgå av kommunestyrets vedtak. Det er videre 
slik at det garanterte beløpet skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og 
omkostninger, ref. betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. Vi kan ikke 
se at ovennevnte punkter er tatt med hverken i kommunestyrevedtaket eller saksframlegget.  
Fylkesmannen ber kommunen fatte nytt vedtak i tråd med garantiforskriften og punktene 
ovenfor før søknad om godkjenning av den kommunale garantien sendes Fylkesmannen. 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter nytt garantivedtak ihht. fylkesmannens tilbake-
meldinger i ovennevnte brev.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 200 

Saksmappe: 2017/1318 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 16.04.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Utleiebygg A/S - 
kommunegaranti kr. 16.5 mill. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   

 

 

Saksopplysninger 
I mail til Dyrøy kommune datert 27.3 18 skriver styreleder i Dyrøy Utleiebygg A/S, Knut Arne 
Johansen:  
 

Ad. garantisak Dyrøy Utleiebygg AS kr 16.500.000.  
Viser til kommunens vedtak som omhandler ovennevnte kommunegaranti i forbindelse med 
renovering av Utleiebygget – som en del av Dyrøyprosjektet. Formelle krav til vedtakets 
innhold/form fra Fylkesmannen og utlåner Kommunalbanken tilsa ny styrebehandling, og 
styret vedtok i møte 26.03.18 at det foreslås at kommunen gjør slikt justert garantivedtak:  
 
«1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 16.500.000 som Dyrøy 
Utleiebygg AS tar opp til renovering av utleiebygget som en del av Dyrøyprosjektet.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16.500.000 med tillegg av 10% til enhver 
tid gjeldende hovedstol, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 18.150.000.  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg med inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.»  

 
 
I kommunestyremøte 22.02 18 sak 9/18 ble det fattet slikt vedtak:  
 

«Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på 
inntil kr 16 500 000, fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full 
renovering av utleiebygget i Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med 
kostnadsoverslag.  
Forbehold om fylkesmannens godkjenning.» 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen vil henvise til fylkesmannen brev datert 8.3 18 vedr. kommunal garanti Dyrøy 
Energi A/S (f-sak 36/18 i møte 13.3.18)   
 
Fylkesmannen skrev i den forbindelse:  

 

26



«Fylkesmannens vil imidlertid påpeke at det er flere mangler ved kommunestyrets vedtak 
om å innvilge kommunal garanti for lån Dyrøy Energi A/S opptar i Kommunalbanken (sak 
66/17 av 7. desember 2017). I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
garantier (02.03.2001) skal både lengde og type garanti framgå av kommunestyrets vedtak. 
Det er videre slik at det garanterte beløpet skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning 
av renter og omkostninger, ref. betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 
27.02.2018. Vi kan ikke se at ovennevnte punkter er tatt med hverken i 
kommunestyrevedtaket eller saksframlegget.  
Fylkesmannen ber kommunen fatte nytt vedtak i tråd med garantiforskriften og punktene 
ovenfor før søknad om godkjenning av den kommunale garantien sendes Fylkesmannen. 

 
Dette er vil også være tilfelle vedr. kommunestyrets vedtak i sak 9/18. Rådmannen vil derfor 
tilråde at formannskapet fatter slikt vedtak ihht. fylkesmannens tidligere tilbakemelding:  

Rådmannens forslag til vedtak: 
«1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 16.500.000 som Dyrøy 
Utleiebygg AS tar opp til renovering av utleiebygget som en del av Dyrøyprosjektet.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16.500.000 med tillegg av 10% til enhver 
tid gjeldende hovedstol, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 18.150.000.  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg med inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.»  

      4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i      
Kommunestyret 26.04.18. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Behandling i formannskapet 12.04.18:  
 
 
Saken legges fram i møtet og behandles som en bordsak.  
  
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil.  
  
Saken behandles etter KL § 13. og refereres i kommunestyret. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
  
 
Vedtak i formannskapet 12.04.18:   
 
«1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 16.500.000 som Dyrøy 
Utleiebygg AS tar opp til renovering av utleiebygget som en del av Dyrøyprosjektet.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16.500.000 med tillegg av 10% til enhver tid 
gjeldende hovedstol, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 18.150.000.  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg med inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.»  
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4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
     Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Bardufoss Hotell 
Dato: 16.03.2018 
Tid: 12:45-15:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMS 
Kenneth Karlsen Medlem OMS 
Tone Pettersen Medlem OMS 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMS 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Rune Eliseussen MEDL OMS 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tommy Andreassen Tom Rune Eliseussen OMS 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ragnvald Storvoll  
Stig Stokkland  
Kristian Figenschau  
Tore Uthaug  

 
 
 
 

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

RS Dyrøy kommune - Omstillingsbevilgning år 1 (2018)  2018/302 
RS Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - år 1, 

2018 
 2018/302 

RS Samarbeidsavtale - Senja Næringshage  2017/1256 
RS Signert avtale mellom Senja Næringshage og Dyrøy 

kommune 
 2017/1256 

RS Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret  2018/164 
ST 8/18 Godkjenning av protokoll forrige møte   
ST 9/18 Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy  2018/320 
ST 10/18 Retningslinjer bruk av omstillingsmidler  2018/321 
ST 11/18 Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet  2018/322 

 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder  
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RS Dyrøy kommune - Omstillingsbevilgning år 1 (2018) 

RS Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - år 1, 2018 

RS Samarbeidsavtale - Senja Næringshage 

RS Signert avtale mellom Senja Næringshage og Dyrøy kommune 

RS Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 

ST 8/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 
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Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Styret godkjenner møteprotokollen fra forrige styremøte 
 
 

ST 9/18 Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 
Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret velger å jobbe videre med forslag…….. 
 
Det settes av en ramme på inntil kr 80 000,- eks. moms for utarbeidelse av logo og enkel nettside.  

Styreleders innstilling: 

 
 
 
Navn og logo omstillingsprogrammet i Dyrøy 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
 Omstillingsstyret velger å jobbe videre med følgende forslag 

 PLATINA 
 VOX Dyrøy 
 DRIV(E) Dyrøy 
 LØFT 

  
Det avsettes en ramme på inntil kr. 80.000 eks mva for utarbeidelse av logo og enkel nettside. 
  
Forslag legges fram på neste styremøte 
 
 

ST 10/18 Retningslinjer bruk av omstillingsmidler

 
Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saka legges fram uten forslag til vedtak.  

Styreleders innstilling: 
 
 
 
 
Retningslinjer bruk av omstillingsmidler 
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Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Programleder utarbeider forslag til retningslinjer for bruk av omstillingsmidler, søknadsskjema og 
kriterier for tildeling av midler, med bakgrunn i de innspill som ble gitt i møtet. 
  
Forslag legges fram på neste styremøte. 
  
 
 

ST 11/18 Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet 

 
Prosjektleders forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling til drøfting. 

Styreleders innstilling: 
 
 
Drøftinger/orienteringer i omstillingsprogrammet 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 16.03.2018:  
 
 
Påtroppende omstillingsleder orienterte om innspill og forslag som er kommet inn. 
  
Styremedlem Kjell-Sverre Myrvoll fremmet forslag til vedtak: 
 
Omstillingstyret ber omstillingslederen til å følge opp de iniativer som allerede er fremkommet, og 
oppsøke bedrifter.  
Omstillingstyret ber omstillingslederen kommer tilbake med forslag til aktiviteter, etter oppfølging av 
iniativ og bedrifter. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 16.03.2018  
 
Saken tas til orientering 
 
Omstillingstyret ber omstillingslederen til å følge opp de iniativer som allerede er fremkommet, og 
oppsøke bedrifter. 
Omstillingstyret ber omstillingslederen kommer tilbake med forslag til aktiviteter, etter iniativ fra styret 
og bedrifter. 
 
Møteplanen oppdateres med følgende datoer: 
11.april                       Styremøte/ PLP-kurs 
7. mai                          Styremøte 
20.juni                         Styremøte kl 13 
6. sep                           Styremøte 
23. okt (31.okt)          Styremøte /Programstatusvurdering 
13- 14. nov                 Styreseminar   (ettermiddag – lunsj). 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/465 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 17.04.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 16/18 26.04.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Astafjord Vekst ved styreleder har henvendt seg til kommunen og bedt om at det velges 
styrerepresentant med personlig vararepresentant fra Dyrøy kommune til styret i Astafjord Vekst 
AS. 
 
Astafjord Vekst AS er en vekstbedrift i kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen og Gratangen. 
 
Sittende styrerepresentant fra Dyrøy kommune har vært Trine Nygård, med Leif Hermod Jenssen 
som vararepresentant. Imidlertid har Nygård gått over i ny jobb i NAV, og har i brevs form 
forklart at hun ikke ønsker gjenvalg på grunn av NAVs rolle opp mot vekstbedriften.  
 
Kommunestyret bes nå komme med forslag til ny styrerepresentant og vararepresentant. 
Kommunestyret bør vurdere kandidater ut fra kommunens mål med eierskapet og en helhetlig 
styresammensetning. Det bør foreslås kandidater som har relevant kompetanse/erfaring og 
tid/interesse for å gjøre en jobb i styret i Astafjord Vekst.  
 
Det bør komme forslag på både en kvinne og en mann. Endelig sammensetning av styret gjøres 
av generalforsamlingen i Astafjord Vekst ut fra innspill fra alle eierkommunene og en 
helhetsvurdering av styrets kompetansebehov. Generalforsamlingen består av de til enhver tid 
sittende ordførere i eierkommunene. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: 
Styrerepresentant: ___________________ 
Vararepresentant: ___________________ 

2. Vararepresentant er personlig vara til styrerepresentant. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 025 

Saksmappe: 2018/225 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 09.04.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 17/18 26.04.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert ytte(605535)(1) 
  

 

Saksopplysninger 
Saken legges frem uten administrativ vurdering og forslag til vedtak. Kommunestyret gis 
mulighet til å komme med en høringsuttalelse på vegne av Dyrøy kommune.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Jørgen Johnsen 
22 24 68 26 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba 

Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til 

fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget 

hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.  

 

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt 

nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 

brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere 

og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få 

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på 

høring.  

 

Høringsfrist er mandag 9. mai 2018.  

 

Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i 

rapporten. Ev. forslag som krever lov- eller forskriftsendringer vil bli sendt på høring på 

ordinær måte, slik at høringsinstansene får anledning til å uttale seg om regjeringens forslag. 

Forslag til lovendringer fremmes deretter for Stortinget. Ev. forslag fra regjeringen som 

krever budsjettendringer, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med den ordinære 

budsjettprosessen. 

Ifølge liste 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/5047-6 

Dato 

9. februar 2018 
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Side 2 
 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på regjeringen.no/2583445. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er 

offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.  

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede 

organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

 

 

Jørgen Johnsen 

Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1248 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 15.03.2018 

 
 

Saksframlegg 
 

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 18/18 26.04.2018 
Formannskapet 41/18 12.04.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Regional næringsplan 
2 Referat fra styringsgruppa regional næringsplan  18 01 18 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyre møte 7.12 17 sak 67/17 ble det fattet slikt vedtak:  

 
1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for 

Midt-Troms 2018-2022 i møte den 07.12.17.  
2. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for 

Midt-Troms 2018-2022.  
 
 
Det vises i tillegg til felles kommunestyremøte for de 8 kommunene i Midt-Troms den 26.2.18, 
der den regionale næringsplanen ble presentert. 
 
Bakgrunn 
 
Alle åtte kommunene i Midt-Troms har gjort vedtak om deltakelse i Byregionprogrammet og 
regional næringsplan, og deltok på felles kick-off for denne planprosessen 13.02.17. Etter en 
tilbudsutlysning våren 2017 ble Senja Næringshage AS ble valgt som samarbeidspartner. 
 
Midt-Troms regionråd oppnevnte i sak 55/16 en styringsgrupppe og en arbeidsgruppe som fikk 
ansvar for å organisere videre arbeid med en regional næringsplan. Styringsgruppen for 
Byregionprogrammet Midt-Troms er også styringsgrupppe for regional næringsplan: Geir-Inge 
Sivertsen, ordfører i Lenvik og leder av regionrådet i Midt-Troms, Marit Alvig Espenes, ordfører 
i Dyrøy og nestleder av regionrådet, og Nils Foshaug, ordfører i Målselv. Arbeidsgruppen 
består av styringsgruppen, samt  Hogne Eidissen, rådmann i Målselv og leder av administrativt 
råd, Tore-Jan Gjerpe, rådmann i Berg, Audun Sivertsen, plan- og næringsansvarlig i Tranøy. I 
tillegg har regionalt ungdomsråd (URMT) oppnevnt Erling Stangnes som representant i 
arbeidsgruppa.  
 

39



En regional næringsplan kan bidra til å samle krefter i de samarbeidende kommunene og 
næringsliv på tvers av kommunegrensene, og være en felles plattform for næringsutvikling i 
Midt-Troms.  
Økt felleskapstenking gir Midt-Troms bedre muligheter til å lykkes med felles målsetninger. 
 
Modell 
 
Styringsgruppen for Byregionprogrammet/regional næringsplan konkluderte med at 
planprosessen skulle gjennomføres som en temaplan i en forenklet modell, og ikke som en plan 
etter plan- og bygningsloven. Det ble satt som en forutsetning at arbeidet med planen likevel 
skulle legge opp til bred involvering og deltakelse fra regionalt næringsliv, fylkeskommune og 
kommuner.   
 

Administrasjonens vurdering 
Senja Næringshage har sammen med Byregionprogrammet gjennomført en omfattende prosess i 
arbeidet med regional næringsplan fra oppstarten 08.06.17. I denne prosessen har det vært bred 
involvering av næringsliv, kommunene i regionen; politisk og administrativt, samt kunnskaps-
institusjoner. I prosessen er det gjennomført intervju med nærmere 20 sentrale ledere innen 
sjømat og reiseliv. Temadelen om forsvaret og næringsmuligheter er utarbeidet i samarbeid med 
forsvarsordførerne i regionen, samt lederen av regionrådet i Midt-Troms.  
 
Det har vært gjennomført over 30 ulike møter gjennom hele planprosessen, som har involvert 
over 300 deltakere. Det har vært møter med alle formannskap i de 8 kommunene, samt at alle 
kommunene har fått tilbud om å arrangere eget møte med næringslivet. I tillegg er det 
gjennomført fire større temamøter knyttet til sjømat og reiseliv, med stor deltakelse. Det ble også 
gjennomført et eget prosessmøte med regionalt ungdomsråd.  
 
Planutkastet ble sendt på høring 28.11.17 til de 8 kommunene, med høringsfrist 23.12.18. 
Samtlige 8 kommuner sluttet seg til det fremlagte høringsutkastet.  
 
Planens innhold 
Hovedmålene for planen er:  
 

«Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte 
satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar – samt bygge et sterkt bo- og arbeidsmarked 
i konkurranse med byene nord og sør i fylket».   
 

Disse målene bygger på samfunnsanalysen i Byregionprogrammet, samt rapportene knyttet til 
sjømat og reiseliv, og Tromsdokumentene 1 og 2 som omhandler forsvar og næringsmulihgeter. I 
tillegg til andre relevante rapporter og innspill underveis i planprosessen.  
 
Samfunnsanalysen og den regionale næringsplanen viser at sjømatnæringen er den største 
vekstnæringen i Midt-Troms, samt at Forsvaret står for en stor andel av sysselsettingen i 
regionen. I den regionale næringsplanen fremgår det at det er et stort næringspotensial knyttet til 
Forsvarets tilstedeværelse. Både sjømat og Forsvar er viktige «drivere» for utvikling i regionen, 
og av sentral betydning for bosetting i Midt-Troms. Dette gjelder både direkte- og indirekte som 
følge av ringvirkningene knyttet til sjømat og Forsvaret. 
 
Reiselivet er valgt ut med bakgrunn i at samfunnsanalysen viste til at reiselivet er ei sterk vekst-
næring i nord, og at det er et stort potensial for vekst også i vår region basert på reiseliv. Vekst i 
disse utvalgte næringene vil føre til økt etterspørsel og vekst i andre næringer i regionen.  
 

40



I samfunnsanalysen til Byregionprogrammet fremgår det at den demografiske utviklingen tilsier 
at det blir færre unge i regionen, og at det er fare for at høyt utdannet arbeidskraft forlater 
regionen/ikke kommer tilbake. Regionen mangler både riktig kompetanse og nok hender i 
framtida til å løse de utfordringer som vi vet kommer.  
 
Visjonen for regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 er følgende:  
 

«Gjennom samarbeid skal vi gjøre Midt-Troms til en av Norges mest spennende 
vekstregioner».  
 

Planen er utarbeidet med strategiske mål og tiltak innenfor hvert av områdene; Forsvar, sjømat, 
reiseliv, kompetanse og - omdømme og rekruttering. 
Iverksetting av planen og kritiske suksessfaktorer – fra plan til handling 

 
En forutsetning for å nå målene i den regionale næringsplanen er at kommunene i Midt-Troms i 
fellesskap følger opp planen gjennom iverksetting av de strategiske tiltakene. Kritiske 
suksessfaktorer for å nå målene er at alle aktørene, som i fellesskap eier planen, trekker i samme 
retning framover, og at planen iverksettes og tiltakene implementeres.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022 i møte den 26.4 2018 
 

2. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 
2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, 
samt ved rullering av økonomiplanen. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Byregionprogrammet 
i Midt-Troms

Regional næRingsplan  
foR MidT-TRoMs 

2018-2022
Gjennom samarbeid skal vi gjøre Midt-Troms til en av  

Norges mest spennende vekstregioner
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Tittel: Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Utgitt: Februar 2018

Utgitt av: Senja Næringshage AS 
 Storgata 47, 
 9300 Finnsnes

forfatter: Irene Lange Nordahl, i samarbeid med Åsta Sortland og Stig Stokkland

Utgitt i samarbeid med: Byregionprogrammet i Midt-Troms og Lenvik kommune
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irene lange nordahl 
prosjektleder 
Regional næringsplan 
Senja Næringshage AS

forord

1

«Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022» er  
utarbeidet av Senja Næringshage AS, som et delprosjekt i  
Byregionprogrammet i Midt-Troms, med Lenvik kommune  
som prosjekteier. 

Lenvik kommune utlyste våren 2017 et prosjekt med 
tittelen «Regional næringsplan for Midt-Troms». Senja 
Næringshage AS ble valgt som leverandør. 

Målet med Byregionprogrammet i Midt-Troms er at sam-
handling og samarbeid mellom kommuner som tilhører 
samme byregion, kan bidra til økt vekstkraft i regionen 
som helhet. Lenvik kommune med de sju nabokom-
munene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken 
og Tranøy utgjør byregionen Finnsnes. Alle de 8 kom-
munene har vedtatt deltakelse i Byregionprogrammet i 
Midt-Troms og i prosjektet regional næringsplan. 

Prosjektet startet opp 08.06.17, og planen ble sendt på 
høring til de 8 kommunene i Midt-Troms den 28.11.17 
etter behandling i styringsgruppa, med høringsfrist 
23.12.17. Etter denne høringen ble innspill behandlet  
i styringsgruppen, og Senja Næringshage AS laget på 
bakgrunn av denne behandlingen endelig utgave av  
regional næringsplan for Midt-Troms, januar 2018. Den 
26.02.18 skal det være et felles møte for kommune-
styrene i alle de 8 kommunene, der den ferdige planen 
vil bli presentert. Deretter sendes planen til de 8 kom-
munene for endelig vedtak i hvert av kommunestyrene.

Faglig sett omfatter prosjektet de problemstillinger 
som var definert i konkurransegrunnlaget for prosjektet, 
samt Senja Næringshage AS sitt tilbud og drøftinger 
med eier og styringsgruppe underveis. Prosjektleder er 
Irene Lange Nordahl. Fra Senja Næringshage AS har 
også Åsta Sortland og Stig Stokkland bidratt i prosjekt-
teamet. 

Det er gjennomført en omfattende prosess med interv-
juer og en rekke prosessmøter høsten 2017. Nærmere 
300 personer fra næringslivet, politisk ledelse og  
administrative representanter fra kommunene, forsvars- 
ordførerne i regionen, kunnskapsmiljø og regionalt ung-
domsråd i Midt-Troms har vært involvert. Intensjonen 
med denne prosessen har vært å dele kunnskap, skape 
eierforhold til regional næringsplan, samt få innspill  
underveis. 

Midt-Troms er en sterk og spennende næringsregion 
med store vekstmuligheter. Med utgangspunkt i sam-
funnsanalysen og delrapportene er det i Byregion- 
programmet definert tre satsingsområder for den  
regionale næringsplanen: Sjømat, forsvar og reiseliv. 
I tillegg omhandler planen sentrale utfordringer for  
regionen knyttet til kompetanse og rekruttering/ 
integrering. 

Senja Næringshage AS takker for oppdraget og takker 
alle som har bidratt med innspill i denne planprosessen.

geir-inge sivertsen 
leder styringsgruppa  
Byregionprogrammet i Midt-Troms/ 
Regional næringsplan 
Ordfører i Lenvik og leder av Midt-Troms Regionråd

Ragnvald storvoll 
prosjektleder  
Byregionprogrammet  
i Midt-Troms 
Nordavind Utvikling KF

Finnsnes 24.01.18
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Bakgrunn regional næringsplan 
og Byregionprogrammet  
i Midt-Troms

2

Byregion Midt-Troms er et samarbeid mellom de 8 kom- 
munene i regionen: Lenvik, Bardu, Målselv, Sørreisa, 
Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken, og ble tatt opp i pro-
grammets fase 2 (august 2015 - juli 2018). Byregion- 
programmet er en satsing i regi av Kommunal- og mod-
erniseringsdepartementet, som skal øke kunnskapen om 
samspillet mellom by og omland for å styrke disse om-
rådenes regionale vekstkraft. Alle de åtte kommunene i 
Midt-Troms har gjort egne vedtak om deltakelse i Byregi-
onprogrammet i Midt-Troms og i regional næringsplan. 

Gjennom arbeidet med Byregionprogrammet i Midt-Troms 
er det laget en egen samfunnsanalyse for Midt-Troms 1 .  
Samfunnsanalysen viser at Midt-Troms er en region 
med potensial for vekst. 

Denne samfunnsanalysen, delrapportene knyttet til 
sjømat og reiseliv 2, samt Tromsdokumentene 1 og 2 
knyttet til Forsvaret i nord, inklusiv næringsmuligheter 3, 
danner bakgrunnen for regional næringsplan. 

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  

mellom byene nord  
(Tromsø) og sør i fylket 

(Harstad/Narvik). 

Mål:
Målet med den regionale  
næringsplanen er å ta ut  

potensialet for vekst i  
Midt-Troms gjennom:
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Med utgangspunkt i samfunnsanalysen og delrapport-
ene er det i Byregionprogrammet i Midt-Troms definert 
tre satsingsområder for den regionale næringsplanen: 
Sjømat, forsvar og reiseliv.

Bakgrunnen for at sjømat og forsvar er valgt ut til sats-
ingsområder, er at sjømatnæringen er den største vekst- 
næringen i regionen, samt at Forsvaret står for en stor 
andel av sysselsettingen i regionen, og at det er et stort 
næringspotensial knyttet til Forsvarets tilstedeværelse. 
Begge disse næringene er viktige drivere for utvikling i 
regionen, og av sentral betydning for bosetting i Midt-
Troms. Dette gjelder både direkte og indirekte som følge 
av ringvirkningene knyttet til sjømat og forsvar. Reise-
livet er valgt ut med bakgrunn i at dette er et ei sterk 
vekstnæring i nord, og at det er et stort potensial for 
vekst også i vår region basert på reiseliv. Vekst i disse 
utvalgte næringene vil føre til økt etterspørsel og vekst 
i andre næringer som for eksempel innen transport, 
bygg- og anlegg, handel og service m.m. Det er derfor 
viktig å legge til rette for videre positiv utvikling i disse 
næringene.

Samfunnsanalysen i Byregionprogrammet i Midt-Troms 
viser at det blir færre unge i regionen, og at antallet 
eldre øker. Regionen vil ha behov for flere arbeidstakere 
med riktig kompetanse i framtida. 

Sentrale problemstillinger blir derfor: Hvordan tilfreds-
stille næringslivets behov for arbeidskraft med riktig 
kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre 
sitt rekrutterings- og integreringsarbeid? Nærings-
planen skal legge grunnlag for netto folketallsvekst i 
regionen, det vil si ikke vekst basert på internflytting 
i regionen. 

Med denne bakgrunnen skal næringsplanen ha et 1) 
tydelig næringsfokus knyttet til vekstnæringene sjømat, 
reiseliv og forsvar. I tillegg omhandler planen sentrale 
utfordringer for regionen knyttet til 2) kompetanse og 
rekruttering/integrering. 

I prosessen knyttet til regional næringsplan ble følg-
ende spørsmål derfor løftet fram: 

 ■ Hva er de viktigste hindrene/flaskehalsene for vekst 
innen sjømat/forsvar/reiseliv i Midt-Troms? 

 ■ Hva er de viktigste tiltakene for å skape vekst innen 
sjømat/forsvar/reiseliv i Midt-Troms? 

 ■ Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse 
utdanningstilbud til de behovene som disse  
vekstnæringene har?

 ■ Hvilke tiltak kan regionen bidra til for at ungdom fra 
Midt-Troms vil gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer 
dem til ei framtid i en av vekstnæringene i regionen?

 
Midt-Troms er opptatt av å følge opp regjeringens mål 
og planer for å kutte i klimagassutslipp, ivareta miljø-
messig bærekraft og stimulere til grønt skifte i nærings-
livet. Det vises i denne sammenheng til delkapitlene om 
sjømat og reiseliv i planen.

noter
 
1.  «Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd, by og land  
 – hand i hand» 2015

2.  «Sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms» og «Reiseliv som  
 vekstområde i Midt-Troms», Senja Næringshage AS 2015

3.  «Forsvaret av Norge – forsvar i nord» 2016, «Forsvaret av Norge –  
 nasjonal landmakt» 2017
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felles plattform for  
næringsutvikling i regionen

3

Den regionale næringsplanen skal være overordnet og 
strategisk, og planen skal bidra til å samle krefter i de 
samarbeidende kommunene og næringslivet på tvers 
av kommunegrensene. Planen legger til grunn at økt 
fellesskapstenking gir Midt-Troms bedre muligheter 
til å lykkes med sine felles målsetninger, og samme 
tankegang ligger til grunn i arbeidet med «Midt-Troms- 
pakken».

Planen utarbeides for en 4-årsperiode, og benyttes som  
en felles plattform for næringsutvikling i regionen. Den 
får status som regional temaplan, det vil si at det ikke er 
en tradisjonell plan etter Plan- og bygningsloven. 

Næringsplanen erstatter de kommunale fyrtårnene 
som er vedtatt av Midt-Troms regionråd. De vedtatte 
næringsfyrtårn blir ikke borte, men blir satt inn i en 
større sammenheng som vil gi enda mer slagkraft opp 
mot større miljøer/byer/regioner. Planen skal ikke dekke 
rene kommunespesifikke temaer.

3.1 organisering 
Regional næringsplan er organisert som et 

delprosjekt under Byregionprogrammet i Midt-Troms, der 
Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling, er prosjektleder. 
Lenvik kommune er prosjekteier for byregionprogram-
met og regional næringsplan, med næringssjef/konsti- 
tuert rådmann, Bjørn Fredriksen, som prosjektansvarlig.

Styringsgruppe for regional næringsplan:

Geir-Inge Sivertsen (leder) 
ordfører i Lenvik og leder av regionrådet i Midt-Troms

Marit Alvig Espenes 
ordfører i Dyrøy og nestleder i regionrådet i Midt-Troms

Nils Foshaug 
ordfører i Målselv

I tillegg er det etablert ei arbeidsgruppe bestående 
av: Styringsgruppa, samt Hogne Eidissen, rådmann i  
Målselv og leder av administrativt råd, Tore-Jan Gjerpe, 
rådmann i Berg, Audun Sivertsen, plan- og nærings- 
ansvarlig i Tranøy og Erling Stangnes, Regionalt ung-
domsråd.

Prosjektledelse regional næringsplan: Senja Nærings-
hage, Irene Lange Nordahl (prosjektleder), Åsta Sortland 
og Stig Stokkland.

3.2 prosess og forankring  
av planen

I prosessen med regional næringsplan fra juni 2017 har 
det vært bred involvering av næringsliv, kommuner; 
politisk og administrativt, samt kunnskapsinstitusjoner, 
regionale utviklingsaktører og virkemiddelapparat. I 
prosessen er det gjennomført intervju med nærmere 20 
sentrale ledere innen sjømat og reiseliv. Temadelen om 
forsvaret og næringsmuligheter er utarbeidet i samar-
beid med forsvarsordførerne i regionen. 

Det har vært gjennomført over 30 møter gjennom hele 
planprosessen, som har involvert om lag 300 deltakere. 
Det har vært gjennomført møter med alle formannskap i 
de 8 kommunene, og alle kommunene har fått tilbud om 
å arrangere møte med eget næringsliv sammen med 
prosjektledelsen. I tillegg er det gjennomført fire større 
temamøter knyttet til sjømat og reiseliv, med stor del-
takelse:
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Reiseliv 
Hamn i Senja 

Reiseliv 
Målselv  

Fjellandsby 

sjømat 
Gibostad, Senja vgs/ 

Blått kompetansesenter 

sjømat  
Senjahopen

30.8 18.9 19.9 26.9

Det er også avholdt et eget prosessmøte med regionalt 
ungdomsråd 27.9., der en rekke ungdomsrepresentanter  
deltok. Alle kommunene var representert med ord- 
fører eller varaordfører, samt representanter fra admin- 
istrativ ledelse. Det var også deltagere fra sjømat-
næringen, Forsvaret og reiselivet.
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noter
 
1. Eksempelvis Studiesenteret Finnsnes, Blått kompetansesenter,  
 Senja Næringshage AS, Visit Senjaregionen, Ungt Entreprenørskap,  
 næringsklynger som Sjømatklyngen Senja, Nordavind Utvikling.

3.3 Kritiske suksessfaktorer  
– fra plan til handling 

Den regionale næringsplanen skal bidra til å samle 
krefter i de samarbeidende kommunene og næringsliv 
på tvers av kommunegrensene, og skal være en felles 
plattform for næringsutvikling i Midt-Troms. 

Kritiske suksessfaktorer for å nå målene er at alle  
aktørene som i fellesskap eier planen trekker i samme 
retning framover, og at planen operasjonaliseres og 
tiltakene implementeres. 

For å sikre eierskap har det i planprosessen vært lagt 
sterk vekt på innspill fra og forankring med næringsliv 
i regionen, de 8 kommunene og regionale utviklings- 
aktører. Utfordringene, mulighetene og målene som 
ligger til grunn for tiltakene i planen er identifisert på 
regionalt nivå, og det er pekt på regionrådet og kom-
munene som ansvarlig enhet. For å sikre oppnåelse av 
mål må planen operasjonaliseres både på regionalt nivå 
og i den enkelte kommune. 

Dette er særlig viktig da regionrådet ikke har formell 
myndighet. Midt-Troms har flere godt fundamenterte 
regionale utviklingsaktører innen kompetanse, rekrut-
tering og næringsutvikling 1. Det vil være fornuftig å 
bygge på etablerte aktører og initiativer i operasjonali-
seringen av planen, og disse er identifisert som sam-
arbeidspartnere for regionrådet og kommunene under 
relevante tiltak. 

3.3.1  anbefalt modell for å sikre  
implementering og måloppnåelse 
1) Den regionale næringsplanen identifiserer hvorfor 
det bør iverksettes tiltak, og hvilke strategiske tiltak 
som bør gjennomføres på et overordnet, regionalt nivå. 
Tiltakene er forankret i næringsliv, kommuner og med 
regionale utviklingsaktører. 

2) Som neste steg anbefales det å utarbeide en  
regional handlingsdel, der det identifiseres hvem som 
har ansvar for gjennomføring (hvilke(n) kommune(r) skal 
være i førersetet, hvem i kommunen er ansvarlig), og 
hvordan tiltakene skal gjennomføres. Dette arbeidet 
bør gjøres av regionrådet/kommunene i fellesskap, og 
de regionale utviklingsaktørene som er identifisert som 
samarbeidspartnere i den strategiske tiltaksdelen bør 
involveres. 

3) Relevante tiltak fra planen operasjonaliseres og  
implementeres i den enkelte kommunenes handlings-
planer og målstyringssystem, for å sikre gjennomføring. 

Modellen er presentert på neste side.

3.3.2  Rullering for å håndtere endringer  
i rammebetingelser underveis i  
planperioden
Planperioden går fra 2018 til 2022. Forutsetninger kan 
endres underveis i perioden (økonomiske konjunturer, 
nasjonale rammebetingelser, kommunestruktur etc.), og 
tiltak som er forankret med næringsliv og kommuner  
i dag kan dermed bli mindre relevante om to år. Det 
anbefales derfor at det gjøres en rullering/oppfølging av 
tiltakene halvveis i perioden, både for å se på hva som 
har blitt gjennomført, og for å vurdere om relevansen og 
behovet for tiltakene har endret seg.

53



13  TilBaKe Til innHold

Regional næringsplan, strategiske tiltak. 

Hvorfor, hva og når
Næringsliv, kommuner og regionale utviklingsaktører

Regional handlingsdel, operasjonalisering på regionalt nivå. 

Hvem og hvordan
Regionråd, kommuner og regionale utviklingsaktører 

Kommunal handlingsdel, operasjonalisering og implementering.

gjennomføring og målstyring
Den enkelte kommune

Anbefalt modell for å sikre implementering og måloppnåelse: Den regionale næringsplan skal bidra til å samle krefter i de samarbeidende kommunene og nærings-
liv på tvers av kommunegrensene, og skal være en felles plattform for næringsutvikling i Midt-Troms. Kritiske suksessfaktorer for å nå målene er at alle aktørene 
som i fellesskap eier planen trekker i samme retning framover, og at planen operasjonaliseres og tiltakene implementeres som beskrevet i figuren.

Modell: Kritiske suksessfaktorer – fra plan til handling
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innledning

4

Regional næringsplan for Midt-Troms legger opp til et 
bredt samarbeid mellom kommunene, næringslivet,  
Forsvaret, kunnskapsinstitusjonene, regionale utviklings-
aktører, andre organisasjoner og virkemiddelapparatet. 
Det vil være disse aktørene i fellesskap som realiserer 
målene i regional næringsplan. Den regionale nærings-
planen skal bidra til å koordinere innsatsen på områder 
der regionen ønsker å ta en posisjon. Utgangspunktet er 
de sterke næringsmiljøene regionen allerede har, og der 
regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. 

Midt-Troms skal være et attraktivt område for bo- 
setting, arbeid og oppvekst. En videreutvikling av 
vårt felles bo- og arbeidsmarked vil bidra til å styrke  
regionens identitet og øke innbyggernes trivsel og 
tilknytning. Her vil samspillet mellom byen med gode 
tilbud for innbyggerne i regionen, og attraktive tettsted 
og levende bygder være viktig. Noe som også vil styrke  
muligheten for rekruttering, og være av avgjørende  
betydning for bolyst i regionen. Slik vil vi legge til rette 
for vekst i både arbeidsplasser og folketall i Midt-Troms. 

Midt-Troms er en sterk sjømatregion med stor vekst i 
næringen. Midt-Troms/Indre Troms er et av landets  
forsvarstyngdepunkt, med Hæren og Luftforsvaret.  
Reiselivet har et stort potensial i regionen

Det er et utstrakt politisk samarbeid i Midt-Troms, med 
en rekke felles samarbeidstiltak. Finnsnes er region-
senter og byen i Midt-Troms. Her er det etablert en rekke 
regionale tilbud for befolkning og næringsliv i regionen.

Regionen har egen flyplass på Bardufoss. Midt-Troms 
er sentralt plassert mellom Tromsø i nord og Harstad/
Narvik i sør.

Planen skal bidra til å forsterke regionens optimisme 
og framtidstro, bidra til nyskaping og vekst i regionen. 
Gjennom samarbeid skal vi gjøre Midt-Troms til en av 
Norges mest spennende vekstregioner.

 

Visjon: 
Gjennom samarbeid skal vi  
gjøre Midt-Troms til en av  
Norges mest spennende  

vekstregioner
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attraktivitetspyramiden
Telemarksforsking har utviklet Attraktivitetspyramiden, 
som tar utgangspunkt i at steder kan være attraktive 
på tre måter: for bosetting, bedrifter og besøk. 

Steder med høy bedriftsattraktivitet er steder som har 
høy andel sysselsetting knyttet til næringsvirksomhet, 
som produserer varer eller tjenester som kan selges ut 
av regionen – til et nasjonalt eller internasjonalt marked. 
Sjømat og industri er relevante eksempler i Midt-Troms. 

Besøksattraktivitet handler om alle former for besøks-
næringer. Det handler med andre ord om stedets evne 
til å tiltrekke seg «import» av kjøpekraft. Det gjelder  

 
 
sysselsetting i virksomheter som butikker, overnat-
ting, servering, kultur og aktivitet. Her er det sentralt 
sammenfall med behov som mennesker som bor på 
et sted, også de som har hytte/fritidsbolig der og alle 
besøkende har, ikke minst turister. 

Bostedsattraktivitet er avgjørende for at veksten i ar-
beidsplasser skal resultere i økt innflytting med påføl-
gende befolkningsvekst.

Strukturelle  
forhold

Rammebetingelser

Bostedsattraktivitet

Bedriftsattraktivitet Be
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forhold

Vekst

Arbeidsplass-
vekst

Attraktivitetspyramiden
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Regionens ståsted 

5

I samfunnsanalysen i Byregionprogrammet i Midt-Troms 
er det gjort rede for demografisk utvikling i folketall i 
regionen og i den enkelte av Midt-Troms kommunene, 
samt utviklingen i næringslivet de senere år.

5.1 folketallsutvikling  
Midt-Troms

Hovedkonklusjonen i samfunns-
analysen 1 

 
Regionen står overfor store demografiske 
utfordringer: «Flere næringer i regionen 
har et stort potensial for framtidig øko- 
nomisk vekst, den mest åpenbare er 
sjømat. Midt-Troms står overfor en 
stor utfordring når det gjelder mangel 
på arbeidskraft. Selv om det blir noe  
befolkningsvekst i regionen, så vil ikke 
veksten komme i yrkesaktiv alder. Antall 
eldre øker, mens andelen unge blir færre.»

2,5
Midt-Troms: 
Fra 29.600 til 30.400

folketallsutvikling i perioden 
2007-2016

6,6
Troms: 
Fra 154.000 til 164.000

12,3
landsbasis: 
Fra 4,7 millioner til 5,3 millioner
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folketallsutvikling Midt-Troms samlet siste 10 år

5.2 andel innbyggere over 67 år 
øker i regionen 

Samfunnsanalysen viser at fra 2000 til 2014 har kun 
Lenvik, Bardu og Sørreisa hatt økning i folketallet. 
Statistikk fra Troms fylkeskommune 2 viser at folketallet 
i Midt-Troms forventes å øke med om lag 140 innbyggere 
i året i snitt de kommende 10 år, fra dagens 30.481 til 
31.853 i 2026. Det er først og fremst gjennom tilflytting 
at folketallet forventes å øke, mens fødselsoverskuddet 
forventes å bli rundt 20 i året i snitt for alle kommunene 
i regionen. Folketallet i Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy 
forventes å være 15.198 innbyggere fra 2020 når kom-
munene slås sammen til Senja kommune, tilsvarende 
50% av innbyggerne i Midt-Troms.

Det er først og fremst innlandskommune Bardu og  
Målselv som bidrar til fødselsoverskuddet, mens nye 
Senja kommune forventes å gå om lag i balanse når det 
gjelder antallet døde og fødte i perioden. 

Samfunnsanalysen viser at en middels framskriving fra 
Statistisk Sentralbyrå indikerer at folketallet vil stige til 
33.375 fram til 2040, og veksten vil i all hovedsak komme 
i tettstedene. I mindre distriktskommuner på kysten 

(Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy) kan det forventes en 
fortsatt reduksjon i folketallet. 

Samfunnsanalysen viser videre at andel innbyggere 
over 67 år øker: Fram til 2040 vil det være små endringer 
i aldersgruppene fra 0-5 år, 6-19 år og 20-66 år, mens 
det vil være store endringer for aldersgruppene 67-79 år 
og 80+. I 2040 vil det være nærmere 3.000 flere i disse 
to aldersgruppene i Midt-Troms.

5.3 felles bo- og  
arbeidsmarked

Samfunnsanalysen viser at arbeidstakerne ser på Midt-
Troms som et felles arbeidsmarked. Mer enn hver fjerde 
arbeidstaker i Midt-Troms (28,8%) bor i en kommune og 
jobber i en annen. Kommunenes nærings- og utviklings-
planer gjenspeiler dette i liten grad. Her er det et stort 
potensial for bedre samspill. 

Nyere forskning viser at bare et fåtall, 5-10% av arbeids-
stokken nasjonalt, har mer enn 45-60 minutter i reisetid 
en vei mellom hjem og arbeidssted 3. I Midt-Troms kan 
svært mange pendle innenfor et slikt tidsintervall. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28 500

29 000

29 500

30 000

30 500
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Regionsenteret Finnsnes har stor betydning som  
arbeidssted for arbeidstakere i hele regionen. Midt-
Troms er en kompakt region med stor arbeidspendling 
mellom de ulike kommunene. Dette styrker regionens 
totale muligheter for utvikling. En stor andel av arbeids-
takere bosatt i Lenvik som pendler til Målselv, har jobb 
i Forsvaret. 

En betydelig andel av befolkningen i Midt-Troms er bo-
satt i aksen fra Silsand/Finnsnes, Sørreisa, Bardufoss 
til Setermoen. Midt-Troms er den regionen i fylket med 
størst arbeidsmobilitet. Dette viser viktigheten av å ha 
et regionalt perspektiv på arbeids- og næringslivet i  
regionen 4.

5.4 Økt omsetning i  
næringslivet

Næringslivet i Midt-Troms har hatt økt omsetning og 
økt verdiskaping de senere år 5, og fra 2014 til 2016 er  
samlet omsetning i aksjeselskap med forretningsadresse 
Midt-Troms økt fra 11,7 milliarder kroner til 14,1 milliarder  
kroner. En stor andel av denne veksten er knyttet til 
vekst i sjømatnæringen.

5.5 sysselsetting i Midt-Troms
 Midt-Troms-regionen har lav arbeids-

ledighet. I 2016 hadde Midt-Troms en arbeidsledighet 
på 1,45%, i alt 220 personer. Prognoser viser at det for-
ventes fortsatt lav arbeidsledighet i Midt-Troms i årene 
framover. For 10-årsperioden fram til 2026 forventes 
det en reduksjon i antall arbeidsledige i regionen med 
om lag 30 personer. På landsbasis var andelen arbeids-
ledige på 2,3% i 2016 6. 

Med fortsatt vekst i næringslivet og lav arbeidsledighet 
i regionen så vil det være behov for flere arbeidstakere 
med riktig kompetanse i næringslivet, og i arbeidslivet 
for øvrig.

5.6 Regionens styrker, mulig-
heter, svakheter og trusler

I et felles kommunestyre i Midt-Troms 13.02.17, der nær- 
mere 170 personer fra kommunestyrene og rådmenn 
i de 8 kommunene og representanter fra regionalt  
ungdomsråd deltok, ble det utarbeidet en analyse av 
regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler 
(SWOT). Med bakgrunn i dette arbeidet er følgende 
SWOT utarbeidet for Midt-Troms: 

noter
 
1. Samfunnsanalysen Byregionprogrammet i Midt-Troms 2015:  
 https://lenvik.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/planer/ 
 samfunnsanalyse-byregionen-finnsnes-01-03-2015.pdf

2. Kilde: Troms fylkeskommune, panda – plan- og analyseverktøy for  
 næring, demografi og arbeidsmarked. Statistikken baserer seg på tall  
 fra SSB, mens prognosene er en egen modul som kjøres gjennom panda.

3. Samfunnsanalysen for Midt-Troms, Byregionprogrammet i Midt-Troms  
 2015, Bo- og arbeidsmarked

4. Samfunnsanalysen for Midt-Troms, Byregionprogrammet i Midt-Troms  
 2015

5. Samfunnsanalysen for Midt-Troms, Byregionprogrammet i Midt-Troms  
 2015, viser vekst i næringslivet i Midt-Troms fra 2008-2014

6. Statistikk NAV, 2017

samlet omsetning i aksjeselskap 
med forretningsadresse  
Midt-Troms

sum 2016 sum 2015 sum 2014

14 138 323 000

12 555 601 000
11 798 522 000
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styrker
 ■ Komplett sjømatregion med stort 
potensial 

 ■ Lokalt eierskap og variert næringsliv 
 ■ Nasjonalt tyngdepunkt for Forsvaret
 ■ Egen flyplass med direkteavganger  
til Oslo, Bodø og Tromsø

 ■ Gode kommunikasjoner nord/sør  
via hurtigbåt og hurtigruta 

 ■ Godt politisk samarbeid i regionen
 ■ Godt integrert bo- og arbeids- 
markedsregion

 ■ Regionale utviklingsmiljø innen  
kompetanse- og næringsutvikling 

 ■ Bredt mangfold innen vgs tilbud 
 ■ Etablert studiesenter for høyere 
utdanning

 ■ Arealer for næringsutvikling,  
på land og sjø

 ■ Felles kystsoneplan
 ■ By med regionale tilbud 
 ■ Livskraftige sentra og bygder 

svakheter
 ■ For dårlig utbygd infrastruktur:  
Energi, veier, mobilnett, bredbånd 

 ■ Lite samordnet arbeid innen  
rekruttering 

 ■ Lite samordnet arbeid innen  
omdømmebygging 

 ■ For lite helhetlig arbeidsmarked  
for de med høyere utdanning

 ■ For få utdanningsmuligheter  
i regionen innen høyrere utdanning

 ■ For lite samordning mellom ulike  
offentlige transportmidler

 ■ For svak felles «Midt-Troms-identitet» 

Muligheter
 ■ Utvikling av leverandørindustri til 
sjømatnæringen 

 ■ Næringsutvikling basert på  
Forsvarets nasjonale tyngdepunkt 

 ■ Potensial for økt innovasjon og FoU 
for å styrke næringslivet 

 ■ Utnyttelse av naturverdier og ressurs-
grunnlaget til næringsutvikling

 ■ Flere tilbud innen høyere utdanning
 ■ Regional næringsplan – felles satsing
 ■ Samordning av næringsareal
 ■ Utløse mer privat kapital til nærings-
utvikling

 ■ Flere turister til regionen gir økt vekst
 ■ Styrke regionens omdømme ved 
store arrangement som Ski Classic og 
Arctic Race 

 ■ Potensial for å bli en mer attraktiv 
familieregion

 ■ Nye Senja kommune
 ■ Midt-Troms i det nye fylket Troms  
og Finnmark

 ■ Midt-Troms i det urbane Arktis

Trusler
 ■ Nasjonale rammebetingelser  
for Forsvaret

 ■ Internasjonal sikkerhetspolitikk 
 ■ Klimaendringer 
 ■ Endringer i internasjonale  
konjunkturer

 ■ Endringer i rammebetingelser  
for næringslivet

 ■ Sårbare dersom hjørnesteins- 
bedrifter forsvinner

 ■ Reduksjon av lokalt eierskap  
i næringslivet

 ■ Antallet eldre øker, og for få  
ungdommer kommer tilbake til  
regionen etter endt utdanning 

 ■ Konkurranse med andre regioner om 
rekruttering, bosetting og  
næringsutvikling

 ■ Økende konkurranse, og mulighet for 
reduksjon av makt/påvirkningskraft 
fra større byregioner 
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Kort oversikt over 
regionens næringsliv

6

Den ytre delen av Midt-Troms har stor aktivitet i nærings-
livet knyttet til sjømat og industri, og leverandør-
næringer til disse næringene. Den indre delen av  
regionen er et nasjonalt tyngdepunkt i Forsvaret, med 
store ringvirkninger lokalt knyttet til denne aktiviteten. 
I samfunnsanalysen til Byregionprogrammet i Midt-
Troms er det gitt en omfattende beskrivelse av regi-
onens næringsliv og de enkelte bransjene.

Sjømatnæringen i Midt-Troms/Senja er den enkelt- 
næringen som står for den største verdiskapingen i  
regionen, og er en næring i sterkt vekst. Se eget kapittel 
om sjømat. 

Øvrig industri i regionen er knyttet til smelteverk og 
bergverk, som gir stor verdiskaping og sysselsetting 
i Midt-Troms. Finnfjord AS er verdens mest energi- 
effektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. 
Skaland Graphite AS på Skaland har sin virksom-
het innen bergverk. Begge disse bedriftene er viktige 
hjørnesteinsbedrifter i regionen, med høy aktivitet og 
mange ansatte, og bidrar til betydelige ringvirkninger. 
Finnfjord AS har omfattende nasjonal utviklingsaktivitet 
knyttet til kjernevirksomheten og energigjenvinning, 
og FoU-aktivitet knyttet til algeproduksjon i samarbeid 
med Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet. 
Med bakgrunn i den direkte og indirekte betydningen  
av denne virksomheten er det viktig at regionen har 
oppmerksomhet knyttet til rammebetingelsene for 
disse næringene 11.

Bygg/anleggsnæringen er en sentral næring i regionen. 
Hovedtyngden av bygg- og anleggsnæringen er lokali-
sert i Lenvik og Målselv. Transportnæringen er en annen 
betydelig næring i regionen. 

Handels og servicenæringene utgjør en stor og viktig del 
av næringslivet, med viktige servicetilbud til befolkning 
og øvrig næringsliv og mange arbeidsplasser. Finnsnes 

er største handelssenter i Troms målt i handel per inn-
bygger, med registrert handel på nesten 108.000 kroner 
per innbygger 2. 

Reiselivsnæringen i Midt-Troms er en næring med stort 
potensial, som gir store ringvirkninger til lokalsam- 
funnene. Reiselivsnæringen i den ytre delen av regionen 
er i vekst, og er en av vekstnæringene i Nord-Norge. Se 
eget kapittel om reiseliv.

Landbruket er en viktig næring i Midt-Troms, og det er 
bygd opp en betydelig næringsmiddelindustri basert 
på landbruksråvarer fra hele landsdelen. Målselv er den 
største landbrukskommunen i regionen. Midt-Troms er 
en frodig region med gode vekstforhold for skog, og  
skogen dekker ca. 1/3 av landarealet.

I samfunnsanalysen har disse næringene fått nærmere 
omtale, og det vil fortsatt bli satset på disse næringene 
basert på kommunenes egne planer/strategier. I By-
regionprogrammet er det definert tre satsingsområder 
for den regionale næringsplanen: Sjømat, reiseliv og 
forsvar. Den øvrige delen av planen vil derfor omhandle 
disse områdene, samt tema knyttet til kompetanse og 
rekruttering/integrering. 

noter
 
1. Samfunnsanalysen 2015 og www.finnfjord.no

2. SSB 2017, Omsetning varehandel
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Bygg/anleggsnæringen og transportnæringen er sentrale næringer i regionen.  
Foto: Bakkland Transport AS

Landbruket er en viktig næring i Midt-Troms, og det er bygd opp en betydelig 
næringsmiddelindustri basert på landbruksråvarer fra hele landsdelen. Foto: 
Ulrike Naumann, Tromspotet

Industribedriften Demas har hovedkontor i Dyrøy og er en landsdekkende 
produsent og leverandør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Foto: Demas AS

Finnfjord AS er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. Foto: Man/Finnfjord AS
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Mål:
Midt-Troms skal være et  
nasjonalt tyngdepunkt  

i Forsvaret 

forsvar i nord 
– næringsutvikling i Midt-Troms

7
Bardufoss   flystasjon er Norges hovedbase for helikopter, og her ligger også Luftforsvarets flyskole. Herfra opererer 339 skvadronen med Bell 412 SP-helikopter 
og 337 skvadronen med NH90-helikopter. Foto: Lars Magne Hovtun/Forsvaret
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Hæren har stor aktivitet i regionen med Brigade Nord, samt Hærstaben som er etablert i Heggelia, og en rekke andre avdelinger. Se egen oversikt. 
Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Troms og Nordområdene er av stor strategisk viktig-
het for vårt nasjonale forsvar, og for våre allierte. De  
forsvarspolitiske innspill som er gjort gjennom «Troms-
dokument 1 – Forsvar i nord» fra 2016 og «Tromsdoku-
ment 2 – Nasjonal landmakt» danner utgangspunkt for 
den delen som er knyttet til forsvar i regional nærings-
plan. I disse dokumentene inngår også en del om 
næringsmuligheter basert på Forsvarets tyngdepunkt 
i Midt-Troms, og tiltakene knyttet til forsvar i planen 
baserer seg på dette grunnlaget. 

Det er forsvarskommunene Målselv, Bardu, Sørreisa og 
Harstad som sammen med Troms fylkeskommune står 
bak disse dokumentene som er bredt forankret. I tillegg 
til fylkesrådslederen i Troms og ordførerne fra de nevnte 
forsvarskommunene, står også lederne av regionrådene 
for Midt-Troms og Sør-Troms bak disse forsvarspolitiske 
dokumentene. 

Som grunnlag for næringsmessige muligheter basert på 
forsvarets tilstedeværelse, ligger at Midt-Troms frem-
deles skal være et nasjonalt tyngdepunkt i Forsvaret. 
Dersom Forsvarets nasjonale tyngdepunkt i Midt-Troms 
blir svekket, så vil dette påvirke muligheten for nærings- 
utvikling basert på Forsvarets tilstedeværelse i regionen. 

sysselsatte i forsvaret i regionen
Tall fra 2015 viser at Forsvaret syssel-
satte følgende i Troms:

2 500 
vernepliktige 

soldater 

2 900 
befal og  

sivile 

Hovedtyngden av denne aktiviteten er 
i Midt-Troms. Dette viser at Forsvarets  
aktivitet har stor betydning for syssel-
setting og bosetting i Midt-Troms. I 
tillegg kommer ringvirkninger i regionen 
basert på Forsvarets tilstedeværelse 1.
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7.1 Muligheter for  
næringsutvikling innenfor 

nyskaping og økte leveranser
Strategi og tiltak for næringsutvikling basert på  
Forsvarets tilstedeværelse må baseres på innsikt i  
nasjonale og internasjonale militære strategier, samt 
kjennskap til forsvarsindustri. Dernest er det viktig å 
koble denne kunnskapen opp mot lokale, regionale og 
nasjonale kompetanse- og næringsmiljøer. I Midt-Troms 
blir det viktig å se næringsmessige muligheter som  
ligger i området basert på at regionen er et av  
Forsvarets nasjonale tyngdepunkt, med grunnlag av 
Forsvarets tunge tilstedeværelse. De strategiske tiltak-
ene i denne regionale næringsplanen knyttes opp mot 
tilrettelegging for leveranser til Forsvaret, og nyskaping 
basert på Forsvarets tilstedeværelse 2.

7.2 fornying og modernisering 
av utstyr til Hæren

Fornying og modernisering av utstyr til Hæren, inklusiv  
helikoptre, er særdeles viktig som et grunnlag i et opera- 
tivt perspektiv, og dette vil gi mulighet for nærings-
utvikling. I den sammenheng må Stortinget og regjer-
ingen pålegge Forsvaret å stille krav til at de som lev-
erer, eller har vedlikeholdsavtale for dette utstyret i 
forbindelse med modernisering, skal ha tilstedeværelse 
i Midt-Troms. Dette for å yte service og løse oppdrag 
der Forsvaret er lokalisert, og dermed øke den operative 
evnen til Forsvaret. Disse leverandørene vil ha behov for 
å kjøpe tjenester fra lokalt næringsliv, og dette åpner 
for lokale muligheter. Næringslivet i regionen må derfor 
forberede seg gjennom å foreta nødvendig sertifiser-
ing etter de kravene som forsvarsindustrien stiller for å 
kunne løse oppdrag for disse aktørene.

Det ble satt strenge krav om industrisamarbeid og -leveranser knyttet til anskaffelsen av kampfly F–35. 
Tilsvarende krav må stilles ved innkjøp av annet forsvarsmateriell, som krav om arktisk samarbeid om 
testing og forbedring 3.
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7.3 Tilrettelegger for  
forsvarsindustrien

Det er viktig for regionen å være pådriver for- og til-
rettelegger til forsvarsindustrien som teknologidriver, 
og gjennom dette bidra til nyskaping i regionen, basert 
på Forsvarets tilstedeværelse og satsing. Forsvars- 
sektoren er en teknologisk drivkraft, og flere norske 
miljøer/bedrifter er verdensledende. Men p.t. har disse 
miljøene liten tilstedeværelse der Forsvarets tyngde-
punkt ligger, som Midt-Troms. Her ligger det en stor  
mulighet for utvikling, og Troms og Nordområdene byr 
på helt unike forhold for sivil testing og militær utprøv-
ing av produkter og systemer, og som det er mulig å 
utnytte bedre til næringsutvikling.

Innenfor dette området er det viktig å knytte opp eksi-
sterende næringsvirksomhet og utvikling av ny nærings-
virksomhet. Til dette er det behov for politisk drahjelp 
av Storting og regjering for å legge næringspolitiske 
føringer ved innkjøp av forsvarsmateriell som forplikter  
forsvarsindustrien til etablering av forsvarsindustri i 
nord, samt strategisk arbeid fra regionen overfor aktør-
ene. Det bør etableres en egen satsing i regionen for 
dette området. 

7.4 logistikksenter knyttet til 
Hæren, Heimevernet,  

luftforsvaret og alliert trening
Økt behov for logistikk nær Forsvarets manøverbatal-
joner, for å sikre økt operativitet og forsyning, er et 
annet sentralt område for Forsvaret. Det vil derfor 
være behov for etablering av logistikksenter knyttet 
til Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og alliert trening 
i Indre Troms, som også må omfatte etablering av et 
ledende fagmiljø innen arktisk logistikk. Dette vil gi økte 
næringsmessige muligheter i regionen. 

7.5 alliert trening
Stortinget har vedtatt at Alliert trenings-

senter (ATS) skal videreføres med hovedsete i Porsanger,  
og at alliert trening i Troms skal flyttes fra Harstad til 
Indre Troms. Dette omfatter på årsbasis mellom 1500- 
2500 soldater, noe som gir nye muligheter for lokale leve- 
randører: Det må etableres en egen satsing i regionen  
for utvikling av konsept for leveranser og fasilitering over- 
for de allierte styrkene i samarbeid med lokalt og regi-
onalt næringsliv innenfor en rekke områder. Det under-
strekes at det er viktig at næringslivet følger nøye med 
på potensialet for lokale leveranser i forbindelse med øv- 
ingsaktiviteter. Dette krever at næringslivet samarbei-
der om leveranser i forbindelse med store øvelser i nord, 
og ligger i forkant med planlegging og tilrettelegging. 

7.6 arbeide for å etablere 
senter for samtrening 

under arktiske forhold 
Midt-Troms-regionen har et av verdens beste trenings-
områder for samtrening i arktiske områder for Hæren, 
Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Dette fortrinnet ønsker 
regionen å utnytte som grunnlag for økt nasjonal og 
alliert trening. Regionen vil legge til rette for å etablere 
et senter for samtrening under arktiske forhold, som 
grunnlag for ny næringsutvikling i regionen. 

Soldat med 109 artillerivogn. Foto: Henrik Røyne/Forsvaret
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Leopard stridsvogner, Setermoen. Foto: Marius Kaniewski/Forsvaret
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Et slikt senter vil legge til rette for nasjonale og for  
allierte avdelinger, samt for teknologisk industri til-
knyttet Forsvaret. For å oppnå dette vil regionen bygge 
videre på nasjonale kompetanseklynger og forskning, 
knyttet til Landmakt og Luftforsvaret i Indre Troms.  
Gjennom etablering av et slikt senter vil regionen legge  
til rette for å knytte forsvarsindustrien, forsknings- 
og utviklingsmiljø, og Forsvaret tettere sammen for å  
utvikle løsninger for å styrke Forsvarets muligheter for 
operasjoner i arktiske områder. 

I en slik sammenheng vil det være behov for å etablere 
en katalysator; en tilrettelegger og møteplass, kalt  
«Innovasjonsbase Nord», som skal legge til rette for ny 
næringsutvikling basert på å utnytte de unike mulig-
hetene med forsvarsaktivitet i Arktis. Regionen vil legge 
til rette for at sentrale forsknings- og utviklingsmiljø 
skal kunne etablere seg tilknytning til dette senteret, 
som Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Krigsskolen, samt 
andre relevante kompetanse- og forskningsmiljø.

Et konkret mål i en slik større satsing er etabler-
ing av nasjonale testsenter innen teknologi knyttet til  
arktisk luftfart. Et slikt senter kan for eksempel etableres  
gjennom ordningen «Norsk katapult» 3 for industriell 
vekst innen teknologi knyttet til luftfart, for å forsterke 
allerede etablert sivile og militære infrastruktur knyttet 
til det flytekniske miljøet på Bardufoss og i Midt-Troms. 

I sentret skal bedrifter kunne teste, simulere og visu-
alisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, 
tjenester og prosesser. 

Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige 
lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markeds-
introduksjon enklere. Målet er å legge til rette for at 
dette senteret skal utvikles til å bli et senter på høyt 
nivå, og oppnå status som «Allied Center of Excellence», 
i Midt-Troms, slik det er beskrevet i Tromsdokument 1.

7.7 leveranser til forsvaret
Tradisjonelt har det i forbindelse med 

næringsutvikling knyttet til Forsvarets tilstedeværelse i 
Midt-Troms vært hovedfokus på leveranser. Dette inne-
bærer samarbeid om tilbud fra næringslivet innenfor 
klynger til større leveranser i Forsvaret knyttet til ut-
bygging eller drift. Dette er et viktig område for nærings-
utvikling i vår region. Tiltak som kan styrke næringslivet 
i Midt-Troms sin konkurranseevne inn mot Forsvaret er 
derfor viktig. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til 
sentrale innkjøp og muligheten for å påvirke Forsvarets 
innkjøpsstrategi til regionale innkjøp, og dermed økte 
muligheter for mindre aktører til å konkurrere om an-
bud. I tillegg kan en knytte flere mindre leverandører 
opp mot større leverandører for å oppnå økte lokale 
leveranser. 

Luftforsvarets stasjon i Sørreisa sørger for kontinuerlig overvåking av luftrommet, og har ansvaret for koordinering, kontroll og varsling av hendelser i luftrommet 
i Norge. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
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noter
 
1.  Kilde: Tromsdokument 1

2. Tromsdokument 1 og 2, 2016 og 2017

3. «Norsk katapult» https://siva.no/norsk-katapult

4. En avioniker er en flymekaniker som utfører arbeid på det elektriske  
 anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjons- 
 systemene i et luftfartøy, https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ 
 avioniker

5. Her finner du oversikt over Forsvarets avdelinger, inkl avdelinger i  
 Midt-Troms: www.forsvaret.no/organisasjon

6. Kilder: www.forsvaret.no/organisasjon, www.forsvarsbygg.no

7.8 egen fylkesstrategi
Fylkestinget vedtok i 2015 at det skal ut-

vikles en egen strategi for å arbeide opp mot Forsvaret 
i Troms. Forsvarskommunene og regionen forventer at 
dette vedtaket blir fulgt opp i samarbeid med forsvars-
kommunene, og at tiltakene i regional næringsplan 
for  Midt-Troms, under kap «Forsvar i Nord – Nærings-
utvikling i Midt-Troms», innarbeides.  

7.9 studiesenter og karriere-
senter for hele Midt-Troms

For å styrke tilretteleggingen for høyere utdanning 
og kompetanseutvikling i hele Midt-Troms, inkludert  
Forsvarets behov, ønsker Studiesenteret Finnsnes å bli 
et studiesenter for hele Midt-Troms gjennom å etablere  
et nytt studiested på Bardufoss. Dette gjennom et sam-
arbeid mellom Studiesenteret Finnsnes, Lenvik kom-
mune og Målselv kommune.

Det arbeides med etablering av karrieresenter i Midt-
Troms som skal veilede befolkningen om utdanning og 
karrierevalg, samt etablere et digitalt verktøy for veiled-
ning av vernepliktige i hele landet. Dette vil være et  
viktig tiltak for kompetanseutvikling i regionen. 

7.10 Kompetanseutvikling  
knyttet til sivil- og  

militær luftfart
Regionen vil arbeide for videreutvikling av kompetanse-
tilbudet knyttet til sivil- og militær luftfart på Bardu-
foss. I dette ligger styrking av tilbudet knyttet til videre-
gåendegående tilbud innen flyfag og avionikk 4, etablere 
masterutdanning luftfartsfag og utdanning av sivile- og 
militære dronepiloter ved Universitetet i Tromsø, flyge-
lederutdanning, samt arbeide for videreutvikling av 
høyere utdanning innen sivil- og militær luftfart i samar-

beid med flere aktører og kunnskapsmiljø. 

forsvaret i Midt-Troms 6

luftforsvaret
 = luftforsvarets stasjon sørreisa 

 : Operasjonsskvadron 
 : Luftforsvarets Kontroll & Varslingsskole
 : Radarhode Senja og Radarhode Njunis
 : Baseavdeling

 = Bardufoss flystasjon,  
norges hovedbase for helikopter 

 : Hovedbase Stab, drift og operasjonssenter
 : 339 skvadron 
 : 337 skvadron 
 : Luftforsvarets flygeskole 
 : Operational testing and evaluation NH-90
 : Vedlikeholdsskvadron
 : Baseskvadron
 : Clockwork Navy (Britisk helikopter detachement)

Hæren
 : Hærstaben, Bardufoss, Målselv 
 : etterretningsbataljonen, setermoen, 
Bardu

 : nasjonalt landoperasjonssenter, 
Bardufoss, Målselv

 = Brigade nord:
 : Stab/ledelse, Bardufoss leir, Målselv
 : Sambandsbataljonen, Bardufoss leir, Målselv
 : Stridstrenbataljonen, Bardufoss leir, Målselv 
 : Militærpolitikompaniet, Bardufoss leir, Målselv
 : Artilleribataljonen, Setermoen leir, Bardu
 : Panserbataljonen, Setermoen leir, Bardu
 : Sanitetsbataljonen, Setermoen leir, Bardu 
 : 2. bataljon, Skjold leir, Målselv
 : Ingeniørbataljonen, Skjold leir, Målselv

 = operasjon støtteavdeling Hæren
 : Stab/ledelse, Bardufoss leir, Målselv
 : Garnisonsdrift Skjold/Bardufoss/Setermoen leir
 : Troms Finnmark Landverksted Skjold, Bardufoss 
og Setermoen 

 : Skytefelt og øvingsfelt i regionen
 : Forsvarets sykestuer
 : Logistikkbase land, (taktisk logistikkstøtte  
i land-operasjoner)

 : forsvarets Militærpolitiavdeling, 
Bardufoss leir

 : alliert treningssenter

andre avdelinger:
 : Cyberforsvaret (alle leire)
 = forsvarets personell og  
vernepliktssenter

 : Opplæringskontoret

 : forsvarets narkotikagruppe,  
avd nord, Bardufoss

forsvarets logistikkorganisasjon (flo):
 : flo Regional logistikkledelse nord
 : flo forsyning (alle leire)
 : flo Transportkontroll

forsvarsbygg:
 : forsvarsbygg Region nord (alle leire)
 : forsvarsbygg prosjekt og avhending,  
Bardufoss
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forsvar og næringsmuligheter  
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! politisk arbeid for å styrke og opprettholde etablerte tyngdepunkt og kunnskapsmiljø for 
forsvaret i Midt-Troms, samt bidra til utvikling av kompetanseklynger knyttet til disse 
områdene som grunnlag for næringsutvikling i regionen:

 ■ Videreføre indre Troms som Hærens nasjonale tyngdepunkt,  
og nasjonalt tyngdepunkt for helikopter.

 ■ arbeide for at luftforsvarets programmeringssenter legges til CRC sørreisa/ 
luftforsvarets stasjon sørreisa, som det mest relevante kompetansemiljøet  
og i tilknytning til luftforsvarets nasjonale kontroll og varslingsskole.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
Midt-Troms regionråd, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Ved fornying og modernisering av utstyr til Hæren, inklusiv helikoptre, må det arbeides  
politisk for at forsvaret skal pålegges å stille krav om tilstedeværelse i Midt-Troms  
for leverandører av utstyr.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Være pådriver- og tilrettelegger for tilstedeværelse av forsvarsindustri i Midt-Troms,  
basert på forsvarets tyngdepunkt, og gjennom dette bidra til nyskaping i regionen.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! arbeide for etablering av logistikksenter og et ledende fagmiljø innen arktisk logistikk  
knyttet til Hæren, Heimevernet, luftforsvaret og alliert trening i indre Troms.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! etablere en egen satsing for å utnytte de næringsmessige mulighetene i forbindelse  
med vedtatt flytting av alliert trening til indre Troms.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS og lokalt næringsliv.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! arbeide for å etablerere senter for samtrening under arktiske forhold.  
i tilknytning til dette etablere:

 ■ «innovasjonsbase nord».
 ■ nasjonalt testsenter innen teknologi knyttet til arktisk luftfart.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS, lokalt næringsliv og 
stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Bidra til økte muligheter for lokale leverandører til forsvaret gjennom å arbeide for endring  
av forsvarets innkjøpsregime fra nasjonale til regionale innkjøp. 
styrke samhandlingen mellom lokale leverandører, samt knytte mindre leverandører  
opp mot større aktører, gjennom en etablering av en egen satsing/nettverk i regionen.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune, Senja Næringshage AS og Forsvaret. 2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! etablere samarbeidsorgan mellom forsvarskommunene og forsvaret i forbindelse  
med næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Forsvaret, næringsliv, Senja Næringshage AS og andre aktuelle kompetansemiljø. 2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan.

! i samarbeid med fylkeskommunen utarbeide en egen næringsstrategi for Troms  
fylke – «Troms-strategien for forsvar og næringsutvikling» med utgangspunkt i  
Tromsdokument 1 og 2, der tiltakene i regional næringsplan for Midt-Troms innarbeides.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms. 

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS med flere.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.
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forsvar og næringsmuligheter  
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! politisk arbeid for å styrke og opprettholde etablerte tyngdepunkt og kunnskapsmiljø for 
forsvaret i Midt-Troms, samt bidra til utvikling av kompetanseklynger knyttet til disse 
områdene som grunnlag for næringsutvikling i regionen:

 ■ Videreføre indre Troms som Hærens nasjonale tyngdepunkt,  
og nasjonalt tyngdepunkt for helikopter.

 ■ arbeide for at luftforsvarets programmeringssenter legges til CRC sørreisa/ 
luftforsvarets stasjon sørreisa, som det mest relevante kompetansemiljøet  
og i tilknytning til luftforsvarets nasjonale kontroll og varslingsskole.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
Midt-Troms regionråd, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Ved fornying og modernisering av utstyr til Hæren, inklusiv helikoptre, må det arbeides  
politisk for at forsvaret skal pålegges å stille krav om tilstedeværelse i Midt-Troms  
for leverandører av utstyr.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Være pådriver- og tilrettelegger for tilstedeværelse av forsvarsindustri i Midt-Troms,  
basert på forsvarets tyngdepunkt, og gjennom dette bidra til nyskaping i regionen.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! arbeide for etablering av logistikksenter og et ledende fagmiljø innen arktisk logistikk  
knyttet til Hæren, Heimevernet, luftforsvaret og alliert trening i indre Troms.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret og stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! etablere en egen satsing for å utnytte de næringsmessige mulighetene i forbindelse  
med vedtatt flytting av alliert trening til indre Troms.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS og lokalt næringsliv.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! arbeide for å etablerere senter for samtrening under arktiske forhold.  
i tilknytning til dette etablere:

 ■ «innovasjonsbase nord».
 ■ nasjonalt testsenter innen teknologi knyttet til arktisk luftfart.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS, lokalt næringsliv og 
stortingsrepresentanter fra Troms.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! Bidra til økte muligheter for lokale leverandører til forsvaret gjennom å arbeide for endring  
av forsvarets innkjøpsregime fra nasjonale til regionale innkjøp. 
styrke samhandlingen mellom lokale leverandører, samt knytte mindre leverandører  
opp mot større aktører, gjennom en etablering av en egen satsing/nettverk i regionen.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune, Senja Næringshage AS og Forsvaret. 2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.

! etablere samarbeidsorgan mellom forsvarskommunene og forsvaret i forbindelse  
med næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms.

Forsvaret, næringsliv, Senja Næringshage AS og andre aktuelle kompetansemiljø. 2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan.

! i samarbeid med fylkeskommunen utarbeide en egen næringsstrategi for Troms  
fylke – «Troms-strategien for forsvar og næringsutvikling» med utgangspunkt i  
Tromsdokument 1 og 2, der tiltakene i regional næringsplan for Midt-Troms innarbeides.

Forsvarskommunene:  
Målselv, Bardu, Sørreisa,  
i samarbeid med  
regionrådet i Midt-Troms. 

Målselv kommune, Bardu kommune, Sørreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms, Forsvaret, Senja Næringshage AS med flere.

2018 – 
2022

Tromsdokument 1 og 2.
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strategiske tiltak kompetanse oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte, vernepliktige og medflyttere gjennom  
at studiesenteret finnsnes etablerer et nytt studiested på Bardufoss, samt etablere et eget 
karrieresenter i Midt-Troms.

etablere et digitalt verktøy for veiledning av vernepliktige i hele landet i tilknytning 
til karrieresenteret for Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu 
kommune, Sørreisa  
kommune, regionrådet  
i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Karrieresenter Troms, Universitetet i Tromsø,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram og næringslivet i regionen. 

2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! arbeide for å videreutvikle og utvide tilbudet innen flyfag og avionikk ved  
Bardufoss videregående skole.

Målselv kommune,  
Bardu kommune,  
Sørreisa kommune,  
Troms fylkeskommune,  
regionrådet i Midt-Troms.

Bardufoss videregående skole, sivilt og militært luftfartsmiljø på Bardufoss. 2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! arbeide for videreutvikling av kompetansetilbudet knyttet til sivil- og militær luftfart på 
Bardufoss, herunder etablere masterutdanning luftfartsfag, utdanning av militære-  
og sivile dronepiloter, samt flygelederutdanning.

Målselv kommune,  
Bardu kommune,  
Sørreisa kommune,  
Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms.

Universitetet i Tromsø, NORUT, sivilt og militært luftfartsmiljø på Bardufoss og 
Bardufoss videregående skole.

2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.
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strategiske tiltak kompetanse oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte, vernepliktige og medflyttere gjennom  
at studiesenteret finnsnes etablerer et nytt studiested på Bardufoss, samt etablere et eget 
karrieresenter i Midt-Troms.

etablere et digitalt verktøy for veiledning av vernepliktige i hele landet i tilknytning 
til karrieresenteret for Midt-Troms.

Målselv kommune, Bardu 
kommune, Sørreisa  
kommune, regionrådet  
i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Karrieresenter Troms, Universitetet i Tromsø,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram og næringslivet i regionen. 

2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! arbeide for å videreutvikle og utvide tilbudet innen flyfag og avionikk ved  
Bardufoss videregående skole.

Målselv kommune,  
Bardu kommune,  
Sørreisa kommune,  
Troms fylkeskommune,  
regionrådet i Midt-Troms.

Bardufoss videregående skole, sivilt og militært luftfartsmiljø på Bardufoss. 2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! arbeide for videreutvikling av kompetansetilbudet knyttet til sivil- og militær luftfart på 
Bardufoss, herunder etablere masterutdanning luftfartsfag, utdanning av militære-  
og sivile dronepiloter, samt flygelederutdanning.

Målselv kommune,  
Bardu kommune,  
Sørreisa kommune,  
Troms fylkeskommune, 
regionrådet i Midt-Troms.

Universitetet i Tromsø, NORUT, sivilt og militært luftfartsmiljø på Bardufoss og 
Bardufoss videregående skole.

2018 – 
2022

Innspill i prosess med 
regional næringsplan  
og pågående arbeid.
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De siste ti årene har det i gjennomsnitt 
vært landet rundt 

100 000 tonn 
villfanget sjømat årlig i Senjaregionen 1 

store mengder sjømat landes og produseres årlig i Midt-Troms/senjaregionen: 

I 2018 har Midt-Troms lokaliteter for matfisk av laks 
og ørret etter målt MTB (maksimal tillatt biomasse), 
med klarert kapasitet på i overkant av 

125 000 tonn 2 

Kommunevis produksjon kan variere fra år til år på grunn av produksjonssykluser.

sjømat som vekstområde  
i Midt-Troms
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Sjømatnæringen har stor betydning i Midt-Troms, og 
defineres her til å omfatte både den fiskeribaserte og 
havbruksbaserte verdikjeden, samt direkte leverandører 
av varer og tjenester til de ulike delene av disse verdi-
kjedene.

Sjømatnæringen er et viktig grunnlag for bosetting i 
regionen, og gir store ringvirkninger til andre næringer. 
Sjømatregionen Senja er kjernen i eksport- og industri-
regionen Midt-Troms. 

Målt i omfang og betydning av arbeidsplasser innen  
industri, herunder næringsmiddelindustri, er denne  
regionen nr 1 i Troms og nr 3 av 17 regioner i Nord-Norge. 
I samme type måling av arbeidsplasser innen fiske og 
akvakultur er Senja nr 1 i Troms og nr 5 i Nord-Norge 3.

Sjømatnæringen er i sterk vekst. På nasjonalt nivå for-
ventes det en femdobling av næringen i årene fram-
over, og den største veksten forventes å komme i nord 
og innen havbruk 4. I tillegg er det et stort potensial 
for vekst innenfor leverandørnæringene til havbruks-
næringen i vår region. Vekstpotensialet for regionen og 
i Nord-Norge er beskrevet i rapporten «Sjømatnæringen 
i Senjaregionen/Midt-Troms» 5. Den regionale nærings-
planen legger vekt på strategiske tiltak som skal bidra 
til å legge til rette for videre bærekraftig vekst innen 
sjømatnæringen i Midt-Troms og i Senjaregionen.

8.1 sjømatregionen senja
Senja er en av de mest komplette sjømat-

regioner i landet og har en unik bredde og stort mang-
fold. Aktørene i regionen dekker ulike områder av den 
marine næringen, og ulike ledd i verdikjeden fra råstoff  
til marked. Det er mangfold også på eiersiden, med 
lokalt og nasjonalt eierskap side om side og stor grad 
av integrering, både horisontalt og vertikalt. 

Det integrerte eierskapet strekker seg langt tilbake i 
tid, og rød og hvit sektor er koblet sammen gjennom 
fiskekjøpere som er havbruksaktører, havbruksaktører 
som også driver fiskeflåte og noen fiskere som også 
driver industribedrifter. 

Mål:
Midt-Troms/Senja- 

regionen skal bli Norges  
viktigste på sjømat 
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Et felles kjennetegn på tvers av bransjegruppene på 
Senja er et sterkt fokus på videreforedling og bearbeid-
ing. En del av regionens sjømatbedrifter er involvert i 
omfattende FoU-virksomhet i samarbeid med flere FoU-
miljø. 

Midt-Troms har 190 registrerte fiskefartøy 8. Senja har 
en stabil, fullstrukturert og moderne kystflåte, som 
har sikret seg gode rettigheter både innen hvitfisk og  
pelagisk. At Senja har Norges yngste yrkesfiskere, hvor 
40% er under 40 år, sier noe om struktur og sammen-
setningen på flåten 9. Dette sier også noe om lønn- 
somhet og driftsmodeller som er attraktiv for unge. 

På Senja kan en levere hvitfisk, pelagisk og reker fordelt 
på ti ulike fiskemottak. De to eneste rekefabrikkene 
som er igjen i Norge, finner vi i Senjaregionen, og disse 
står til sammen for nesten hele den nasjonale industri- 
produksjonen av reker. 

Hvitfiskaktørene på Senja pakker den første og best 
betalte skreien i vintertorskefisket 10.

De står for en betydelig andel av norsk saltfisk-produk-
sjon og det produseres i tillegg klippfisk, tørrfisk og 
et bredt spekter av biprodukter. Senja har fire filet- 
fabrikker; hvorav en pelagisk fabrikk og Norges mest 
moderne filetfabrikk for hvitfisk basert på vannjetrobot-
teknologi. I tillegg er det i regionen to fabrikker som ut-
nytter restråstoff til marin ingrediens-industri, og flere 
andre er under etablering. 

nye senja kommune – størst på 
sjømat i nord
Tall fra ringvirkningsanalysene for sjømat- 
næringen i Troms 2017/2018, utført av 
Nofima 6, viser at Senjaregionen er et 
tyngdepunkt for sjømatnæringen i Troms.  
Analysen av fiskerisektoren i Troms viser 
at Senjaregionen i 2015 

 
Analysen av havbrukssektoren viser at 
den nye Senja kommune (fra 1.1. 2020) vil 
være den kommunen i Troms med flest 
klarerte lokaliteter for matfisk av laks og 
ørret etter målt MTB (maksimal tillatt  
biomasse), med klarert kapasitet på 99 
970 tonn. Samlet sysselsetting for sjømat- 
næringen i Midt-Troms: 

Havbruk (antall årsverk) 267  
  

Fiskere heltid (Blad B) 254 
 

Fiskere deltid (Blad A) 58 
 

Fangstbasert fiskeindustri  
(antall sysselsatte) 327 

  
Totalt antall sysselsatte 906

 

Målt i antall sysselsatte innen nærings-
gruppene «Fiske og akvakultur, samt sjø-
matindustri», vil den nye Senja kommune 
bli den største sjømatkommunen i Nord-
land, Troms og Finnmark 7.

Analysene fra Nofima viser for øvrig at 
hvert årsverk i sjømatnæringen skapte 
0,98 årsverk i andre næringer. Disse  
arbeidsplassene befinner seg både i- og 
utenfor fylket, og inkluderer sysselsetting 
i alle leverandørleddene. Ringvirknings- 
analysene viser at bedrifter i samtlige av 
de 8 kommunene i Midt-Troms har hatt 
leveranser til havbruksnæringen. Hoved-
tyngden av leverandørbedriftene er lokal- 
isert i Lenvik. 

40

av den fangstbaserte 
sjømatindustrien

av fangstvolumet  
i fylket

30

hadde over og landet 

norges yngste yrkesfiskere

40
 40 år
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sterk vekst i sjømatnæringen
Bedriftene i Sjømatklyngen Senja om-
satte i 2016 sjømatprodukter og tjen-
ester for nesten 7,1 milliarder kroner. Et  
sammenlignbart tall fra 2007 vil være 
mellom 1,7 og 1,9 milliarder kroner. 

Den gjennomsnittlige årlige omsetnings-
veksten hos de vel 40 klyngebedriftene 
har siden 2010 vært på henholdsvis:

 

 

 
Mens nasjonale scenario beskrev følg-
ende vekst i samme periode: 

 

Den sterke veksten i omsetningen illu-
strerer med hvilken fart og tyngde sjø-
matnæringen har utviklet seg de siste 
ti årene, samtidig som den sier noe om 
hvilket enormt potensial som ligger i den 
videre utviklingen.

5

for fangst- og  
fiskeribedriftene

for havbruks-
bedriftene

7,1 
milliarder 

2016 2007

1,7-1,9 
milliarder 

25

for fangst- og  
fiskeribedriftene

for havbruks-
bedriftene

0,85 6,5

Innen havbruk og akvakultur har Senja tre settefisk- 
anlegg, og et av disse er av verdens største og mest 
moderne. Det produseres smolt til laks, ørret og til 
rensefisk (rognkjeks). Seks havbruksaktører driver mat-
fiskproduksjon på- og rundt Senja, både konvensjonell 
laks og økologisk laks. To av havbruksaktørene har egne 
slakteri på Senja og de samme aktørene har også egne 
filetanlegg for laks. Senjaregionens marine leveran- 
dørnæring omfatter redskaps- og utstyrsprodusenter,  
mekaniske verksted og båtslipp, skipselektronikk,  
servicebåter, dykking og anleggstjenester under vann, 
samt representanter for fôrprodusenter.

Sjømatnæringen er i stor utvikling og i konstant endring, 
og det er viktig at regionen legger til rette for denne 
utviklingen. Videreforedlingsindustrien i regionen fore-
tar betydelige investeringer i nye produksjonslokaler, og 
en rekke fiskebåtredere investerer i nye fiskefartøy og 
kvoter. Havbruksnæringen foretar store investeringer i 
regionen, både innen drift og ved nye anlegg. 

For å sikre videre positiv utvikling og bærekraftig vekst 
i sjømatnæringen stilles det forventninger og krav til 
næringen om god dialog og samhandling med sentrale 
og nasjonale laksevassdrag i regionen. 

Det vises videre til at sjømatnæringen er opptatt av 
FoU-aktivitet og økt verdiskaping for å sikre videre 
bærekraftig vekst i regionen, og at det er viktig å legge 
til rette for dette videre.

Stor aktivitet på Husøy. Begge foto: Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS
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8.2samarbeid i sjømatnæringen 
og satsing på økt  

kompetanse og rekruttering
Sentrale sjømatbedrifter i Senjaregionen initierte i 2015 
et marint næringsklyngesamarbeid. «Sjømatklyngen 
Senja» er i dag et etablert partnerskap med over 40 
bedrifter som har sin virksomhet i Senjaregionen innen-
for fangst og fiskeri, sjømatindustri, havbruk, marin  
ingrediensindustri og marin leverandørnæring, samt 
salg, eksport og transport av sjømat.

Klyngen omfatter også samarbeidspartnere fra FoU- og 
utdanningsinstitusjoner, virkemiddel- og finansierings-
aktører, alle regionens kommuner, samt andre relevante 
næringsmiljø, offentlige og private utviklingsaktører. 
Det unike mangfoldet både i bransje, eierskap og struk-
tur, gjør denne klyngen godt egnet til å identifisere og  
arbeide fram innovative løsninger på områder hvor  
manglende/utfordrende infrastruktur eller ramme- 
betingelser hemmer bedriftenes konkurransekraft og 
muligheter for utvikling og vekst. Målet er at Sjømat-
klyngen Senja skal utvikle seg til å ta en nasjonal 
framskutt posisjon innenfor bærekraftig produksjon og  
eksport av sjømat.

Sjømatregion Senja – lokalisering av bedrifter

NRS TROMS AS

Kartet viser lokalisering av sentrale bedrifter i Sjømatregion Senja, og flere av bedriftene har aktivitet 
i mer enn en av kommunene i regionen. Havbruksnæringen har lokaliteter i de fleste av kommunene 
med kystlinje, og leverandørnæringen til sjømatnæringen er etablert i flere av kommunene i regionen.  
Produsert av Transportutvikling AS i 2016 på oppdrag fra Sjømatklyngen Senja.

sjømatklyngen senja: 
 
 

   40+
bedrifter i senjaregionen

Lakseforedling - Brødrene Karlsen AS, Husøy. Foto: Sjømat Norge
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«LeverandørUtvikling Havbruk Troms» er en nasjonal  
satsing via SIVA knyttet til leverandørutvikling i nord, 
der Senja Næringshage AS sammen med Halti Nærings-
hage har prosjektledelsen. Bakgrunnen for denne sats-
ingen er at den største veksten i havbruksnæringen 
forventes å komme i nord, samtidig som en betydelig 
andel av leverandørene til næringen er etablert lenger  
sør i landet. Leverandørutvikling havbruk Troms har 
som mål å bidra til økte leveranser fra lokale/regionale  
leverandørbedrifter i nord overfor havbruksnæringen, 
gjennom å styrke leverandørenes konkurranseevne. Her 
deltar 8 sentrale havbruksselskap i nord, både lokalt 
eide og nasjonale/internasjonale aktører, og over 30 
leverandørbedrifter fra Finnsnes/Senja, hele Troms og 
nordre Nordland. Viktige samarbeidspartnere i sats-
ingen er virkemiddelaktørene og forsknings- og utdan-
ningsinstitusjonene i nord. Leverandørbedriftene som 
deltar er leverandører til havbruksnæringen i dag, og 
i satsingen jobbes det både med å øke innovasjons- og  
utviklingsaktiviteten hos havbruksaktørene og leveran-
dørene, øke lokale/regionale leveranser, og å utvikle 
en veiledende standard for leverandører til næringen. 
Målet er å videreføre satsingen og utvide nedslagsfeltet 
til Troms og Finnmark. Satsingen er også et samarbeid 
med Troms fylkeskommune.

Innenfor kompetanse har sjømatnæringen sammen med 
Lenvik kommune, Skjervøy kommune, Troms fylkeskom- 
mune og de to videregående skolene i fylket som tilbyr  

naturbruk blå fag; Senja videregående skole og Nord-
Troms videregående skole/Skjervøy, etablert pro-
sjektet «Blått kompetansesenter». Målet er å tilby 
kurs og kompetansetiltak for utvikling innen sjømat-
næringen. I tillegg er det etablert et eget samarbeid 
med Studiesenteret Finnsnes med tilbud om høyrere  
utdanning for sjømatnæringen i samarbeid med  
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Innenfor rekruttering til sjømatnæringen er det satt i 
gang et større samarbeidprosjekt mellom havbruks- 
aktørene i regionen, Ungt Entreprenørskap og kom-
munene, som omfatter strukturerte tiltak knyttet opp 
mot kompetansemålene i grunnskolen. Tiltakene om- 
fatter blant annet skolebesøk med egne opplegg, 
gründercamp og bedriftsbesøk. Målet med prosjektet er 
å bidra til å skape økt kunnskap, økt interesse og økt 
rekruttering til næringen. 

leverandørutvikling  
havbruk Troms:

Øke leveranser fra lokale 
leverandører til  

havbruksnæringen
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Arbeidet har gitt positive resultat. I tillegg har Senja  
videregående skole et omfattende arbeid overfor grunn-
skolen for å skape interesse for blå fag og sjømat- 
næringen, og skolen samarbeider med Opplærings- 
kontoret for fiskerifag, som har ansvar for oppfølging 
av lærlingene. 

Newtonrommet i Kunnskapsparken Finnsnes inngår 
også i arbeidet med å skape interesse for sjømatnær-
ingen. Ved Newtonrommet er det etablert egne sjømat-
moduler, som bidrar til å knytte interesse for realfag og 
sjømatnæringen tettere sammen. Et nytt visningssenter  
for havbruksnæringen i regionen og Torskensenteret er 
andre sentrale områder som i sum vil ha betydning for 
økt kunnskap for næringen. 

Undersøkelser viser at det er egen erfaring og foreld- 
renes holdning som har størst betydning for elevenes 
utdanningsvalg, og det er derfor viktig å jobbe bredt 
med økt kunnskap om sjømatnæringen 11.

I prosessen med regional næringsplan er det kommet 
opp flere interessante innspill for å styrke kompetansen 
inn mot sjømatnæringen. Blant disse er styrking av rele-
vans for utdanningen på alle nivå gjennom mer praksis, 
en egen fagskole for sjømat basert på realkompetanse, 
tettere kobling og kryssløp mellom flere videregående 
studieretninger, samt tettere kobling innenfor både tek-
niske studieretninger og biologi innen høyere utdanning. 

Det vil være naturlig for regionen å følge opp disse inn-
spillene i arbeidet med styrking av kompetansen innen 
sjømatnæringen, i samarbeid med næringen og aktuelle 
kunnskapsmiljø. I regionens videre arbeid med rekrut-
tering og kompetanse er det naturlig å ta utgangspunkt 
i de omfattende samarbeidstiltakene som er etablert, 
samt styrke og videreutvikle disse. I tillegg bør en se på 
muligheten til å utvide de etablerte tiltakene knyttet 
til havbruk til å gjelde for fiskerinæringen og sjømat- 
industrien, samt andre sentrale næringsområder i regi-
onen.

8.3 satsing på infrastruktur 
som grunnlag for  

bærekraftig vekst 12 

Gjennom arbeidet med regional næringsplan er behovet 
for satsing på infrastruktur framhevet som svært viktige 
tiltak for å fremme bærekraftig vekst i sjømatnæringen 
i regionen. Dette omfatter infrastruktur som energi, vei, 
utbedring av havnefasiliteter, tilgang på sjøareal, samt 
tilrettelegging for næringsareal på land. 

8.3.1  energi
Sjømatbedriftene på Senja er i kraftig vekst, og behovet 
for energi er økende. Sjømatklyngens ambisjoner om 
at Senja skal bli best på bærekraftig sjømatproduksjon  

innebærer blant annet å gå fra fossilt til bærekraftig  
energiforbruk i sjømatindustrien, omlegging til land-
strøm ved havbrukslokalitetene, se på muligheter for 
lokal kraftproduksjon og energilagring, samt arbeide 
fram en bedre tilførsel av strøm til Senja. Store deler av 
dagens kraftnett i Senjaregionen er gammelt og har for 
dårlig kapasitet. På Nord-Senja, hvor man i dag finner 
majoriteten av regionens energikrevende sjømatindu-
stri, er forsyningssikkerheten kritisk. 

Framskrivninger av strømforbruk basert på sjømatnær-
ingas potensial for vekst i volum, samt bedriftenes 
konkrete utviklingsplaner, viser at allerede i 2020 vil 
kraftbehovet til Sjømatregion Senja være mer en dob-
let, og fra 2030 vil kraftbehovet være mer enn tredoblet 
sammenlignet med 2016-nivå 13. 

Energiforsyning utpeker seg som en kritisk flaskehals for 
vekst i sjømatnæringen. Det er derfor viktig for regionen 
å arbeide for å styrke og stabilisere tilgangen på strøm 
til Senjaregionen gjennom utbygging av nye kraftlinjer 
i regi av Troms Kraft. Tidsperspektivet for en slik utbyg-
ging vil være utslagsgivende for hvorvidt vekst, invest-
eringer og nyetableringer i sjømatnæringen vil skje på 
Senja eller andre steder. Per 2018 er det etablering av 
ny trafostasjon på Nord-Senja, med forsyning fra Brens- 
holmen, som framstår som det raskeste og dermed 
beste utbyggingsalternativet. 

8.3.2  Vei
Infrastruktur, og da spesielt godstransport på vei, er 
avgjørende for videre utvikling i sjømatnæringen i regi-
onen. Dette både for at veinettet i regionen skal være 
i stand til å takle forventet volumvekst, og fordi det 
er viktig for sjømatnæringen å få fram fisken så raskt 
og dermed så fersk som mulig. Veiene fra yttersida av  
Senja og opp til E6 på Buktamoen, er de fylkesveiene 
hvor det transporteres mest sjømat i hele Troms og 
Finnmark. Dette omfatter sentrale veistrekninger fra  
yttersida av Senja, til E6 og videre til Narvik, der ca. 25%  
av varene fraktes videre via jernbane. Sjømatnæringen 
på Senja har høy bearbeidingsgrad sammenlignet med 
andre sjømatregioner. Noe som fører til mer intern-
transport på Senja. 

I en rapport laget av Sjømatklyngen Senja 14, er det 
gjennomført et kartleggings- og prioriteringsarbeid 
som har resultert i en samlet anbefaling til hva som  
konkret må gjøres med sjømatveiene i Senjaregionen, 
og i hvilken rekkefølge. Sju sentrale sjømatveier er løftet 
fram, beskrevet og begrunnet 15. Et kontinuerlig arbeid 
for å sikre framkommelighet for den sjømatrelaterte 
godstransporten langs Senjaveiene hele døgnet og hele 
året vil være av avgjørende betydning for vekst i sjømat-
næringen. Det er derfor viktig for regionen å arbeide for 
utbedring av disse veistrekningene, sett i sammenheng 
med «Midt-Troms-pakken», samt arbeide for at disse får 
høy prioritet i fylkeskommunale veiplaner. 
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Det vises i denne sammenheng til Troms fylkeskom-
munes arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-2029, 
«Fra kyst til marked – En felles samferdselsstrategi i 
nord» 16, der behovet for satsing på «sjømatveier» i nord 
er løftet fram. 

8.4 Havner
Utbedring av havnefasiliteter og farleder 

er et annet sentralt område for sjømatnæringen, og her 
er det viktig at kommunene i samarbeid med nærings-
livet legger til rette for utbygging og mudring av havner 
etter hvert som næringen utvikler seg og båtene blir 
større. I Midt-Troms regionen gjelder dette særlig gjen-
nomføring av mudring av havna i Senjahopen, som er 
et av tiltakene som er vedtatt og ligger inne med høy 
prioritet i Nasjonal Transportplan, etter anbefaling fra 
Kystverket. 

Senjahopen fiskerihavn er en av de mest sentrale 
havnene i nord med hensyn til antall tonn fisk som 
landes her hvert år, og det er viktig for videre utvikling 
av næringen i Senjaregionen at utbedring av havna blir 
realisert. I tillegg er det identifisert behov for mudring 
ved innseilinga til havna på Husøy. 

8.5 Tiltak for fiskerinæringen
Under prosessen med regional nærings-

plan er en rekke forhold knyttet til tiltak for fiskerinær-
ingen løftet fram. Dette omfatter tilgang til tilstrekkelig 
vannforsyning til industribedriftene, tilgang på kapital 
for kjøp av kvoter og fartøy, havneforhold, tilgang til 
kaiplasser og landstrøm. I tillegg tilgang til infrastruktur 
og velferdsforhold for fiskere i sentrale fiskerhavner på 
Senja, herunder tilgang til TV og Internett, vask, dusj og 
sosialrom. For å opprettholde regionens attraktivitet for 
fiskerinæringen er det viktig at det legges til rette med 
slike forhold i sentrale fiskerihavner i regionen.

8.6 Tilgang på sjøareal
Tilgang på sjøareal er framhevet som 

et viktig område for videre utvikling av havbruksnær-
ingen i regionen i planprosessen. Det er derfor viktig at  
kommunene i regionen aktivt legger til rette for dette 
gjennom jevnlig rullering av felles kystsoneplaner, samt 
kontinuerlig oppfølgning av sjøareal basert på utvik-
lingen i havbruksnæringen. Det er videre viktig at kom-
munene har tilgjengelig marin plankompetanse i egen 
kommune, eller etablerer dette gjennom samarbeid 
med flere kommuner. 
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8.7 næringsareal på land
For å tilrettelegge for sjømatnæringen 

må kommunene aktivt legge til rette med næringsareal  
og næringsområder på land for sjømatnæringen og  
servicenæringer/leverandørnæringer til sjømatnær-
ingen, samt jevnlig rullering av kommunenes areal-
planer. Dette gjelder både i forhold til tilrettelegging for 
utvikling av dagens sjømatrelaterte virksomheter, samt 
ved nye og større etableringer i tilknytning til næringen. I 
tillegg vil det være en styrke for regionens konkurranse- 
kraft overfor andre regioner dersom kommunene leg-
ger til rette for felles profilering av regionens nærings-
areal overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med 
planer om større utbygginger/satsinger, samt ved del-
takelse på større nasjonale profileringsarenaer som 
Aqua Nor og Nor Fishing 17. Dette for å styrke regionens  
konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner. 

8.8 eksport av sjømat over 
Bardufoss lufthavn

Logistikk er en generell utfordring i hele Nord-Norge, 
og for sjømatnæringen er det viktig å få fisken fram 
så fersk som mulig. Flere av Midt-Tromskommunene har 
i samarbeid med Sjømatklyngen Senja satt i gang et 
eget prosjekt for å analysere mulighetene for å gjøre 

Bardufoss lufthavn til et transport- og logistikksenter 
for flyfrakt av sjømat i nord. Sjømatnæringen er viktig i 
Troms, og for Midt-Troms regionen vil det være av stor 
betydning å få belyst betingelsene for flyfrakt av sjø-
mat fra Bardufoss lufthavn, samt bidra til realisering av 
dette prosjektet.

8.9 Bolyst og livskraftige 
bygder

I prosessen med regional næringsplan har næringen 
lagt vekt på viktigheten av å sikre livskraftige bygder 
og tilrettelegging for bolyst, med gode offentlige tilbud 
og tilgang til boliger, i de områdene der sjømatnær- 
ingen har sine tyngdepunkt. Dette for å sikre rekrutter-
ing og tilrettelegging for videreutvikling av bedriftene, 
og de ringvirkninger som skapes som følge av denne 
virksomheten. Finansieringsordninger for boligbygging i 
distriktet framheves som flaskehals for økt bosetting i 
bygdene. I Midt-Troms og i den nye Senja kommune vil 
det være av stor betydning at disse sammenhengene 
løftes fram, og at samspillet mellom regionsenteret 
Finnsnes og levende bygder med gode offentlige tilbud 
framheves som konkurransefortrinn for videre vekst i 
sjømatnæringen. Dette er for øvrig også viktig for andre 
næringer.

8.10 næringsaktive kommuner, 
regionalt samarbeid og 

nasjonale rammebetingelser 
I prosessen knyttet til regional næringsplan fram-
hever næringsaktørene viktigheten av næringsaktive 
kommuner, samt kunnskap om sjømatnæringen og 
oppmerksomhet knyttet til næringen, hos politisk og  
administrativ ledelse i kommunene i Midt-Troms. 

Videre framhever næringsaktørene viktigheten av at de 
lokale politikerne må være kjent med hva man kan gjøre 
for at næringslivet kan vokse, samt at politiske ledere 
må jobbe for vekst og være framoverlente. I tillegg 
framheves viktigheten av å «framsnakke» regionen og 
vise til godt samarbeid internt i regionen for å være  
attraktiv for nye etableringer i regionen.

Næringsaktørene framhever også en rekke nasjonale 
rammebetingelser som sentrale for utvikling i hele nær-
ingen. Innen fiskerinæringen framheves særlig viktig- 
heten av en fiskeripolitikk med forutsigbarhet og stabil-
itet og grunnlag for helårlige arbeidsplasser som viktig 
for videre utvikling. Fra havbruksnæringen framheves 
sektormyndighetens rolle 18 ved tildeling av nye sjø- 
areal som utfordrende. Havbruksnæringen framhever 
viktigheten av en større helhetlig forståelse for nær-
ingen som viktig ved tildeling av nye sjøareal. I tillegg er 
det av sentral betydning for næringen at det legges til 
rette for vekst og forutsigbare rammebetingelser.

Skrei. Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd/Gunn Norvik,  
MediaAdministrators
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noter
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5.  «Sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms» Senja Næringshage AS, 2015
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9.  Sjømatklyngen Senja 2017
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11.  Kathrine Tveiterås, instituttleder Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, 2017

12.  Definisjon bærekraft: Bærekraftig utvikling legger vekt på miljø, sosiale forhold og økonomi, og prøver å finne en riktig balanse mellom disse tre hensynene 

13.  Energiforbruk i Sjømatregionen Senja 2016-2030

14.  Godstransport i Sjømatregion Senja. Prioriteringer fra sentrale næringsaktører, Sjømatklyngen Senja 2017

15.  1. FV 862 fra Senjahopen (Roaldsletta) til Mefjordeidet, 2. FV 277 fra Husøy til Huselv, 3. FV 86 fra Torsken til Straumsbotn, 4. FV 232 fra Svanelvmoen til  
 Sifjordbotn, 5. FV 243 fra Sifjordbotn til Flakstadvåg, 6. FV 86 fra Straumsbotn til Svanelvmoen, 7. FV 263 fra Trollvik til Kårvikhamn.    
 Godstransport i sjømatregionen Senja 2017.

16.  «Fra kyst til marked», felles samferdselsstrategi i nord, Troms fylkeskommune, 2015
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18. Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen og Kystverket

Matproduksjon under nordlyset. Foto: Roy Alapnes, Flakstadvåg Laks AS
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sjømat
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! arbeide for å styrke energiforsyningen til senjaregionen gjennom  
utbygging av nye kraftlinjer i regi av Troms Kraft.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Troms fylkeskommune og Troms Kraft. 2018 – 
2022

Energiforbruk i  
Sjømatregionen  
Senja 2016-2030.

! arbeide for utbedring av prioriterte sjømatveier på senja, sett i sammenheng med  
«Midt-Troms-pakken». arbeide for at disse sjømatveiene får høy prioritet i fylkeskommunale 
veiplaner, samt i eventuelle nasjonale satsinger på eksportveier.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Statens vegvesen, fylkestings- 
representanter fra regionen, Troms fylkeskommune og stortingsrepresentanter  
fra Troms.

2018 – 
2022

Godstransport i  
sjømatregionen  
Senja 2017.

! sikre jevnlig rullering av felles kystsoneplaner, samt kontinuerlig oppfølgning av  
sjøareal basert på utviklingen i havbruksnæringen. sikre at kommunene innehar  
tilgjengelig marin plankompetanse i egen kommune, eller etablerer dette gjennom  
samarbeid med flere kommuner. 

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre interessenter i kystsonen og offentlige myndigheter  
som inngår i dette arbeidet.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! sikre fysisk tilrettelegging av næringsareal og næringsmiljø på land for sjømatnæringen  
og servicenæringer/leverandørnæringer til sjømatnæringen, samt legge til rette  
for felles profilering av regionens næringsareal.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidsmiljø i regionen. 2018 – 
2022

Regionale nærings-
fyrårn og innspill  
gjennom prosess  
regional næringsplan.

! Videreutvikling av regionens sentrale fiskerihavner i tilknytning til industrianlegg i regionen, 
inkludert utbedring av fiskerihavna i senjahopen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Kystverket, Troms fylkeskommune og stortingsrepresentanter  
fra Troms.

2018 – 
2022

Regionale nærings-
fyrårn og innspill  
gjennom prosess  
regional næringsplan.

! legge til rette for infrastruktur og velferdsforhold for fiskere i sentrale  
fiskerihavner på senja.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere. 2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for utvikling av Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter  
for flyfrakt av sjømat i nord.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Luftforsvaret, Avinor, Troms  
fylkeskommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! sikre livskraftige bygder og tilrettelegging for bolyst og boliger i de områdene  
der sjømatnæringen har sitt tyngdepunkt.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere. 2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for videre utvikling av bedriftsnettverk og klynger for å fremme  
utviklingen i sjømatnæringen og leverandørnæringen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Senja Næringshage AS,  
Blått kompetansesenter, Studiesenteret Finnsnes, KUPA, UiT  
og andre sentrale kunnskapsmiljø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for økt foU-aktivitet tilknyttet sjømatnæringen, gjennom regionens  
samarbeid med relevante aktører innen forskning, utdanning og innovasjon.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes,  
Blått kompetansesenter, Sjømatklyngen Senja, KUPA, UiT og andre  
sjømatrelaterte FoU-miljø og relevante finansierings- og virkemiddelaktører.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.
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sjømat
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! arbeide for å styrke energiforsyningen til senjaregionen gjennom  
utbygging av nye kraftlinjer i regi av Troms Kraft.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Troms fylkeskommune og Troms Kraft. 2018 – 
2022

Energiforbruk i  
Sjømatregionen  
Senja 2016-2030.

! arbeide for utbedring av prioriterte sjømatveier på senja, sett i sammenheng med  
«Midt-Troms-pakken». arbeide for at disse sjømatveiene får høy prioritet i fylkeskommunale 
veiplaner, samt i eventuelle nasjonale satsinger på eksportveier.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Statens vegvesen, fylkestings- 
representanter fra regionen, Troms fylkeskommune og stortingsrepresentanter  
fra Troms.

2018 – 
2022

Godstransport i  
sjømatregionen  
Senja 2017.

! sikre jevnlig rullering av felles kystsoneplaner, samt kontinuerlig oppfølgning av  
sjøareal basert på utviklingen i havbruksnæringen. sikre at kommunene innehar  
tilgjengelig marin plankompetanse i egen kommune, eller etablerer dette gjennom  
samarbeid med flere kommuner. 

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre interessenter i kystsonen og offentlige myndigheter  
som inngår i dette arbeidet.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! sikre fysisk tilrettelegging av næringsareal og næringsmiljø på land for sjømatnæringen  
og servicenæringer/leverandørnæringer til sjømatnæringen, samt legge til rette  
for felles profilering av regionens næringsareal.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidsmiljø i regionen. 2018 – 
2022

Regionale nærings-
fyrårn og innspill  
gjennom prosess  
regional næringsplan.

! Videreutvikling av regionens sentrale fiskerihavner i tilknytning til industrianlegg i regionen, 
inkludert utbedring av fiskerihavna i senjahopen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Kystverket, Troms fylkeskommune og stortingsrepresentanter  
fra Troms.

2018 – 
2022

Regionale nærings-
fyrårn og innspill  
gjennom prosess  
regional næringsplan.

! legge til rette for infrastruktur og velferdsforhold for fiskere i sentrale  
fiskerihavner på senja.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere. 2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for utvikling av Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter  
for flyfrakt av sjømat i nord.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Luftforsvaret, Avinor, Troms  
fylkeskommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! sikre livskraftige bygder og tilrettelegging for bolyst og boliger i de områdene  
der sjømatnæringen har sitt tyngdepunkt.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere. 2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for videre utvikling av bedriftsnettverk og klynger for å fremme  
utviklingen i sjømatnæringen og leverandørnæringen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Sjømatklyngen Senja, Senja Næringshage AS,  
Blått kompetansesenter, Studiesenteret Finnsnes, KUPA, UiT  
og andre sentrale kunnskapsmiljø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for økt foU-aktivitet tilknyttet sjømatnæringen, gjennom regionens  
samarbeid med relevante aktører innen forskning, utdanning og innovasjon.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes,  
Blått kompetansesenter, Sjømatklyngen Senja, KUPA, UiT og andre  
sjømatrelaterte FoU-miljø og relevante finansierings- og virkemiddelaktører.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.
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strategiske tiltak rekruttering  
og kompetanse

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! lage en felles plan for rekruttering til sjømatnæringen som er forankret i kommunene  
i Midt-Troms, basert på etablerte samarbeidstiltak med næringen, kommuner,  
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Ungt Entreprenørskap, Newtonrommet,  
Blått kompetansesenter, Sjømatklyngen Senja, Profilgruppas traineeprogram, 
Senja videregående skole, Opplæringskontor for fiskeri-, næringsmiddel/mat,  
teknologi og verkstedtekniske fag, Bardufoss videregående skole,  
Senja Næringshage AS og Nordavind Utvikling.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for styrking av utdanning knyttet til sjømatnæringen  
innenfor flere nivå, og samhandling mellom flere studieretninger.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Blått kompetansesenter, Senja videregående skole,  
Bardufoss videregående skole, Opplæringskontor for fiskeri-, næringsmiddel/ 
mat, teknologi og verkstedtekniske fag, Studiesenteret Finnsnes og  
Universitetet i Tromsø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for videre kompetanseutvikling i sjømatnæringen gjennom etablert  
samarbeid med Blått kompetansesenter, senja videregående skole,  
studiesenteret finnsnes og Universitetet i Tromsø.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Blått kompetansesenter, Senja videregående skole,  
Studiesenteret Finnsnes og Universitetet i Tromsø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.
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strategiske tiltak rekruttering  
og kompetanse

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! lage en felles plan for rekruttering til sjømatnæringen som er forankret i kommunene  
i Midt-Troms, basert på etablerte samarbeidstiltak med næringen, kommuner,  
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Ungt Entreprenørskap, Newtonrommet,  
Blått kompetansesenter, Sjømatklyngen Senja, Profilgruppas traineeprogram, 
Senja videregående skole, Opplæringskontor for fiskeri-, næringsmiddel/mat,  
teknologi og verkstedtekniske fag, Bardufoss videregående skole,  
Senja Næringshage AS og Nordavind Utvikling.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for styrking av utdanning knyttet til sjømatnæringen  
innenfor flere nivå, og samhandling mellom flere studieretninger.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Blått kompetansesenter, Senja videregående skole,  
Bardufoss videregående skole, Opplæringskontor for fiskeri-, næringsmiddel/ 
mat, teknologi og verkstedtekniske fag, Studiesenteret Finnsnes og  
Universitetet i Tromsø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.

! legge til rette for videre kompetanseutvikling i sjømatnæringen gjennom etablert  
samarbeid med Blått kompetansesenter, senja videregående skole,  
studiesenteret finnsnes og Universitetet i Tromsø.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatbedrifter, Blått kompetansesenter, Senja videregående skole,  
Studiesenteret Finnsnes og Universitetet i Tromsø.

2018 – 
2022

Innspill gjennom  
prosess regional 
næringsplan.
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Reiselivsnæringen er en av de tre næringene som ble 
valgt som satsingsområder i Byregionprogrammet 
i Midt-Troms. Bakgrunnen for dette er at dette er en 

næring med erkjent vekstpotensial, og store ringvirk-
ninger til andre næringer. Foruten innspill fra møter i 
næringsplanprosessen er det i denne delen blitt tatt 
utgangspunkt i følgende:

 ■ Visit Senjaregionen, strategidokumenter
 ■ Delrapport i Byregionprogrammet i Midt-Troms,  
«Reiseliv som vekstområde i Midt-Troms»

 ■ Innledning fra Nordnorsk Reiseliv på temamøte 
reiseliv 30.08.17 

Reiselivsnæringen er en sammensatt næring og om-
fatter i hovedsak fire bransjer; transport, overnatting, 
servering og aktiviteter/opplevelser. I tillegg berører 
reiselivsnæringen mange andre samfunnsområder, er i 
stor grad integrert i regionens små og store lokalsam-
funn og skaper store ringvirkninger for andre næringer. 

Mål:
Midt-Troms skal bli den  
regionen i Nord-Norge  

med størst bærekraftig  
vekst i reiselivet

stort potensial innen reiseliv 
i Midt-Troms

9
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Vekst i reiselivet og økt  
sysselsetting
I perioden 2013-2016 vokste reiselivs-
næringen i Troms fra 2.700 til 3.400  
sysselsatte, en økning på 26%. 

 

Tilsvarende vekst på landsbasis var 5%, 
fra 83.000 til 90.000 sysselsatte.

 

Troms på 
 

 4. plass
blant landets fylker 

i forhold til reiselivets betydning, målt i 
antall overnattinger pr innbygger (7,4) 1

2 700 
syselsatte 

2013

3 400 
syselsatte 

2016

26
vekst i Troms

5
vekst på landsbasis

En rekke små og større arrangementer utgjør i sum 
en viktig del av grunnlaget for reiselivsnæringen, med  
Reistadløpet Ski Classics som spydspiss. Regionen har 
en del attraksjoner og signalprodukter som for eksem-
pel Polar Park i Bardu, Målselv Fjellandsby, Senjatrollet 
og Nasjonal Turistvei. Storslagne naturområder inklu-
dert de tre fantastiske nasjonalparkene, Målselva og Mål-
selvfossen – Norges nasjonalfoss, Altevatn og Dividals-
området og Senjafjellene er også viktige for reiselivet.

Den ytre delen av Midt-Troms, med Senja-kommunene i 
spissen, har de siste årene opplevd den største veksten 
i reiselivstrafikken. Indre Troms har ikke hatt samme  
veksten, men har omtrent samme trafikkstørrelse totalt.  
Viktige trafikkdrivere i tillegg til spektakulær natur er 
vandring, sykling, bobiltrafikk og rundreiseturister som 
ferdes over nasjonal turistvei og langs E6. Ferie og 
fritids-segmentet er størst og vokser mest. Utenlands-
trafikken øker mest, spesielt på Senja. Yrkestrafikk er 
nest størst, mens kurs/konferanse utgjør en svært liten 
og synkende andel av trafikken til regionen. 

I tillegg er det en del trafikk som ikke skaper overnat-
tinger, og dermed er vanskeligere å måle, for eksempel 
bobilturister, opphold på de mange hytter og fritids-
boliger og annen regional trafikk. Vintertrafikken er liten 
og økende. Nordlys, hval- og toppturer er viktigste reise-
motiv for vintertrafikk til området, i tillegg til Målselv 
Fjellandsby. 
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14,1
Totalt på landsbasis: 
Fra 19,8 millioner til 22,6 mill

 

38
Troms: 
Fra 814.000 til 1.123.000

Vekst i hotellovernattinger i perioden 2013-2016 2

Reiselivet er en betydelig næring i forhold til syssel- 
setting og omsetning i Troms. I 2016 var overnattings-/
serveringsbransjen på landsbasis den næringen som 
hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst i privat  
sektor (NHO Reiseliv). Hoveddelen av denne veksten  
skyldes den eksplosive økningen i vintertrafikk til  
Tromsø.

Reiselivet i Nord-Norge er organisert i landsdelssel-
skapet Nordnorsk Reiseliv AS og en rekke destinasjons-
selskaper med ulik størrelse og oppgaver. Destinasjons-
arbeidet i Midt-Troms har vært preget av små, lokale 
selskap med små ressurser og et begrenset nedslags-
felt. 

Pr i dag er Visit Senjaregionen SA eneste destinasjons-
selskap med 5 kommuner og 50 reiselivsbedrifter i  
Senjaregionen.

To globale trender skaper store endringer for reiselivs-
næringen; individualisering og digitalisering. Kunde-
opplevelsen er merkevaren, og den spres mye sterkere 
gjennom sosiale media enn gjennom regionens egen 
markedsføring. Reiselivet må derfor levere kvalitet slik 
at de gode opplevelsene spres gjennom sosiale media. 
For å levere kvalitet må Midt-Troms ha arbeidstakere 
med den rette kompetansen, reiselivsaktørene må være 
kundeorienterte og regionen må samarbeide! 

Regionen kjenner seg godt igjen i «diagnosen» på neste 
side (NordNorsk Reiseliv/Nordlandsforskning) i forhold 
til utfordringer og styrker sammenlignet med andre 
konkurrerende arktiske regioner. 

Midt-Troms har ressurser i verdensklasse, som også er 
anvendbare. Det finnes levende lokalsamfunn rundt om 
i hele regionen. På øvrige områder framkommer det 
erkjente utfordringer. I det følgende vil dette være et 
bakteppe for planen, sammen med andre utfordringer 
og forslag til tiltak som har framkommet i prosessen.

overnattingskapasitet i  
Midt-Troms: 

Regionen hadde i 2016:

174 
rom 

12 camping/ 
hyttebyer

305 
rom 

8 hoteller

55 000 
(+10%) 

camping-
overnattinger

76 000 
(+10%) 

hotell- 
overnattinger
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8
 
indre Troms: 
Fra 34.350 til 37.000 i 2016

42
senjaregionen: 
Fra 27.300 til 38.700

strategiske allianser

framtredende
nisjeprodukter
(tema, ++)

distribusjons- og salgsledd

Merkevareposisjon signaturprodukter

Volumbyggere
(kommersielle)

produktportefølje

levende byer og
lokalsamfunn

anvendbare ressurser

Ressurser i
verdensklasse

Utfordringer

Utfordringer

Bra nok?

Reiselivet i nord-norge – diagnose ift konkurrentene 3

0

1

2

3
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9.1 for liten samlet  
reiselivskapasitet som 

flaskehals for vekst 
Romkapasitet er en tydelig flaskehals som begrenser 
muligheten for trafikkvekst. Å øke samlet romkapasitet 
er en viktig forutsetning for økt trafikk og utvikling av 
lønnsomme aktivitets- og opplevelsestilbud 4. 

Det er økende etablerings- og satsingslyst i reiselivs-
næringen, og flere nye og eksisterende bedrifter satser  
mot helårsdrift. Dette begrunnes i at «vinterhub Tromsø»  
forventes å skape trafikk til regionen og det er allerede 
økende interesse for vinteraktiviteter hos reiselivs-
bedriftene. 

9.2 sentrale områder for å 
skape vekst i reiselivet

En av de største flaskehalsene for vekst er knyttet til 
manglende overnattingskapasitet i regionen. Med 305 
hotellrom har Midt-Troms samlet sett ikke større over-
nattingskapasitet enn et litt større konferansehotell. 

Skal det monne kapasitetsmessig bør overnattings- 
kapasiteten tredobles med 500-700 nye «varme senger»  
i et 3-5-årsperspektiv 5. 

Parallelt med utbygging av kapasitet vil det vokse fram 
et økende behov for tilbydere av aktiviteter og opplevel-
ser, transportører og tilbydere av lokale matopplevelser, 
som en del av reiselivsopplevelsen. Det er derfor viktig å 
stimulere til utvikling av flere opplevelses- og aktivitets-
tilbud i regionen.

Kommunene vil ha en sentral rolle i å tilrettelegge for 
etableringer og vekst i eksisterende reiselivsbedrifter, 
innen overnatting, servering, transport og opplevelser/
aktiviteter. Kommunene forvalter plan- og lovverk, er 
ansvarlige for vertskaps og turistinformasjon, produ-
serer tjenester som også er viktig for reiselivet og eier/ 
forvalter en del fellesgoder for reiselivet. Næringsvenn-
lige kommuner er derfor en viktig forutsetning for å  
utvikle reiselivsbedriftene. 

Reiselivet består i stor grad av små lokale familieeide 
bedrifter, ofte sesongbaserte med lav lønnsomhet og 
gradvis utvikling «stein på stein». For å kunne oppnå 
effekter i forhold til vekst og synergier trenger regionen 
flere «motorer» som kan utvikle kapasiteten, styrke hele 
verdikjeden og bidra til å utvikle det totale tilbudet. 

For å få til dette må man lykkes i å utløse investeringer 
fra privat risikokapital i tillegg til offentlig risikoavlast-
ning og tilrettelegging. Her vil det være av interesse å 
se på flere muligheter: Vil sjømatnæringen og andre  
kapitalsterke næringer i regionen investere i reiseliv? Vil 
eksterne store reiselivsaktører investere i Midt-Troms? 
Dette er syretester på om vårt område klarer å utnytte 
det store vekstpotensialet som forutsettes. 
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9.3 Kommunikasjonsmessig 
infrastruktur 

Tiltak som bidrar til alternativt å lette adkomsten til  
regionen for turister vil ha betydning for muligheten til 
å skape vekst og lønnsom virksomhet. Dette har lenge 
vært et unisont behov i reiselivet: Det må bli lettere å 
komme inn til Midt-Troms over Bardufoss lufthavn. Det 
må bli enklere å reise til Midt-Troms via reiselivshubene 
Evenes og Tromsø, via hurtigbåt og buss. Det må bli  
enklere å ta seg rundt i regionen for turister som  
kommer inn til de regionale transportknutepunktene. 

I denne sammenhengen vil styrking av bilutleietilbudet  
kunne være en løsning, ved siden av bedre bussfor-
bindelser, samt samarbeid mellom bedrifter om trans-
fer. Dette innebærer en bedre samordning av offentlige 
transportmidler, samt kapasitet og regularitet tilpasset 
reiselivsnæringens behov.

Senjafergene må sikres langsiktig finansiering med 
tilstrekkelig kapasitet, slik at det blir et forutsigbart og 
stabilt tilbud, som også kan selges inn til turoperatør-
er i et lengre perspektiv. Herunder: Arbeide for å sikre  
Andfjord-forbindelsen og Skrolsvik-Bjarkøy som sommer-
ferger, og Botnhamn-Brensholmen som helårsferge.

9.4Bardufoss lufthavn må 
utvikles som incoming 

flyplass for chartertrafikk 
Charterfondet for Nord-Norge er nå ESA-godkjent for tre 
nye år og det arbeides nå gjennom et etablert bedrifts-
nettverk i regionen for å få charterfly til Bardufoss. Fly-
plassens rutetilbud med direkteavganger til Oslo, Bodø 
og Tromsø er en forutsetning for etablering av charter-
trafikk.

Nasjonal Turistveiprosjektet på Senja må følges opp fra 
regionen til det avsluttes i 2019, og det vil være viktig 
å videreutvikle servicetilbud på og i tilknytning til strek-
ningen slik at turistene forlenger sitt opphold i regionen 
og tar i bruk resten av regionen.

Stadig økende trafikk av bobiler skaper behov for til-
rettelegging og styrkede servicefunksjoner, både kom-
mersielle tilbud på campingplasser og på rasteplasser 
og andre naturlige stoppesteder.

Regionen har et potensial for å utvikle opplevelser  
knyttet til Hurtigruteanløpet på Finnsnes, ved å tilby opp-
levelser i aksen Harstad-Finnsnes-Tromsø. Dette er en 
god mulighet for regionen, som fordrer at det arbeides  
for å sikre og utvide anløpet i forbindelse med den 
pågående anbudsprosessen for Hurtigruten.

I tillegg kan anløp av cruisetrafikk være en mulighet for 
regionen.

9.5 Bærekraftig tilrettelegging 
- regionalt parkvesen 

Med økende turisttrafikk settes regionens natur- og 
fellesgoder under press. Gjennom friluftslivsorganisa-
sjonene og annen frivillig innsats har det de siste årene 
blitt gjort mye for å tilgjengeliggjøre naturen for region-
ens befolkning og tilreisende, i form av turstier, turkart, 
tilrettelegging av regionens friluftsområder, og andre 
fellesgoder som alle kan nyte godt av. 

På de mest populære områdene langs nasjonal turist-
vei er det også behov for bedre system på tømming 
av veitoaletter, søppeltømming og generell tilretteleg-
ging som følge av økt trafikk. Økende bobiltrafikk skaper 
behov for tømmeplasser, flere tilrettelagte rasteplasser 
mv.

Med bakgrunn i det behovet som er skapt bør det tas 
initiativ til et pilotprosjekt som har som siktemål å  
etablere et regionalt «parkvesen» for hele Midt-Troms-
regionen. 

Dette med mål om å oppnå bærekraftig drift, forvalt-
ning og utvikling av naturverdier og fellesgoder for re-
iselivet, i samarbeid med friluftsorganisasjonene, eiere, 
aktuelle forvaltningsnivå og andre samarbeidspartnere.  
Regionen vil derfor ta initiativ til et forprosjekt for bære-
kraftig reiseliv, ny satsing i Troms fylkeskommune, for å 
legge til rette for dette. 

Charterfondet
Fondet har vært operativ i perioden 2014- 
2017. I denne perioden har det kommet 
83 charterfly til Nord-Norge på grunn av 
fondet. Dette har gitt vel 

305 
nye gjester 

43 200 
overnattinger

 
Omsetning for bedriftene ligger på vel 
84,0 millioner kroner. 

Fondet har utbetalt 5,3 millioner kroner i 
garantiforpliktelser i perioden.

I juni 2017 fikk fondet godkjent forleng-
else fram til 31.12.2020 av ESA.

Fondet ligger nå til finansiering i de tre 
nordnorske fylkeskommunene 6.
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9.6Bygge styrke og  
samarbeid gjennom  

destinasjonsarbeidet
Midt-Troms er relativt lite utviklet som reisemål. Om-
rådet har forholdsvis liten trafikk sammenlignet med for 
eksempel Lofoten, og har klare utfordringer i forhold til 
overnattingskapasitet, behov for tilrettelegging av felles-
goder, og utvikle en infrastruktur som gjør regionen mer 
tilgjengelig både internt og eksternt. 

Destinasjonsarbeidet har vært en utfordring i regionen, 
som mange andre steder. Nå er Senjakommunene og 
Dyrøy samlet gjennom Visit Senjaregionen. Sørreisa 
og Målselv er så langt ikke tilknyttet et destinasjons-
selskap og Bardu har tilknytning til Visit Narvikregionen.

Det regionale desinasjonsarbeidet må styrkes med nok 
ressurser til å være et fast håndtrykk mot reiselivets 
markedskanaler, mot lokale og regionale myndigheter, 
og med nok ressurser til å kunne forestå område- og 
produktmarkedsføring, koordinert vertskapsrolle for  
regionen, inkludert turistinformasjon, og være en sam-
lende kraft og en utviklingsaktør for reiselivet. 

Som et ledd i dette må næringen i samarbeid evne å 
tiltrekke flere godt betalende gjester, med mål om å 
oppnå god verdiskaping for hver besøkende og dermed 
bedre lønnsomhet for bedriftene. For å bidra til dette 
bør det etableres en felles bookingløsning for reiselivet.

9.7 Masterplan for reiselivet  
i Midt-Troms 

For å kunne ta ut potensialet for reiselivsnæringen 
i Midt-Troms, er det behov for felles mål og retning 
for utvikling av reiselivet. Det kan gjøres via en felles  
masterplan for reiselivet, som utvikles i samarbeid med 
reiselivsaktørene, kommunene og mange andre berørte 
aktører som er påvirket av, interessert i eller har et 
tilliggende ansvar til reiselivet. 

Økonomisk, miljømessig, og lokalsamfunnsmessig bære-
kraft vil være av sentral betydning i all reiselivsutvikling, 
og må tas med som en premiss i planarbeidet. 

Det bør derfor iverksettes et langsiktig arbeid for hel-
hetlig utvikling av reisemålet, basert på turistenes og 
de fastboendes ønsker og behov, bærekraftige helhets-
perspektiv og reisemålets forutsetninger og muligheter. 
Prosessen kan baseres på Innovasjon Norges «Håndbok 
for reisemålsutvikling», er faseinndelt og består av følg-
ende (selvstendige) prosjektfaser:

fase 1: Forstudie med utvikling av en situasjonsanalyse 
for reisemålet og peke på utviklingspotensial og mulig- 
heter, samt kartlegger aktørenes vilje til å delta.

fase 2: Strategifase der det defineres en helhetlig lang-
siktig strategisk plan (Masterplan).

fase 3: Gjennomføring- fra ord til handling. Realisering 
av prioriterte tiltak fra masterplanen. 

9.8etablere en samordnet 
turistinformasjon  

i Midt-Troms
Regionen må utvikle en samordnet turistinformasjon for 
hele Midt-Troms, som omfatter bedre samkjøring med 
hensyn til åpningstider og informasjon. Dette vil gi felles 
innsamling og felles formidling av god informasjon på 
flere steder og gjennom flere kanaler, samt felles vert-
skap på vegne av regionen. Noe som muliggjør felles 
kompetansebygging og utvikling.

9.9Handlingsplan for  
samarbeid og synergier 

med andre næringer 
Reiselivsnæringen må vokse og utvikles i samarbeid 
med alle gode krefter i regionen. Et godt sted å komme 
til er et godt sted å bo. Reiselivsnæringen skaper store 
ringvirkninger, spesielt i handels- og servicenæringene, 
og har samtidig store potensielle synergier av tilrette-
legging for friluftslivsinteresser, lokale arrangement-
er, utvikling av parkanlegg, nasjonalparkene, ski- og 
turløyper, for å nevne noe.
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1,  Kilde: Statistikknett.no

2. Kilde: Statistikknett.no

3.  Analyse utarbeidet av Nordlandsforskning og Mimir i 2013 for Nord 
 Norsk Reiseliv.

4,  Kilde: Visit Senjaregionen 2017

5. Kilde: Visit Senjaregionen 2017

6. Kilde: NordNorsk Reiseliv

Reiselivet i Midt-Troms er 100% natur- og lokalsam-
funnsbasert. Alt som skjer i lokalsamfunnet er en del av 
reiseopplevelsen for gjestene. Alt som skjer for å utvikle 
reiselivet vil påvirke lokalsamfunnene og regionen.

Turister som kommer til regionen vil gjerne ha en smak 
av regionen, av lokale råvarer og matspesialiteter. Sam-
spillet mellom lokalmatprodusenter, landbruksnæringen 
og reiselivsbedriftene har et betydelig potensial i vår 
region. Forsvaret, sjømatnæringen, reindriftsnæringen, 
samisk kultur og Midt-Troms museum er også viktige 
områder inn mot reiselivet, gjennom å gi mulighet til 
å formidle kunnskap om hva som er grunnlaget for bo-
setting, både nå og før i tiden. Midt-Troms-regionen vil i 
denne sammenheng arbeide for å etablere en nasjonal 
attraksjon basert på bærekraftig drift gjennom eta-
blering av et eget geologi- og industrimuseum på ytre 
Senja. Etablering av et nytt visningssenter for havbruks-
næringen og besøkstilrettelegging hos flere aktører i  
regionen er også reiselivsprodukter som har et poten-
sial. 

De tre nasjonalparkene i Midt-Troms, Dividalen, Rohkun-
borri og Ånderdalen, er en viktig del av regionens unike 
naturkvaliteter, og er i større og større grad en del av 
reiselivsproduktet. Samarbeid om bærekraftig utvikling 
og bruk av nasjonalparkene, herunder støtte opp  
under etablering av nasjonalparksentre, er en viktig del 
av dette.

Fra 2017 ble Reistadløpet en del av Ski Classics-serien. 
Dette, sammen med Norges råeste bakkeløp andre store 
idretts- og kulturarrangementer, har et uttalt potensial 
for ny trafikk til regionen. Det samme vil være tilfelle 
med Filmcamp og regionens øvrige kulturnæringer. Det 
utarbeides egen handlingsplan for tiltaket, som blant 
annet inneholder nærmere mulighetsstudie, tilrette-
legging for gode møteplasser og der sentrale samar-
beidsområder konkretiseres i egne underliggende tiltak.

I det følgende er det utarbeidet en tiltaksliste som 
adresserer de viktigste utfordringene som har kommet 
fram i prosessen, som beskrevet over.
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Reiseliv
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! styrke regionens samlede reiselivskapasitet og tilbud, gjennom å stimulere til økning  
i lønnsomme overnattingsplasser og utvikling av markedstilpassede aktivitet-  
og opplevelsestilbud basert på lokale fortrinn.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Senja Næringshage AS,  
Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap, Midt-Troms friluftsråd  
og Nasjonal Turistvei.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide for å styrke regionens samlede tilgjengelighet for tilreisende og nærturister,  
samt bedre samordning og økt kapasitet av ulike offentlige transportmidler.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune, Troms fylkestrafikk, Fergeselskap  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide opp mot regionalt og nasjonalt nivå for å få på plass gode ordninger  
for bærekraftig tilrettelegging og drift av naturbaserte opplevelser.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune, stortingsrepresentanter  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! etablering av «regionalt parkvesen» som ivaretar våre naturverdier og fellesgoder  
som grunnlag for videre bærekraftig vekst i reiselivet.

Ta initiativ til et forprosjekt for å legge til rette for bærekraftig reiseliv gjennom  
ny satsing i Troms fylkeskommune.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune, Midt-Troms friluftsråd, Statskog  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

Troms fylkeskommune.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! styrke det regionale destinasjonsarbeidet, som ivaretar de viktigste  
destinasjonsoppgavene på vegne av reiselivet og kommunene.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordnorsk Reiseliv, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og  
Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikling og realisering av masterplan for Midt-Troms  
– Bærekraftig reisemålsutviklingsprosess.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordnorsk Reiseliv, Visit Norway, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge,  
Visit Senja/destinasjonsselskap, Senja Næringshage AS og Midt-Troms friluftsråd.

2018 – 
2022

Innovasjon Norge;  
håndbok for  
reisemålsutvkling.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikle en samordnet turistinformasjon for hele Midt-Troms. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Midt-Troms museum, Statskog, større arrangementer 
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senja.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide for å sikre og styrke senjafergene som viktig grunnlag for utvikling av reiselivet: 
 ■ andfjord-forbindelsen, sommerferge.
 ■ skrolsvik-Bjarkøy, sommerferge.
 ■ Botnhamn-Brensholmen helårsferge.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune og fergeselskapene. 2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senja.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikle Bardufoss lufthavn som incoming charterflyplass. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Avinor og Nordnorsk Reiseliv/charterfondet. 2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.
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Reiseliv
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! styrke regionens samlede reiselivskapasitet og tilbud, gjennom å stimulere til økning  
i lønnsomme overnattingsplasser og utvikling av markedstilpassede aktivitet-  
og opplevelsestilbud basert på lokale fortrinn.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Senja Næringshage AS,  
Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap, Midt-Troms friluftsråd  
og Nasjonal Turistvei.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide for å styrke regionens samlede tilgjengelighet for tilreisende og nærturister,  
samt bedre samordning og økt kapasitet av ulike offentlige transportmidler.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune, Troms fylkestrafikk, Fergeselskap  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide opp mot regionalt og nasjonalt nivå for å få på plass gode ordninger  
for bærekraftig tilrettelegging og drift av naturbaserte opplevelser.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune, stortingsrepresentanter  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! etablering av «regionalt parkvesen» som ivaretar våre naturverdier og fellesgoder  
som grunnlag for videre bærekraftig vekst i reiselivet.

Ta initiativ til et forprosjekt for å legge til rette for bærekraftig reiseliv gjennom  
ny satsing i Troms fylkeskommune.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune, Midt-Troms friluftsråd, Statskog  
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

Troms fylkeskommune.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! styrke det regionale destinasjonsarbeidet, som ivaretar de viktigste  
destinasjonsoppgavene på vegne av reiselivet og kommunene.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordnorsk Reiseliv, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og  
Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senjaregionen.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikling og realisering av masterplan for Midt-Troms  
– Bærekraftig reisemålsutviklingsprosess.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordnorsk Reiseliv, Visit Norway, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge,  
Visit Senja/destinasjonsselskap, Senja Næringshage AS og Midt-Troms friluftsråd.

2018 – 
2022

Innovasjon Norge;  
håndbok for  
reisemålsutvkling.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikle en samordnet turistinformasjon for hele Midt-Troms. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Midt-Troms museum, Statskog, større arrangementer 
og Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap.

2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senja.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! arbeide for å sikre og styrke senjafergene som viktig grunnlag for utvikling av reiselivet: 
 ■ andfjord-forbindelsen, sommerferge.
 ■ skrolsvik-Bjarkøy, sommerferge.
 ■ Botnhamn-Brensholmen helårsferge.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Troms fylkeskommune og fergeselskapene. 2018 – 
2022

Strategidokument  
Visit Senja.

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Utvikle Bardufoss lufthavn som incoming charterflyplass. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Avinor og Nordnorsk Reiseliv/charterfondet. 2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.
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Reiseliv
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! lage en handlingsplan for samarbeid og synergier mellom reiselivsnæringen  
og andre næringer og sektorer.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatklynge Senja, arrangementer, Profilgruppen, Nasjonalparkstyrene,  
relevante organisasjoner og bedrifter, Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap, 
Senja Næringshage AS, Midt-Troms friluftsråd og Nasjonal Turistvei.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Understøtte initiativ- og arbeide for å utvikle utdanningstilbud på videregående  
og universitetsnivå i Midt-Troms innen fag knyttet til reiseliv, som for eksempel  
naturbruk Villmark ved senja videregående skole.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Senja videregående skole, Bardufoss videregående 
skole, Troms fylkeskommune, Visit Senjaregion og reiselivsnæringen.

2018 – 
2022

Innspill i prosessen  
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! sterkere innretting mot reiselivsnæringene på entreprenørskap i grunnskole  
og videregående skole.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Videregående skoler/Troms fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Troms. 2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Tilrettelegge for fleksible lærlingeordninger som muliggjør flere lærlinger  
i reiselivsfagene i små reiselivsbedrifter.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Visit Senjaregionen, videregående skoler/Troms fylkeskommune 
og Opplæringskontorene.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.
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Reiseliv
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! lage en handlingsplan for samarbeid og synergier mellom reiselivsnæringen  
og andre næringer og sektorer.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Sjømatklynge Senja, arrangementer, Profilgruppen, Nasjonalparkstyrene,  
relevante organisasjoner og bedrifter, Visit Senjaregionen/destinasjonsselskap, 
Senja Næringshage AS, Midt-Troms friluftsråd og Nasjonal Turistvei.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Understøtte initiativ- og arbeide for å utvikle utdanningstilbud på videregående  
og universitetsnivå i Midt-Troms innen fag knyttet til reiseliv, som for eksempel  
naturbruk Villmark ved senja videregående skole.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Senja videregående skole, Bardufoss videregående 
skole, Troms fylkeskommune, Visit Senjaregion og reiselivsnæringen.

2018 – 
2022

Innspill i prosessen  
regional næringsplan  
og pågående arbeid.

! sterkere innretting mot reiselivsnæringene på entreprenørskap i grunnskole  
og videregående skole.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Videregående skoler/Troms fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Troms. 2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.

! Tilrettelegge for fleksible lærlingeordninger som muliggjør flere lærlinger  
i reiselivsfagene i små reiselivsbedrifter.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Visit Senjaregionen, videregående skoler/Troms fylkeskommune 
og Opplæringskontorene.

2018 – 
2022

Innspill fra prosessen 
regional næringsplan.
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Mål:
Tilfredsstille næringslivets  

behov for arbeidskraft  
med riktig kompetanse  

i Midt-Troms

Kompetanse som strategisk 
innsatsfaktor for vekst 
i Midt-Troms

10
Gjennom     samarbeid med Lenvik kommune og Målselv kommune ønsker Studiesenteret Finnsnes å bli et studiesenter for hele Midt-Troms, ved å etablere et 
nytt studiested på Bardufoss. Dette for å styrke tilretteleggingen for høyere utdanning og kompetanseutvikling på flere felt i hele Midt-Troms, inkludert Forsvarets 
behov. Enkeltemner idrettsstudier er allerede igangsatt på Bardufoss. Foto: Studiesenteret Finnsnes
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Regionens evne til å utvikle seg og møte framtidige ut-
fordringer er i økende grad avhengig av investeringer i 
kunnskap og kompetanse. Økte krav til kompetanse i 
arbeidslivet er en global trend, som også gjelder i Midt-
Troms. Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere 
innsatsfaktorer for privat næringsliv og offentlig sektor, 
og regionen må konkurrere med andre vekstregioner 
om arbeidskraft. 

For å være konkurransedyktig med et høyt kostnads- 
og lønnsnivå må norske bedrifter i stadig større grad 
konkurrere på kunnskap og økt produktivitet. 

Samtidig har satsing på utdanning, kompetanse og 
forskning gitt norske leverandører et kvalitetsstempel 
internasjonalt. 

FoU og innovasjon er sentrale drivere for økonomisk  
endring og utvikling, og det finnes flere statlige virke-
middelordninger som har som formål å bidra til mer 
FoU-aktivitet i næringslivet. 

For at Midt-Troms skal realisere vekstpotensialet i sjø-
mat, reiseliv og forsvar er tilgang på kvalifisert og  
kompetent arbeidskraft og forsterket fokus på forsk-
ning og utvikling i og for næringslivet, kritiske faktorer.  
Regionalt samarbeid, og en klar kompetanse- og kunn-
skapsorientert tilnærming, kan vise seg avgjørende i 
videre utvikling. 

Kompetanseleverandører  
i Midt-Troms

Videregående skoler: 
 ■ Senja videregående skole
 ■ Bardufoss videregående skole
 ■ Nordborg videregående skole (privat)

 
Høyere utdanningsinstitusjoner som 
regionen og studiesenteret finnsnes  
har samarbeidsavtale med:

 ■ Universitetet i Tromsø
 ■ Norges arktiske universitet (UiT)
 ■ Blått kompetansesenter
 ■ Senja Næringshage AS
 ■ Kunnskapsparken
 ■ Bibliotekene
 ■ Opplæringskontorer
 ■ Folkeuniversitet
 ■ Norsk fagskole

 
Dyrøyseminaret, nasjonal arena for lokal-
samfunnsutvikling, er også en del av 
kompetanseinfrastrukturen i regionen.
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10.1 styrke utdannings- og 
kompetanseutviklings-

tilbudet i regionen 
Kvalifisert og kompetent arbeidskraft kan man få til-
gang på ved tilflytting, men kompetanseheving av eksi-
sterende arbeidskraft og lokal rekruttering vil kunne ha 
enda større potensial. For mange voksne bosatt i regi-
onen er det avgjørende at læring kan skje der de bor. 
Dette gjelder både innen fagutdanning og innen høyere 
utdanning.

Å tilrettelegge for desentraliserte utdannings- og  
kompetanseutviklingstilbud er en viktig strategi for 
Midt-Troms regionen for å imøtekomme framtidens 
kompetansebehov. Gode og relevante tilbud i regionen 
vil også bidra til å nå målet om å være en attraktiv bo- 
og arbeidsregion, gjennom økt bolyst både for lokale 
ungdommer og voksne, og for medflyttere i Forsvaret 
og andre tilflyttere. 

Gjennom samarbeid med Lenvik kommune og Målselv 
kommune ønsker Studiesenteret Finnsnes å bli et studie-
senter for hele Midt-Troms, ved å etablere et nytt studie- 
sted på Bardufoss. Dette for å styrke tilretteleggingen 
for høyere utdanning og kompetanseutvikling på flere 
felt i hele Midt-Troms, inkludert Forsvarets behov. 

10.2sikre relevans for  
næringslivet 

Et viktig virkemiddel for vekst i regionen vil være å videre-
utvikle eksisterende utdanningstilbud, og utvikle nye 
tilpassede tilbud i tett dialog med næringslivet og off- 
entlig sektor. I planprosessen har det kommet inn flere 
interessante innspill rundt hvordan man kan styrke  
kompetansen inn mot både reiseliv, sjømatnæring 
og forsvar. Blant annet er det foreslått å etablere et  
kompetanseforum i regionen der utdannings- og kompe- 
tansetilbydere møter næringsliv og arbeidsgivere i  
offentlig sektor for å diskutere strategier og evaluere  
resultater, med mål å skreddersy eksisterende tilbud og 
utvikle nye relevante kompetansetilbud i regionen. 

10.3 Kompetanse til  
sjømatnæringen 

Sjømatnæringen har behov for et godt kompetansetil-
bud både på videregående nivå, etter- og fagutdan-
ning og høyere utdanning i regionen. I planprosessen 
har det kommet innspill om viktigheten av å styrke 
relevansen og kobling mot næringen for utdanningene 
på alle nivåer gjennom mer praksis, tettere kobling og 
kryssløp mellom videregående utdanninger, og en egen 
fagskole for sjømat basert på realkompetanse, kurs og  
kompetansetiltak for utvikling innen sjømatnæringen 
ved Blått kompetansesenter, samt tettere kobling  
innenfor både tekniske studieretninger og biologi innen 
høyere utdanning. 

10.4 Kompetanse for  
forsvaret 

For å bidra til næringsutvikling basert på Midt-Troms 
som nasjonalt tyngdepunkt for Forsvaret, har det i pro-
sessen med regional næringsplan kommet innspill om å 
jobbe med to ulike hovedinnfallsvinkler:

 ■ Sikre attraktivitet og bolyst i regionen for ansatte 
i Forvaret, vernepliktige og medflyttere i regionen 
gjennom et godt kompetanseutviklings- og utdan-
ningstilbud for ansatte i Forsvaret, vernepliktige og 
medflyttere. Blant annet kan etablering av et nytt 
studiested for Studiesenteret Finnsnes på Bardufoss, 
og et karrieresenter for Midt-Troms bidra til bolyst. 

 ■ Sørge for at det etableres og videreutvikles kompe- 
tanse- og utdanningstilbud i regionen basert på  
Forsvarets aktivitet, knyttet til sivil- og militær luft-
fart.

Regionsenteret Finnsnes har en rekke sentrale funksjoner for hele Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes har ca 275 studenter hvert år, og har en viktig rolle 
som tilrettelegger for desentralisert høyere utdanning i Midt-Troms. Foto: 
Studiesenteret Finnsnes
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10.5 Kompetanse til  
reiselivsnæringen 

For å gi reiselivsnæringen i regionen tilgang til kompe- 
tent arbeidskraft er det viktig at det arbeides for å  
utvikle utdanningstilbud i videregående skole og på 
universitetsnivå i Midt-Troms innen fag knyttet til reise- 
liv, som for eksempel Naturbruk Villmark ved Senja  
videregående skole og Årsstudium i naturguiding fra UiT. 

For å synliggjøre reiselivsnæringen som en attraktiv 
næring for unge og på sikt bidra til økt etablererlyst 
i regionen, har det kommet innspill i prosessen om å 
utvide arbeidet med entreprenørskap i grunnskole og 
videregående utdanning til også å omfatte reiseliv,  
etter modell fra sjømatnæringen. 

Mange av reiselivsbedriftene i regionen er små, og for 
å sikre disse tilgang til kompetent arbeidskraft og sam-
tidig gjøre reiselivsnæringen attraktiv for unge under 
utdanning, bør det arbeides for mer fleksible lærlinge-
ordninger som gjør det mulig for små reiselivsbedrifter 
å ta inn flere lærlinger i reiselivsfagene. I tillegg bør det 
vurderes å etablere en modell for kurs og kompetanse-
tiltak for utvikling innen reiselivet tilsvarende «Blått 
kompetansesenter» i sjømatnæringen.

Strategiske tiltak innen kompetanse for områdene sjømat, 
forsvar og reiseliv ligger under disse delområdene i planen.
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Kompetanse  
strategiske tiltak – felles

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! Utvikle studiesenteret finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms, gjennom  
å etablere et nytt studiested på Bardufoss og et nettverk av studierom i alle kommuner, 
herunder utnytte eksisterende infrastruktur som kontorhotell.

Regionrådet,  
Målselv kommune  
og Lenvik kommune.

Studiesenteret Finnsnes og Karrieresenter. 2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! arbeide for økt forsknings- og utviklingsaktivitet i næringslivet i regionen. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes, øvrig virkemiddelapparat  
og Troms fylkeskommune.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! styrke samarbeidet med fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å utvikle  
flere utdanningstilbud og videreutdanningstilbud til regionen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Senja videregående skole, Bardufoss videregående 
skole og Blått kompetansesenter.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! arbeide for å sikre nok lærlingeplasser og god oppfølgning i lærlingeløpet. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nærings- og arbeidslivet, videregående skoler, Opplæringskontorene,  
NHO Troms og andre aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Tilby tilrettelagte læringsmiljø med moderne iKT-løsninger i hele regionen  
for å gjøre det attraktivt å være student i Midt-Troms.  
dette sees i sammenheng med etablert infrastruktur i kommunene.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, bibliotekene i Midt-Troms Senja videregående skole, 
Bardufoss videregående skole og Blått kompetansesenter.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere kompetanseforum for å sikre at utdannings- og kompetansetilbudet  
møter næringslivets behov.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Næringslivet i regionen og næringslivets organisasjoner, Studiesenteret 
Finnsnes, Senja Næringshage AS, Senja videregående skole, Bardufoss  
videregående skole, Blått kompetansesenter, Nordavind Utvikling, Forsvaret og 
Profilgruppas traineeprogram.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere karrieresenter i Midt-Troms.
etablere et digitalt verktøy for veiledning av vernepliktige i hele landet i tilknytning  
til karrieresenteret for Midt-Troms.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Karrieresenter Troms, Universitetet i Tromsø,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram og næringslivet i regionen.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Utvikle nye modeller med mer praksis for tilrettelagte studier tilpasset arbeids-  
og næringslivets behov innenfor videregående utdanning, høyere utdanning  
og ved utvikling av nye fagskoletilbud.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Troms fylkeskommune, Studiesenteret Finnsnes, Forsvaret,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram, Blått kompetansesenter,  
opplæringskontorer, næringslivet i regionen og NHO Troms.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.
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Kompetanse  
strategiske tiltak – felles

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! Utvikle studiesenteret finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms, gjennom  
å etablere et nytt studiested på Bardufoss og et nettverk av studierom i alle kommuner, 
herunder utnytte eksisterende infrastruktur som kontorhotell.

Regionrådet,  
Målselv kommune  
og Lenvik kommune.

Studiesenteret Finnsnes og Karrieresenter. 2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! arbeide for økt forsknings- og utviklingsaktivitet i næringslivet i regionen. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes, øvrig virkemiddelapparat  
og Troms fylkeskommune.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! styrke samarbeidet med fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å utvikle  
flere utdanningstilbud og videreutdanningstilbud til regionen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Senja videregående skole, Bardufoss videregående 
skole og Blått kompetansesenter.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! arbeide for å sikre nok lærlingeplasser og god oppfølgning i lærlingeløpet. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nærings- og arbeidslivet, videregående skoler, Opplæringskontorene,  
NHO Troms og andre aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Tilby tilrettelagte læringsmiljø med moderne iKT-løsninger i hele regionen  
for å gjøre det attraktivt å være student i Midt-Troms.  
dette sees i sammenheng med etablert infrastruktur i kommunene.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, bibliotekene i Midt-Troms Senja videregående skole, 
Bardufoss videregående skole og Blått kompetansesenter.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere kompetanseforum for å sikre at utdannings- og kompetansetilbudet  
møter næringslivets behov.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Næringslivet i regionen og næringslivets organisasjoner, Studiesenteret 
Finnsnes, Senja Næringshage AS, Senja videregående skole, Bardufoss  
videregående skole, Blått kompetansesenter, Nordavind Utvikling, Forsvaret og 
Profilgruppas traineeprogram.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere karrieresenter i Midt-Troms.
etablere et digitalt verktøy for veiledning av vernepliktige i hele landet i tilknytning  
til karrieresenteret for Midt-Troms.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Studiesenteret Finnsnes, Karrieresenter Troms, Universitetet i Tromsø,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram og næringslivet i regionen.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Utvikle nye modeller med mer praksis for tilrettelagte studier tilpasset arbeids-  
og næringslivets behov innenfor videregående utdanning, høyere utdanning  
og ved utvikling av nye fagskoletilbud.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Troms fylkeskommune, Studiesenteret Finnsnes, Forsvaret,  
Senja Næringshage AS, Profilgruppas traineeprogram, Blått kompetansesenter,  
opplæringskontorer, næringslivet i regionen og NHO Troms.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.
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Mål:
Gjøre Midt-Troms til  
en attraktiv bo- og  

arbeidsregion 

omdømme og rekruttering som 
strategiske innsatsfaktorer for 
vekst i Midt-Troms
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I byregionprogrammets samfunnsanalyse kom det fram 
én god og én dårlig nyhet. Den gode nyheten er poten-
sialet for vekst i regionen, særlig innen sjømat, reise- 
liv og forsvar. Den dårlige nyheten er at den demo- 
grafisk utviklingen tilsier at det relativt sett blir færre 
unge i regionen, og at det er fare for at høyt utdannet  
arbeidskraft forlater regionen/ikke kommer tilbake 1. 

Befolkningsutviklingen i Midt-Troms samlet sett er  
negativ i 3. kvartal 2017 2. Dette er en trend som gjelder 
hele landsdelen, flere i den yngre delen av befolkningen 
forlater Nord-Norge, og for få av disse kommer hjem  
igjen. 

For at Midt-Troms skal nå målene om å realisere vekst 
og være en attraktiv bo- og arbeidsregion med dette 
bakteppet, er det nødvendig å adressere utfordringene 
og finne fram til tiltak som kan bidra til å snu den nega-
tive demografiske utviklingen. I denne sammenhengen 
er det naturlig å utvide «Barnebyen Finnsnes» til å  
gjelde for barn og unge, og for hele Midt-Troms-regionen. 

Regionen må i større grad evne å skape interesse og 
kunnskap om vekstnæringer hos barn og unge for å re-
kruttere flere til utdanningsløp som gir jobbmuligheter 
i regionen. 

Dette gjelder både fagutdanning og høyere utdanning. 
I tillegg må det jobbes aktivt med å promotere og syn-
liggjøre mulighetene og tilbudene i Midt-Troms, for å  
rekruttere tilbake til regionen flere av de som reiser bort 
for å ta utdanning. 

Regionen må også evne å tiltrekke seg kompetente per-
soner fra andre steder, og sørge for at disse integreres 
og blir værende. 

11.1 Økt interesse og kunnskap 
om vekstnæringer  

hos barn og unge 
For å øke interessen og kunnskapen om regionens vekst- 
næringer sjømat, reiseliv og forsvar blant barn og 
unge i Midt-Troms er det behov for en samordnet og 
strukturert innsats. I planprosessen har det kommet  
innspill om å bygge dette arbeidet på Ungt entreprenør-
skapsmodellen, et samarbeid mellom kommune, hav-
bruksnæringen og Ungt Entreprenørskap. 

Denne modellen kan utvides til å inkludere flere kom-
muner og flere næringer. For Midt-Troms er det naturlig 
å arbeide for å utvide satsingen til å gjelde for havbruk, 
fiskeri, reiseliv og forsvar.

Regionens tre videregående skoler 3 er viktige aktører 
i arbeidet med å skape interesse for- og rekruttere til 
regionens vekstnæringer. Skolene jobber godt og aktivt 
med promotering av egne utdanningstilbud, blant annet 
kan Camp Senja for naturbruk blå og grønn nevnes.

Ungt entreprenørskaps-modellen
Dette er et pilotprosjekt i samarbeid mel-
lom Lenvik kommune, Ungt Entreprenør-
skap og havbruksnæringen i regionen. 
Prosjektet har som målsetting å øke in-
teressen, kunnskapen og rekrutteringen 
til regionens havbruksnæring. Prosjektet 
er et spleiselag mellom havbruksaktørene 
og kommunen, og omfatter i dag en 50% 
stilling som prosjektleder. Det er fastsatt 
et løp med aktiviteter fra grunnskole til 
videregående skole, og disse er tilknyttet 
kunnskapsmål fra kompetanseløftet slik 
at det ikke skal medføre ekstraarbeid for 
skolene. Faglig innhold og opplegg er til-
rettelagt for skolene og tilpasset de ulike 
klassetrinnene, og mål i kunnskapsløftet. 
Tiltakene inkluderer blant annet innsikt 
i lokalt arbeids- og næringsliv, lokal 
identitet, fokus på kreativitet og nyskap-
ing gjennom innovasjonscamp og elev/
ungdomsbedrift, jobbskygging, økonomi 
og karriere. I tillegg legges det opp til 
besøk av bedrifter/næringer ved skolene, 
samt bedriftsbesøk, etter et planlagt løp 
i grunnskolen, samt videregående skole, i 
samarbeid med bedriftene. 

Rekruttering og omdømme- 
bygging overfor studenter 
«Møt Midt-Troms», i regi av Senja Nærings-
hage, kommuner og næringsliv i regionen 
er et eksempel på regionalt omdømme- 
og rekrutteringsarbeid. Dette er en årlig 
møteplass for representanter fra kom-
muner, næringsliv, Forsvaret, utdan-
nings- og kompetansetilbydere og stu-
denter fra regionen, som arrangeres i 
forbindelse med Arbeidslivsdagen ved 
Universitetet i Tromsø. 
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11.2 styrking av ung medvirkning  
i Midt-Troms – kommunale 

og regionale ungdomsråd
I arbeidet med å bygge regionens omdømme og sørge 
for at barn og unge ser for seg ei framtid i Midt-Troms, 
er det viktig å etablere gode arenaer der regionens barn 
og unge får muligheter til å påvirke utviklingstrekk i egen 
region. Sentralt i dette ligger at regionen må prioritere 
en egen satsing knyttet til ungdom og ung medvirkning. 

For å lykkes med dette vil Midt-Troms legge opp til en 
aktiv satsing på utvikling av velfungerende kommunale 
og regionale ungdomsråd, etter modell fra regional ung-
domssatsing i Nord-Troms (RUST) 4, som har gitt gode 
resultat i denne delen av fylket.

11.3 «Møt Midt-Troms»,  
omdømmebygging  

overfor studenter og unge voksne
Midt-Troms vil ha behov for arbeidskraft med både fag-
utdanning og høyere utdanning i tiden framover. Dette 
gjelder for vekstnæringene og i næringslivet for øvrig, 
samt i offentlig sektor. I prosessen med den regionale 
næringsplanen har det kommet innspill om at regionen 
må jobbe samlet og strukturert med omdømmearbeid, 
både for å være attraktiv for regionens egne ung-
dommer og studenter, og for å tiltrekke seg relevant  
kompetanse fra andre områder i konkurranse med  
andre regioner. 

Å jobbe sammen om omdømmearbeid er viktig både 
internt, fordi det er en sterk samhandling for alle kom-
muner, og eksternt fordi unge studenter og voksne ikke 
bare ser på en kommune som potensiell plass å bo og 
jobbe i, men hele regionen. Regionen bør vurdere å  
utvide «Møt Midt-Troms» til å gjelde flere studiesteder 
enn Universitetet i Tromsø, samt å benytte arenaen for 
flere tiltak rettet mot studentene gjennom året. 

Fra møtet mellom regionalt ungdomsråd, ordførerne i regionen og represen-
tanter for sjømat, reiseliv og forsvar 27.09.17 i forbindelse med prosess regi-
onal næringsplan

profilgruppas traineeprogram
Dette er et rekrutterings- og stabiliser- 
ingsprogram for medlemsbedrifter, del- 
tagende kommuner, Forsvaret og andre 
offentlige virksomheter i Midt-Troms.

Hensikten er å tiltrekke seg unge og høy- 
kompetente arbeidstakere med høyere 
utdanning, og sørge for at de blir værende  
i regionen gjennom å integrere de både 
faglig og sosialt i regionens arbeids- og 
samfunnsliv. 

Programmet skal tilby interessante og 
varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt 
kompetanse- og utviklingsprogram og en 
grundig introduksjon i Midt-Troms regi-
onens samfunns- og næringsliv. 

Traineene integreres i gruppens nettverk 
gjennom deltagelse i et omfattende års-
program med tema – og medlemsmøter, 
bedriftsbesøk og studieturer, samt gjen-
nom mentorveiledning fra ledere i sam-
funns- og næringsliv i regionen. 

Ordningen er inne i sitt femte år og 
15 traineer fordelt over fire kull og ti  
bedrifter har vært, eller er, involvert i pro-
grammet. 

Flere av traineene har etter endt trainee- 
periode fått ledende stillinger i sine res-
pektive bedrifter, bidratt til prosjekter 
på tvers av bedrifter og næringer, kjøpt 
bolig i regionen og bidratt til økt bolyst 
gjennom en rekke ulike aktiviteter.

«Møt Midt-Troms» 2017 ved Arbeidslivsdagen på Universitetet i Tromsø.

107



67  TilBaKe Til innHold

noter
 
1,  Byregionprogrammet i Midt-Troms del I, Samfunnsanalyse, 2015

2. SSB, 3.kvartal 2017

3. Senja videregående skole, Bardufoss videregående skole og  
 Nordborg videregående skole (privat tilbud)

4. RUST, Regional ungdomssatsing i Nord-Troms www.facebook.com/ 
 RUST-Regional-Ungdomssatsing-i-Nord-Troms-170711656291241.  
 RUST fikk Troms fylkeskommunes næringspris for 2017.

5. «Bodø i vinden» www.facebook.com/bodoivinden

6. Mellander & Bjerke, 2017

7. Innlegg i Nordlys 4.10.17 av Moa Bjørnstrøm, utviklingssjef i Træna  
 kommune. Et eksempel på tiltak er «Hut dæ ut», som ble arrangert  
 for unge mellom 22-35 år av i regi av Byregionprogrammet i Midt- 
 Troms, Nordavind utvikling og Profilgruppa sitt traineeprogram 

Dersom Midt-Troms skal hevde seg i konkurranse med 
andre vekstregioner og tiltrekke seg relevant og attraktiv 
kompetanse blant studenter og erfarne arbeidstakere, 
både med og uten røtter i regionen, er det nødvendig å 
synliggjøre mulighetene som finnes i regionen. 

I planprosessen har det kommet innspill om samlet 
markedsføring av utvalgte ledige stillinger i regionen 
som et tiltak. Dette kan gjøres for eksempel gjennom en 
egen portal for ledige stillinger, eller gjennom annonser-
ing/sosiale medier. Et eksempel på slik markedsføring 
er «Bodø i vinden», 5 et samarbeidsprosjekt mellom 
Bodø kommune og næringslivet i regionen. Formålet 
er å synliggjøre Bodø som attraktivt bo- og arbeidssted, 
både i gjennom egen nettside og i sosiale medier. 

Tilrettelegging for internasjonal samhandling mellom 
ungdom og unge voksne vil også være av betydning for 
en region som har store ambisjoner. Her vil det være 
naturlig å bygge på etablerte samhandlingsarenaer i 
nord.

11.4 Kveldsøkonomiens  
viktighet for attraktivitet 

Er det nok å ha fokus på relevante jobber? Nyere svensk 
forskning viser det ikke nødvendigvis er sammenheng 
mellom antall tilgjengelig jobber og tilbakeflytting 6. De 
som hadde tenkt å flytte hjem, gjorde det uansett om 
det fantes jobb eller ikke. Når flere og flere er single 
lengre og venter med å danne familie, er det ikke nød-
vendigvis tilgang på barnehageplass som blir viktigst 
ved valg av bosted. Derimot peker forskerne på andre 
viktige parameter som gjør stedet attraktivt for den 
yngre generasjonen. «Kveldsøkonomien» som handler 
om møteplasser, kulturtilbud, kafeer og utesteder med 
åpningstider etter kl. 1800, er et av disse. Det samme 
gjelder større arrangement og festivaler som skaper 
engasjement, entusiasme og stolthet over regionen. 
I planprosessen har det kommet interessante innspill 
i forhold til dette, blant annet om å skape uformelle 
møteplasser for unge tilflyttere og hjemflyttere der 
man kan bli kjent med andre i samme livsfase 7.

11.5 Helhetlig rekrutterings-
modell for Midt-Troms 

Gjennom innspill og i arbeidsprosessen med regional 
næringsplan, er det utviklet en egen helhetlig modell 
for Midt-Troms innen entreprenørskap, rekruttering og 
kompetanse. Modellen ivaretar et helhetlig løp fra barn 
til voksen for å bygge en sterk regional tilknytning til 
regionen, og for å gi alle som vokser opp her en faglig 
ballast for framtiden.

«B
lå

 je
nt

ed
ag

» 
ve

d 
Se

nj
a 

vi
de

re
gå

en
de

 s
ko

le
. F

ot
o:

 S
en

ja
 v

id
er

eg
åe

nd
e 

sk
ol

e

Gr
ün

de
rc

am
p 

Fi
nn

sn
es

, U
ng

t E
nt

re
pr

en
ør

sk
ap

108

https://www.facebook.com/RUST-Regional-Ungdomssatsing-i-Nord-Troms-170711656291241/
https://www.facebook.com/RUST-Regional-Ungdomssatsing-i-Nord-Troms-170711656291241/
https://www.facebook.com/bodoivinden/


68  TilBaKe Til innHold

Rekruttering, omdømme og integrering 
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! Videreføre og utvikle entreprenørskapsarbeidet i skolen: 
 ■ innføre Ungt-entreprenørskapsmodell i skoler i hele Midt-Troms for å sikre at barn og 
ungdom blir eksponert for mulighetene i vekstnæringene sjømat, reiseliv og forsvar.

 ■ Herunder aktiv bruk av fasiliteter som newtonrom og visningssenter.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Ungt Entreprenørskap, sjømatnæring, reiselivsnæring,  
Troms fylkeskommune, Nordavind Utvikling, skoler, videregående skoler  
i regionen og Senja Næringshage AS.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! styrking av ung medvirkning i Midt-Troms – kommunale og regionale ungdomsråd. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, videregående skoler i regionen, Troms fylkeskommune, Ungt  
Entreprenørskap, Dyrøyseminaret, Nordavind Utvikling og Senja Næringshage AS.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Videreføre og utvikle et samlet omdømme- og rekrutteringsarbeid for å fremme  
Midt-Troms som en attraktiv bo- og arbeidsregion for studenter og unge voksne.

«Møt Midt-Troms»
 ■ Årlig møtested for studenter fra regionen, kommuner og næringsliv i forbindelse med  
med arbeidslivsdagen på Universitetet i Tromsø.

 ■ Utvide «Møt Midt-Troms» til å bli en digital plattform, der ledige stillinger mv. i regionen 
legges ut og gjøres kjent for studentene, samt møte studenter ved flere studiesteder,  
og benytte arenaen for flere tiltak rettet mot studentene gjennom året.

 ■ synliggjøre attraktive jobbmuligheter i regionen (ref. «Bodø i vinden»).
 ■ legge til rette for flere studenter kan inngå samarbeid med bedrifter og kommuner  
for sommer/deltidsjobb og studentoppgaver i regionen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes, universitet og 
høyskoler, Nordavind Utvikling og Blått kompetansesenter.

Forsvaret, Profilgruppas traineeprogram, næringslivet i regionen 
og studenter fra regionen.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere karrieresenter i Midt-Troms. Forsvarskommunene; 
Målselv, Bardu og Sørreisa, 
samt Lenvik kommune

Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Forsvaret. 2018 – 
2022

Innspill i planprosessen. 

! skape uformelle arenaer for unge som flytter til regionen uten familie og nettverk. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordavind Utvikling, Profilgruppas Traineeprogram og andre  
aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.
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Rekruttering, omdømme og integrering 
strategiske tiltak

oppfølgingsansvar samarbeidspartnere gjennom- 
føring

Referanse

! Videreføre og utvikle entreprenørskapsarbeidet i skolen: 
 ■ innføre Ungt-entreprenørskapsmodell i skoler i hele Midt-Troms for å sikre at barn og 
ungdom blir eksponert for mulighetene i vekstnæringene sjømat, reiseliv og forsvar.

 ■ Herunder aktiv bruk av fasiliteter som newtonrom og visningssenter.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Ungt Entreprenørskap, sjømatnæring, reiselivsnæring,  
Troms fylkeskommune, Nordavind Utvikling, skoler, videregående skoler  
i regionen og Senja Næringshage AS.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen 
og pågående arbeid.

! styrking av ung medvirkning i Midt-Troms – kommunale og regionale ungdomsråd. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, videregående skoler i regionen, Troms fylkeskommune, Ungt  
Entreprenørskap, Dyrøyseminaret, Nordavind Utvikling og Senja Næringshage AS.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! Videreføre og utvikle et samlet omdømme- og rekrutteringsarbeid for å fremme  
Midt-Troms som en attraktiv bo- og arbeidsregion for studenter og unge voksne.

«Møt Midt-Troms»
 ■ Årlig møtested for studenter fra regionen, kommuner og næringsliv i forbindelse med  
med arbeidslivsdagen på Universitetet i Tromsø.

 ■ Utvide «Møt Midt-Troms» til å bli en digital plattform, der ledige stillinger mv. i regionen 
legges ut og gjøres kjent for studentene, samt møte studenter ved flere studiesteder,  
og benytte arenaen for flere tiltak rettet mot studentene gjennom året.

 ■ synliggjøre attraktive jobbmuligheter i regionen (ref. «Bodø i vinden»).
 ■ legge til rette for flere studenter kan inngå samarbeid med bedrifter og kommuner  
for sommer/deltidsjobb og studentoppgaver i regionen.

Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Kommunene, Senja Næringshage AS, Studiesenteret Finnsnes, universitet og 
høyskoler, Nordavind Utvikling og Blått kompetansesenter.

Forsvaret, Profilgruppas traineeprogram, næringslivet i regionen 
og studenter fra regionen.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.

! etablere karrieresenter i Midt-Troms. Forsvarskommunene; 
Målselv, Bardu og Sørreisa, 
samt Lenvik kommune

Universitetet i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Forsvaret. 2018 – 
2022

Innspill i planprosessen. 

! skape uformelle arenaer for unge som flytter til regionen uten familie og nettverk. Kommunene og  
regionrådet i Midt-Troms.

Nordavind Utvikling, Profilgruppas Traineeprogram og andre  
aktuelle samarbeidspartnere.

2018 – 
2022

Innspill i planprosessen.
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Referat fra møtet i styringsgruppa for regional næringsplan Midt-

Troms 18 01 18 – behandling av høringsinnspill 

Til stede fra styringsgruppa: Geir-Inge Sivertsen, leder, og Marit Alvig Espnes. 

Forfall: Nils Foshaug. 

 

Bakgrunn for behandlingen  

Etter behandling i styringsgruppa den 28.11.17 fikk kommunene tilsendt utkast til regional 

næringsplan for Midt-Troms på høring, inkl felles saksfremlegg med innstilling. Høringsfrist: 

23.12.17. 

Etter høringsfristens utløp kom det følgende svar fra følgende kommunene:  

- Målselv: Innstilling vedtatt 

- Dyrøy: Innstilling vedtatt 

- Sørreisa: Innstilling vedtatt 

- Lenvik: Innstilling vedtatt 

- Torsken: Innstilling vedtatt 

- Bardu: Innstilling vedtatt med tillegg 

- Tranøy: Innstilling vedtatt med tillegg 

- Berg: Innstilling vedtatt med tillegg  

I tillegg kom det et innspill fra fungerende daglig leder i Visit Senja v/Wenche Pedersen, som 

også ble behandlet i styringsgruppa. 

Styringsgruppa behandlet innspillene og vedtok følgende: 

Innspill  Tema/innspill Vedtak Konkret hvor innspillet 
tas inn i planen 

 
Berg 
kommune 
 

 
Fokus på rekruttering 
av nye aktører innen 
kystnære fiskerier 
 
 
 
 
Friluftsrådet må få en 
større rolle i det 
regionale 
utviklingsarbeidet og 
nevnes som 
samarbeidspart på 
flere av de 
strategiske tiltakene 
innenfor reiseliv  
 
 
 
Senja geologi- og 
industrimuseum 
(egen tekst) 

 
Punktet tas inn i planen med 
følgende tekst: «Legge til rette 
for rekruttering av nye aktører 
innen kystnære fiskerier» 
 
 
 
 «Midt-Troms Friluftsråd» tas 
inn i planen som 
samarbeidspartner, i tillegg til 
de som står nevnt i teksten, 
under «Reiseliv strategiske 
tiltak punkt 1, 5 og 9 
 
 
 
 
 
 
Punktet tas inn som 
tilleggstekst i planen i 
tilknytning til museum, under 

 
«Sjømat – strategiske 
tiltak, nytt punkt  
 
 
 
 
 
«Midt-Troms Friluftsråd» 
tas inn i planen som 
samarbeidspartner 
under «Reiseliv 
strategiske tiltak punkt 
1, 5, 9» 
 
 
 
 
 
 
«10.9. Handlingsplan for 
samarbeid og synergier 
med andre næringer, 
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2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme og 
rekruttering – 
strategiske tiltak: 
Konkrete tiltak på 
rekrutterings- og 
omdømmearbeid i 
grunnskolen bør 
innarbeides i planen 
 

kap 10.9.: Følgende 
tilleggstekst tas inn: «Midt-
Troms-regionen vil i denne 
sammenheng arbeide for å 
etablere en nasjonal attraksjon 
basert på bærekraftig drift 
gjennom etablering av et eget 
geologi- og industrimuseum på 
ytre Senja.» 
 
 
 
Punktet anses ivaretatt i 
planen under «Rekruttering, 
omdømme og integrering,  
strategiske tiltak» 

tillegg til eksisterende 
tekst 

 
Tranøy  
Kommune 

 
Med henvisning til 
den nylig vedtatte 
klimaloven, samt 
regjeringens mål og 
planer for å kutte i 
klimagassutslipp, 
ivareta miljømessig 
bærekraft og 
stimulere til grønt 
skifte i næringslivet, 
ber kommunestyret 
om at punkter om 
dette innarbeides i 
den regionale 
næringsplanen. 
Disse perspektivene 
følgens videre opp i 
handlingsplanen.  
 
 

 
Følgende tekst tas inn under 
kap 3, som tillegg til 
eksisterende tekst: «Midt-
Troms er opptatt av å følge 
opp regjeringens mål og planer 
for å kutte i klimagassutslipp, 
ivareta miljømessig bærekraft 
og stimulere til grønt skifte i 
næringslivet. Det vises i denne 
sammenheng til delkapitlene 
om sjømat og reiseliv i planen» 
 

 
3.» Bakgrunn regional 
næringsplan og 
Byregionprogrammet», 
tillegg til eksisterende 
tekst 

 

 
Bardu 
Kommune 

 
Utenforstående 
kommuner med 
naturlig tilknytning til 
Midt-Troms må 
kunne inviteres inn til 
samarbeid over 
kommunegrensene 
for gjensidig utbytte. 
  
 
 
 

 
Planen omfatter de definerte 8 
kommunene i Midt-Troms som 
har gjort egne vedtak om 
utarbeidelse av felles regional 
næringsplan: Målselv, Bardu, 
Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, 
Torsken og Tranøy. Planen 
kan benyttes overfor regionale 
og nasjonale myndigheter, 
samt i større regionale 
sammenhenger om ønskelig. 
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Næringer som ikke 
ligger inne som en 
del av hovedtemaene 
i plan må fortsatt 
satset på, ikke 
erstattes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 8.5 / 8.7 
Viktig å være våken 
på øvingsaktiviteten 
sitt potensiale for 
lokal leveranser. 
Dette krever at 
næringslivet tørr å 
samarbeide i 
forbindelse med 
store øvelser i nord. 
Ligge forutfor med 
planlegging og 
tilrettelegging. 
 

  
 
 
 
Punktet er ivaretatt i planen, 
under kap 7, og styrkes med 
tilleggstekst, i tillegg til 
eksisterende tekst. 
Tilleggstekst er understreket: 
 
«I samfunnsanalysen har disse 
næringene fått nærmere 
omtale, og det vil fortsatt bli 
satset på disse næringene 
basert på kommunenes egne 
planer/strategier. I 
Byregionprogrammet er det 
definert tre satsingsområder 
for den regionale 
næringsplanen: Sjømat, 
reiseliv og forsvar. Den øvrige 
delen av planen vil derfor 
omhandle disse områdene, 
samt tema knyttet til 
kompetanse og 
rekruttering/integrering.  
 
 
 
Temaet tas inn i planen med 
følgene tekst under punkt 8.5: 
«Det understrekes at det er 
viktig at næringslivet følger 
nøye med på potensialet for 
lokale leveranser i forbindelse 
med øvingsaktiviteter. Dette 
krever at næringslivet 
samarbeider om leveranser i 
forbindelse med store øvelser i 
nord, og ligger i forkant med 
planlegging og tilrettelegging». 
 

 
 
 
 

7 «Kort oversikt 
over regionens 
næringsliv», 
tillegg til 
eksisterende 
tekst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«8.5 Alliert trening « 

 
 
Innspill fra 
Wenche 
Pedersen, 
fung daglig 
leder i Visit 
Senja 
 

 

 
 
Statistikk for å måle 
og dokumentere 
veksten i turisttrafikk i 
regionen, og da 
spesielt på Senja, 
utenom 
hotellstatistikken 
 
 

 
 
Tema bør innarbeides i 
forbindelse av iverksetting av 
tiltak i handlingsdelen: 
«Utvikling og realisering av 
masterplan for Midt-Troms- 
Bærekraftig 
reisemålsutviklingsprosess»  
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Arbeide opp mot 
regionalt og nasjonalt 
nivå for å få på plass 
-gode ordninger for 
bærekraftig 
tilrettelegging og drift 
av naturbaserte 
opplevelser mm.  
 
 
 
Side 33, i innledninga 
til kapittel om reiseliv: 
Her bør regionale 
næringsfyrtårn 
fremkomme som 
grunnlag for arbeidet 
med regional 
næringsplan. 
 
 
 
Nasjonal Turistveg 
bør settes inn som 
samarbeidspartner 
på tiltaket om å 
styrke regionens 
samlede 
reiselivskapasitet og 
tilbud osv., og tiltaket 
som går på å lage en 
handlingsplan for 
samarbeid og 
synergier mellom 
reiselivsnæringen og 
andre næringer og 
sektorer.  
 

Tas inn i planen som nytt punkt 
under «Strategiske tiltak 
reiseliv» med følgende tekst: 
«Arbeide opp mot regionalt og 
nasjonalt nivå for å få på plass 
-gode ordninger for bærekraftig 
tilrettelegging og drift av 
naturbaserte opplevelser» 
 
 
 
Oppdatert oversikt regionale 
næringsfyrtårn (inkl oppdaterte 
næringsfyrtårn fra Berg) tas 
med som vedlegg til 
saksfremlegget til regional 
næringsplan 
 
 
 
 
 
«Nasjonal Turistveg» tas inn 
som samarbeidspartner på 
flere av handlingspunktene i 
regional næringsplan 
«Strategiske tiltak reiseliv»: 

- Styrke regionens samlede 
reiselivskapasitet og tilbud, 
gjennom å stimulere til 

økning i lønnsomme 
overnattingsplasser og 
utvikling av 
markedstilpassede 
aktivitet- og 
opplevelsestilbud basert 
på lokale fortrinn 
 

- Lage en handlingsplan for 
samarbeid og synergier 
mellom reiselivsnæringen 
og andre næringer og 
sektorer 

 
 
 

Nytt punkt under 
«Strategiske tiltak 
reiseliv» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeidspartner, 
«Reiseliv - strategiske 
tiltak» 
 

 

Referent:  

Irene Lange Nordahl, Prosjektleder Regional Næringsplan 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: X20 

Saksmappe: 2018/282 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 23.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 22/18 13.03.2018 
Kommunestyret 19/18 26.04.2018 

 

Vedlegg 
1 18_59437-2Uttalelse til høring - helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune 
2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 
I Dyrøy kommunes samfunnsplan 2015-2026 er det vedtatt:  
 
4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  
Kommunene er tillagt et stort ansvar i forhold til å forebygge og håndtere uønskede hendelser 
innenfor sitt geografiske område. Ved noen tilfeller kan kommunen bli rammet av hendelser 
utenfor sitt ansvarsområde. Felles for all håndtering av samfunnssikkerhet knyttet til 
arealplanlegging, er at man gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven skal søke å 
finne arealer for ny bebyggelse uten at dette medfører økt risiko for skade på liv, helse og 
vesentlige materielle verdier. I arealdelen må identifisering av aktuelle tema som kan virke 
negativt for utvikling av formål ivaretas. Dette innebærer drøfting av hvert enkelt tema i forhold 
til relevans, konsekvenser, henvisning til aktuelle kartgrunnlag og en tilfredsstillende utredning. 
Det må i den videre planprosessen tas hensyn til Samfunnsplan Dyrøy – april 2015 16 
samfunnssikkerhet og klimatilpasning, bl.a. gjennom de nylige utarbeidete produktene fra 
Fylkesmannen som er «Klimahjelperen» og «Klimaprofilen.»  
 
Videre er kommunen pålagt å håndtere uønskede hendelser gjennom sivilbeskyttelsesloven, og 
skal her ivareta den eventuelle restrisiko som befinner seg ved eksisterende bebyggelse, og som 
ikke kan ivaretas gjennom forebyggende tiltak etter plan- og bygningsloven. Helhetlig ROS etter 
sivilbeskyttelsesloven er ment å utarbeides i et helhetlig perspektiv. Forskriftens veileder 
anbefaler at denne utarbeides etter prosesskravene i plan- og bygningsloven. Helhetlig ROS skal 
tas på alvor og forankres i politisk og administrativ ledelse. Disse prosessene er påbegynt i 
administrasjonen, og målsettingen er at man i løpet av 2015 skal ha et oppdatert og helhetlig 
dokument på dette gjennomført ved revidering av arealdelen. 
 
I kommunestyremøte 15.12.15 sak 66/15 ble følgende vedtatt:  
 
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2015  
 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy 
kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og 

118



sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt.  
 
Formål  
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  
 Gi en oversikt over eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen, og 
hvordan de påvirker kommunen  
 Gi en oversikt over risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha 
betydning for kommunen  
 Avdekke gjensidige avhengigheter mellom ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer  
 Si noe om særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 
infrastruktur  
 Foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  
 Gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap.  
 
Organisering, roller og ansvar  
 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens ledelse.  
 Dyrøy formannskap utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for 
prosjektgruppens arbeid.  
 Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen.  
 Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet  
 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen  
 Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, inkl. 
forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse.  
 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for 
kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
 
Budsjett- og tidsplan  
 Prosjektet får en budsjettramme på kr. 30.000,-  
 Prosjektet skal ha oppstart uke 51 i 2015 og rapport skal leveres innen uke 17 i 2016. 
 
 
Tilsyn  
  
I Dyrøy kommune ble det gjennomført tilsyn av fylkesmannen i Troms 06.09.16. Tilsynet ble 
gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, 
sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 
om kommunal beredskapsplikt § 10. 
 
Tilsynet resulterte i en rapport med fire avvik: 
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Nr. Hjemmel Beskrivelse Kommentar 
1 § 14 Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret 

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse 
mangler i sin helhet i 
Dyrøy kommune 

Dyrøy kommune har ikke 
fullført arbeidet som ble 
startet opp i 2015 med 
helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

2 § 2 Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse 
mangler og som 
følge av avvik i 
lovens § 14 er det 
også avvik i 
forskriftens § 2. 

 

3 § 6 Forskrift om kommunal Oppdatering Beredskapsplanen er ikke 
 beredskapsplikt /revisjon oppdatert siden 2011, 
   bortsett fra intern 
   varslingsliste, men heller 
   ikke denne er komplett. 
   Beredskapsplanen er noe 
   utdatert og trenger en 
   generell oppdatering som 
   omfatter blant annet 
   begrepsbruk, 
   befolkningsvarsling og 
   kommunikasjonsmetoder. 
   Det er også krav om at 
   det skal fremkomme av 
   planen hvem som er 
   ansvarlig for revidering 
   av den. 

4 § 7 Forskrift om kommunal Øvelser og opplæring Kommunen har ikke 
 beredskapsplikt  gjennomført øvelse eller 
   opplæring av nye ansatte 
   siden 2011. Ingen av 
   medlemmene i 
   kriseledelsen har :fatt 
   opplæring eller vært på 
   kurs innenfor 
   kriseberedskap. De har 
   :fatt Kriseplanen til Dyrøy 
   kommune i hånden og 
   vet lite eller ingenting om 
   sin rolle i forbindelse 
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Administrasjonens vurdering 
Prosjektgruppen bestående av Marlin Antonsen, Frank Moldvik og Kjell-Rune Marthinsen har i 
samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere gjennomført en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune. De formelle krav til innhold er beskrevet i vedlagt 
rapport.  
 
Følgende uønskede hendelser er analysert i arbeidet:  
 

1. Ekstremvær 
2. Skog og lyngbrann 
3. Skred 
4. Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
5. Større trafikkulykke – skolebuss 
6. Skipsulykke 
7. Tungtransport med farlig gods 
8. Flyulykke 
9. Institusjonsbrann 
10. Skyting på Elvetun skole 
11. Pandemi 
12. Langsiktig strømbrudd 

 

I rapporten er det på bakgrunn av analysen laget en oppfølgingsplan for at Dyrøy kommune skal 
jobbe strategisk og målrettet med sikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.  
 
Fylkesmannen i Troms har gitt aksept for at dokumentet legges på ut på høring. De vil i løpet av 
høringsperioden gi sine innspill. Formannskapet som styringsgruppe får presentert rapporten i 
formannskapsmøte 13.mars, deretter vil rapporten sendes på høring i fire uker for innspill fra 
interne og eksterne aktører. Eventuelle innspill vil legges ved saken eller innarbeides i rapporten 
før endelig behandling i kommunestyremøte 26.april.    
 
Prosjektgruppen mener rapporten vil lukke avvik 1 og 2 etter fylkesmannens tilsyn, samtidig 
som det foreligger en plan for hvordan kommunen skal lukke avvik 3 og 4. Rådmannen er 
ansvarlig for det videre arbeidet med beredskapsplanen.  
 
Etter formannskapets behandling har rapporten vært på høring til og med 18.april. Uttalelser er 
vedlagt saken.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune vedtas.  

Ordførers innstilling: 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sendes på høring før endelig 
behandling i kommunestyret 26.april 2018. Eventuelle innspill innarbeides av prosjektgruppen.  
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Ordførers innstilling: 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sendes på høring før endelig 
behandling i kommunestyret 26.april 2018. Eventuelle innspill innarbeides av prosjektgruppen. 
 
 
  

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Roald Nyrum / 77617370 18/59437-2 2018/282 03.04.2018 

     

      

Uttalelse til høring - helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy 

kommune 

Vi viser til deres rapport om høring- helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy 

kommune. 

 

Statens vegvesen har ingen innvendinger til rapporten og vil herved gratulere med ny og fin 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen. 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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4 
 

1.Innledning 
 

1.1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.  
 
Risikoanalysen skal danne beslutningsgrunnlag for planer og enkeltvedtak, grunnlag for 
prioriteringer, for risikoreduserende tiltak og for beredskapsplanen. Sårbarhet er et utrykk 
for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, 
samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har 
inntruffet. 
 
Samfunnsutvikling har skapt økt gjensidig avhengighet, slik at beredskap for en hendelse i én 
sektor er relevant for andre sektorer. Kommunens helhetlige ROS må derfor være tverrfaglig 
og sektorovergripende og ha de store hendelsene i fokus. Analysen skal synliggjøre 
kommunens viktige samordningsrolle, fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på 
tvers av kommunens ansvarsområder og samarbeidet med eksterne aktører.  
 
 

1.2 Bakgrunn 
 

ROS er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn 
fra Fylkesmannen.  
 
§ 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse: «Kommunen plikter å 
kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten 
for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet 
av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse». 
 
I Norge er det fire grunnleggende prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap: 
 

• Ansvarsprinsippet innebærer at den myndighet, virksomhet eller etat som har det 
daglige ansvaret for et område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for 
forebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.  

• Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i 
normalsituasjon og i krise.  

• Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  
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• Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et 
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og 
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.  

 
1.3 Formål og forskriftskrav 
 

Formål 

Formålet er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen 
skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 
kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske 
område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.  
 
Helhetlig ROS skal: 

- Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 
- Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen 
- Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer 
- Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen 
- Identifisere tiltak som er vesentlig for kommunens evne til å håndtere påkjenninger 
- Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap 
- Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder 

og fylkesROS 

 
 
Forskriftskrav 

Forskriften om kommunal beredskapsplikt (22.08.11), jf.lov om kommunal beredskapsplikt, 
sivile beskyttelsestiltak og siviliforsvaret (sivilibeskyttelsesloven 25.06.10), innebærer at 
kommunen skal ha: 

• En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2. Den skal oppdateres 
minimum hvert fjerde år og for øvrig ved endringer i risikobildet, jf. § 6. 

• Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3. Det 
innebærer å utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

• En overordnet beredskapsplan, jf. § 4. Overordnet berdskapsplan skal minimum 
oppdateres en gang i året, jf. § 6.  
 

§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan 
påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 
nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. 
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 
11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- 
og sårbarhetsanalysen. 

 
§ 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en 
beredskapsplan. 

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for 
å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan 
for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for 
informasjon til befolkningen og media. 

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen 
skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens 
innhold og øvrige krav etter denne bestemmelsen. 

 
Sektor- og særlover 

Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og 
forskriftskrav på fag- og sektorområdene. Det er f.eks under helse og sosial lov om 
helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanleggig,  lov om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften, lov om brann- og 
eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og flere som 
kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, 
vannressursloven, forurensningsloven, vannressursloven m.m.  

 

Plan- og bygningsloven 

Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging «fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 
mv» jf. pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse jf. pbl § 4-3. Det er viktig å påpeke at den 
helhetlige ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet 
og beredskap i planer etter pbl.  
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1.4 Kjennetegn ved helhetlig ROS 
 

Større uønskede hendelser 

Analysen omfatter hendelser som har en karakter og et omfang som gjør at kommunens 
kriseledelse blir involvert. Uønskede hendelser som skal analyseres:  

- Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser 
- Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever 

samordning 
- Uønskede hendelser som går utover kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjeneste og som krever etablering av kommunens 
kriseledelse 

- Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen 

 

Formelle krav til innhold i analysen 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen 
- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur  
- Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsenhar inntruffet 
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 

Formelle krav til deltakelse 

Forskriften setter krav til hvem som skal delta og involveres i utarbeidelsen av den helhetlige 
ROS-analysen. Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og 
private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. Det vil si at 
analysen skal gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige 
aktører på ulike fagfelt – både private og offentlige. Analysen skal behandles av 
kommunestyret, jf. § 3, andre ledd.  
 
Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Analysen gir en 
oversikt over risiko og sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene 
i kommunen og andre i deres arbeid med samfunnssikkerhet.  

 
Plan for oppfølging og rapport 

Funnene fra helhetlig ROS skal gi prosjektgruppa grunnlag til å legge fram forslag til en plan 
for oppfølging. Denne skal sammen med helhetlig ROS behandles av kommunestyret. Planen 
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skal være styrende for kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid og 
inneholde målsettinger, strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap de neste fire årene. Planen skal revideres årlig.  
 
Planen er styrende for kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i 
planlegging etter plan- og bygningsloven, økonomi- og budsjettplan, samt 
beredskapsplanverk.  
 
Plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i helhetlig ROS. Dette kan 
være tiltak for å: 

- Forebygge 
- Styrke beredskap og krisehåndteringsevne 
- Øke kunnskap 
- Forslag til mer detaljerte analyser på sektornivå 

 

Resultatene fra helhetlig ROS skal også være dokumentert i en rapport. Rapporten skal 
inneholde en oppsummering av risiko og sårbarhet i kommunen og de anbefalte tiltakene. 
Plan for oppfølging bør derfor inngå i rapporten, det samme gjelder kommunebeskrivelsen.  
 
Før rapporten vedtas, sendes den på høring til interne og eksterne aktører som har vært 
involvert i arbeidet med helhetlig ROS.  

 
1.5 Begrepsforklaringer 
 
Samfunnssikkerhet: Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike 
former for påkjenninger.  
 
Begrepet samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som 
samfunnet kan utsettes for. Tiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse 
og tiltak for å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet.  

 
Risiko: en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet 
knyttet til dette. Begrepet risiko uttrykker fare (sannsynlighet) for tap av verdier 
(konsekvens). Verdiene det her er snakk om er liv og helse, miljøverdier, materielle verdier, 
kritiske samfunnsfunksjoner, omdømme osv. Risiko kan angis som en konkret tallstørrelse 
(kvantitativ metode) eller beskrives med ord (kvalitativ metode).  
 

Sannsynlighet: Mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, angitt 
som innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap.  
 
Kritiske samfunnsfunksjoner: oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens 
grunnleggende behov. Eksempler på slike kritiske samfunnsfunksjoner er forsyning av mat og 
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medisiner, ivaretakelse av behov for husly og varme, forsyning av energi, forsyning av 
drivstoff, nød og redningstjeneste etc.  
 

Forebygging: Handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en 
uønsket hendelse skal inntreffe. I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, 
f.eks for ras og flom, og forebygging handler her om å redusere konsekvensene, f.eks. unngå 
bygging i ras- og flomutsatte områder. Også det generelle beredskapsarbeidet handler om å 
redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men dette omtales som beredskap, jf. 
definisjonen nedenfor. 

 

Beredskap: Planlegging og foreberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller 
andre uønskede hendelser på best mulig måte.  
 
Uønskede hendelser: Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan 
medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.   
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2. Planlegging og forarbeid 
 

2.1 Beskrivelse av Dyrøy kommune 
 
En beskrivelse av kommunen inneholder en beskrivelse av egenskaper og forhold som 
kjennetegner kommunen og som er relevante i samfunnssikkerhetssammenheng. I dette 
kapitlet drøftes særtrekk ved Dyrøy kommune som antas å ha betydning for risiko- og 
sårbarhetsbildet. 
 

Dyrøy kommune er med sine 289 km² en kompakt kommune med relativt korte avstander 
fra kommunens ytterkant til sentrum, og må sies å være geografisk oversiktlig. Pr 1.januar 
2017 hadde Dyrøy kommune 1138 innbyggere. Innbyggertallet har vært svakt synkende 
siden 2007, og prognoser fra SSB fram mot 2020 tyder på en fortsatt svak reduksjon. Dyrøy 
har fortettet bebyggelse rundt Brøstadbotn hvor rundt halvparten av kommunens 
innbyggere bor, ca 150 personer bor på selve Dyrøya mens resten er jevnt fordelt rundt 
omkring i kommunen. 

 

Samferdsel 

Fylkesvei 84 forbinder Dyrøy med Salangen i sør og Sørreisa i sør-øst samt via fylkesvei 211 i 
nord-øst. I tillegg har Brøstadbotn hurtigbåtanløp 4 ganger daglig til og fra Tromsø og 
Harstad. Hurtigbåtkaia er på Bergan, ca 3 km fra Brøstadbotn sentrum. Dette gir kommunen 
flere tilknytningspunkter til hovedvei E6, noe som sikrer flere alternativer i en 
beredskapssituasjon. 

Fylkesvei 84 er tilknyttet E6 sørover ved Brandvoll i Bardu via Salangen kommune, mens 
samme vei er tilknyttet E6 ved Bardufoss i Målselv kommune via Sørreisa kommune. FV 211 
har samme tilknytning til E6 ved Bardufoss. 

Dyrøy kommune har gjennomgangstrafikk hovedsaklig via fylkesvei 84. Fylkesvei 211 brukes 
som pendlervei til/fra Sørreisa og Finnsnes mens FV848/FV84 brukes sørover mot Salangen, 
Lavangen og Bardu. Fylkesvei 211 ender i Sørfjord mens fylkesvei 212 starter i Brøstadbotn 
og ender på Dyrøya. Det er kun FV212 Dyrøyhamn-Brøstadbotn, del av FV 212 (kryss 
Finnlandsmoan – kryss Brøstadbotn Sør), FV 848 og FV84 mot Salangen som har klassering 
Bk10 – 50 tonn.  

Fylkesvei 211 fra kryss Brøstadbotn Sør til FV 214 Bergan er tilkjøringsvei til hurtigbåtkai. 

Den største trafikkmengden i Dyrøy kommune har FV 211 mot Sørreisa hvor 
årsdøgntrafikken (ÅDT) er 530-900. ÅDT som måleenhet er et gjennomsnitt på daglig 
trafikkmengde over året. 

 

Skipsfart 

Indre skipsled går langs kystlinjen til Dyrøy kommune, og følger vestsiden av Dyrøya. Her er 
det omfattende trafikk av godsfartøy, hurtigruteskipene og turistskip.  Risikoen for store 
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ulykker knyttet til denne trafikken anses som liten, men er tilstede. Eksempelvis kan det 
være brann ombord i hurtigrute- eller turistskip (jfr brann ombord i MS Nordlys i 2011), eller 
grunnstøting.  Strandlinjen på vestsiden av Dyrøya og oppdrettslokaliteter i området er 
særlig utsatt for akuttforurensning ved eksempelvis grunnstøting i Solbergfjorden.  

Dyrøysundet har trafikk av lokal art (næring og fritid) i tillegg til hurtigbåttrafikken. Ei 
eventuell ulykke med hurtigbåt i dette området vil ha store konsekvenser ift. akuttberedskap 
og berging. 

 

Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

I Fylkesmannens beskrivelse av Troms fremkommer det at svikt i infrastruktur rammer 
Troms jevnlig. Selv om det i dag er sjeldent med langvarig svikt i infrastrukturen vil 
konsekvensen være stor. Dyrøy skiller seg i så måte ikke ut i forhold til andre kommuner. 

Dyrøy har relativt sett et sikkert strømnett, og har mulighet til strømforsyning både fra 
Sørreisa og Salangen. Ved omkobling i forbindelse med strømbrudd vil sentrale 
samfunnsfunksjoner i sentrum bli prioritert. Det er primært pleie- og omsorgstjenesten som 
er den største enheten i Dyrøy kommune. Øvrige områder vil ha lavere prioritet.  

Dyrøy kommune har et godt utbygd fibernett, og det dekker hele kommunen. Dette er i all 
hovedsak etablert som luftspenn, noe som gjør nettet utsatt med tanke på vær og vind.  

 

Værforhold og naturmessige forhold 

Dyrøy kommune ligger på innersiden av Senja, og er sånn sett skånet for ekstreme 
vindforhold. Yttersiden av Dyrøya er mest værutsatt, men området har lite befolkning og 
infrastrukturen anses som lite utsatt ift. konsekvenser av uønskede hendelser. 

Troms fylke har store forekomster av leire fra landhevingen etter siste istid. Bare deler av 
Troms fylke er nøye kartlagt, men det er påvist lokaliteter blant annet i Målselv, Bardu, 
Balsfjord og Dyrøy hvor kommuner er satt i faresone for leirskred. Selv om større deler av 
Dyrøy kommune er vurdert som aktsomhetsområde for leirskred, er det bare små deler av 
kommunen som er kartlagt. 

Sannsynligheten for klimaendringer er svært høy. Det er forventet store endringer innen 
klima de neste tiårene. Ingen vet med sikkerhet hvilke konsekvenser dette vil få, men man 
vet at klimaendringer vil få store konsekvenser for de områdene som rammes. Nord-Norge 
er forøvrig betraktet som et av områdene som vil bli rammet hardest av klimaendringer. 

Steinsprang, steinras, leirras og snøskred forekommer hyppig i Troms. NVE har påtatt seg 
ansvaret med overvåkning av Nordnes og Gamanjunni. Fjellpartiene overvåkes kontinuerlig. 

 

Forsvaret 

Dyrøy kommune har ingen større militære installasjoner. Imidlertid gjør nærheten til slike 
installasjoner i nabokommunene at Dyrøy kan rammes ved en eventuell konfliktsituasjon. 
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2.2 Mandat 
 
Prosjektgruppens mandat er vedtatt av et enstemmig kommunstyre i sak 66/15, 15.12.15. 
 
Vedtak i kommunstyret 15.12.15: 
  
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Dyrøy kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for 
oppfølging for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. 
 
 
2.3 Organisering og deltakelse 
 
Oppdragsgiver og eier 
 
Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens 
øverste ledelse, kommunestyret.  
 
Styringsgruppen 
 
Dyrøy formannskap utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for 
prosjektgruppens arbeid. Styringsgruppen består av Marit Alvig Espenes (ordfører), Stig 
Stokkland (varaordfører), Kjell-Sverre Myrvoll, Knut Arne Johansen og Håvard Danielsen.  
 
Prosjektleder  
 
Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis og være 
prosessleder i analysearbeidet. Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalysen, inkl. forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse.  

Prosjektleder: Marlin Antonsen 

 
Prosjektgruppen  
 
Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Prosjektgruppen: Marlin Antonsen, Frank Moldvik og Kjell-Rune Marthinsen.  
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Generell deltakelse 

Vedtak i kommunestyret 15.12.15: 

• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet.  
• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 
• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  

 

Følgende personer har bistått prosjektgruppa og deltatt i arbeidet:  
Tor Ivar Olsen (brannmester), Truls Meyer (Prosjektleder Beredskap Sørreisa), Geir Fjellberg 
(enhetsleder teknisk), Helge Richardson (heimevernet), Jan-Tore Ovesen (driftsleder 
bredbåndsfylket Troms), Hans Kristian Rønning (fylkesmannen), Knut Inge Midtbø 
(politioverbetjent Dyrøy), Tommy Furumo og Leif Nikolaisen (Statens Vegvesen), Svein Viljar 
Storvoll (vaktmester/brann), Alf Rune Hoff (skogbruk), Ragnvald Tollefsen (landbruk), Tove 
Utmo (enhetsleder PLO), Ellen Mikalsen Hals (folkehelsekoordinator), May Elin Hals 
(enhetsleder skole), Kent Hansen (IT), rådmann. 
 
 
Budsjett og tidsplan 

Det ble vedtatt i kommunestyret 15.12.15: 
 

• Prosjektet får en budsjettramme på kr. 30.000,- 
• Prosjektet skal ha oppstart uke 51 i 2015 og rapport skal leveres innen uke 17 i 2016 

 
Dyrøy kommune tar kontakt med Fylkesmannen i Troms mht. videre oppfølging.  

 

2.4 Fremgangsmåte 
Ny prosjektgruppe ble satt i uke 6 2017 og framlegger ny tidsplan for formannskapet 
26.04.17. Prosjektgruppen vil i samarbeid med fylkesmannen arrangere et møte med 
deltakere fra kommunens ansvarsområder for å involvere ansatte og ledere i diskusjonen for 
å analysere uønskede hendelser i kommunen. Vi involverer eksterne samarbeidspartnere for 
å synliggjøre kommunens ansvar og for å gi et bilde av aktørene som involveres når 
uønskede hendelser inntreffer.  

Arbeidet med å identifisere hendelsene er delvis utført tidligere, men tilbakemeldingene fra 
fylkesmannen har vært å redusere disse til 10-15 hendelser. Prosjektgruppa har redusert 
disse til 12 hendelser på bakgrunn av tilbakemelding om å slå sammen uønskede hendelser 
som var tilnærmet like.  

I møtet vil hendelsene bli analysert. Innspill fra møtet vil være grunnlag for prosjektgruppen i 
det videre arbeid. 
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Møtet planlagt avholdt: 10.05.17 
 

2.5 Vurderinger 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge 
risiko innenfor et nærmere definert system, som i dette tilfellet er Dyrøy kommune på det 
overordnede nivået.  
 

2.5.1 Sannsynlighetsvurdering 
Hvor trolig er det at den uønskede hendelsen vil skje? Dette kan uttrykkes ved hjelp av 
beregnet sannsynlighet. Historiske data og ulykkesstatistikk kan brukes der de er 
tilgjengelige, men ved hendelser som er sjeldne eller unik kan datagrunnlaget være 
manglende. Her kan lokalkunnskap og ekspertvurderinger være til hjelp sammen med 
tidligere risikovurderinger og farekartlegginger. Vurderingene gjøres av arbeidsgruppene 
og/eller prosjektgruppen.  

 
Sannsynlighetskategorier 
 

Kategori Tidsintervall   Sannsynlighet (pr.år) Forklaring 

E Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år  >10% Svært høy 

D 1 gang i løpet av 10-50 år    2-10% Høy 

C 1 gang i løpet av 50-100 år  1-2% Middels 

B 1 gang i løpet av 100-1000 år  0,1-1% Lav 

A Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år  <0,1% Svært lav 
Figur 1 - Sannsynlighetskategorier 

 
Kategoriene er DSB’s (direktoratet for samfunnssikkerhet) veileder til kommunene. Målet 
med å etablere sannsynlighetskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra 
hverandre for å få en spredning i risiko- og sårbarhetsbildet som igjen kan gi underlag for 
prioriteringer. 
 

2.5.2 Sårbarhetsvurdering 
Det skal vurderes om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede 
hendelsen, og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Dersom hendelsen 
medfører svikt i en eller flere kritiske samfunnsfunksjoner, kan dette påvirke konsekvensene 
av hendelsen. Dette må beskrives. I tillegg til å vurdere særlige utfordringer knyttet til 
kritiske samfunnsfunksjoner, skal det vurderes kommunens evne til å håndtere hendelsen og 
til å opprettholde og gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 
Prosjektgruppen behøver bistand fra interne og eksterne for å dele informasjon, vurdere 
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konsekvenser og for å tenke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak til de aktuelle 
hendelsene.  

 

I sårbarhetsvurderingen kan man bruke følgende spørsmål: 

- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den uønskede hendelsen? 
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner er kommunen avhengig av for å håndtere den 

uønskede hendelsen? 
- Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for:  

- Andre kritiske samfunnsfunksjoner 
- Kommunens håndtering av den uønskede hendelsen, herunder kommunens evne til 
å opprettholde og gjenoppta sin virksomhet 
-Samfunnsverdiene vist i figur 2.  

 

Samfunnsverdi Konsekvenstyper   
       
Liv og helse  Dødsfall, skader og sykdom 
       
       
Stabilitet   Manglende dekning av grunnleggende 
   behov. Forstyrrelser i dagliglivet. 
       
Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø 
   Langtidsskader på kulturmiljø/ 
   kulturminner   
       
Materielle verdier Økonomiske tap   

Figur 2 - Samfunnsverdier og konsekvenstyper for helhetlig ROS (Fra DSB veileder) 

 

2.5.3 Konsekvensvurdering 
Konsekvensene kan systematiseres i fire samfunnsverdier som vist i figur 2; liv og helse, 
stabilitet, natur og miljø og materielle verdier. I figuren er også de ulike konsekvenstypene. 
Direkte konsekvenser skjer som følge av hendelsen, mens de indirekte konsekvensene skjer 
som følge av svikt i de kritiske samfunnsfunksjonene (nærmere beskrivelse finnes i DSB’s 
veileder s.55 – vedlegg 2). Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike 
uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag 
for prioritering. Det er ikke hensikten å sammenligne mellom konsekvenstyper eller verdier. 
Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot natur og miljø.  
 

Konsekvenskategorier 
Kategoriene er tallfestet fra 1–5 der 5 er det mest alvorlige. 
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Liv og helse 
 

 

Stabilitet – manglende dekning av grunnleggende behov/forstyrrelser i dagliglivet 

Ant. berørte 
Varighet 

< 50 personer 50–200 personer 200–1 000 personer > 1 000  personer 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2–7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

1–2 dager Kategori  1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

< 1 dag Kategori  1 Kategori  1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Natur og miljø – skade på naturmiljø/kulturmiljø/kulturminner 

Geografis
k 
utbredels
e 

 

 
< 3 

km2/km 

 
3-30 km2/km 

 
30-300 
km2/km 

 
> 300 km2/km 

> 10 år Kategori 
2 

Kategori 
3 

Kategori 
4 

Kategori 5 

3–10 år Kategori  
1 

Kategori 
2 

Kategori 
3 

Kategori 
4 

 

Materielle verdier 

Kategori Økonomiske tap 

5 > 5 mrd. kroner 

4 2–5 mrd. kroner 

3 0,5–2  mrd. kroner 

2 100–500 mill. kroner 

1 < 100 mill. kroner 

Fredningsstatus 
/ 

vernever
 

   

Verneverdige 
kulturminner 

Verneverd
ig 

 

 
Fredete 

kulturminner 

 
Fredet kulturmiljø 

Omfattende ødeleggelse 2 3 4 5 

Begrenset  ødeleggelse 1 2 3 4 

Kategori Dødsfall 

5 > 10 

4 6–10 

3 3–5 

2 1–2 

1 Ingen 

 

Kategori Skader og sykdom 

5 > 100 

4 20–100 

3 6–20 

2 3–5 

1 1–2 
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2.5.4 Overførbarhet og følgehendelser 
Det er viktig ikke bare å fokusere på en spesifikk hendelse i ett bestemt område i 
kommunen, men også vurdere andre områder der lignende hendelser kan inntreffe. Vi vil 
vurdere om hendelsene for eksempel kan ramme flere boligområder enn ett.  

I kommuner kan det være snakk om en kjede av hendelser. En uønsket hendelse kan gjøre at 
flere følgehendelser oppstår, ved storm kan det gå skred, som igjen fører til strømbrudd. 
Risikovurderingen må dermed ta høyde for eventuelle samtidige hendelser.   
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3. Helhetlig ROS-analyse for Dyrøy kommune 
 

3.1 Identifisering av de uønskede hendelsene 
 

Prosjektgruppa presenterer under resultatene av de analyserte hendelsene i et samlet risiko- 
og sårbarhetsbilde. Vi har brukt skjema fra DSB for fremstilling av de nummerte hendelsene. 
Kommunebeskrivelsen, innspill fra enhetene, tilbakemeldinger fra fylkesmannen, fylkesROS 
for Troms fylke og ROS-analyser fra nabokommuner, samt krav som følger av forskrift om 
kommunal beredskapsplikt danner grunnlaget for de utvalgte hendelsene. Styringsgruppa 
har vært orientert under noen formannskapsmøter. Prosjektgruppa har besluttet at følgende 
hendelser utredes for videre analyser i Dyrøy kommune:   
 

1. Ekstremvær 
2. Skog og lyngbrann 
3. Skred 
4. Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
5. Større trafikkulykke – skolebuss 
6. Skipsulykke 
7. Tungtransport med farlig gods 
8. Flyulykke 
9. Institusjonsbrann 
10. Skyting på Elvetun skole 
11. Pandemi 
12. Langsiktig strømbrudd 

 

Flere hendelser kan lede til samme svikt i de kritiske samfunnsfunksjonene og eller ha 
samme følgekonsekvens (gjensidig avhengighet) og analyseres dermed kun en gang.  
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3.2 Gjennomgang av analysene enkeltvis  
 
3.2.1 Analyseskjema nr 1 - Ekstremvær 

NR.1 UØNSKET HENDELSE / Ekstremvær 

 Stormflo og kraftig vind oppstår i Dyrøy kommune. 

ÅRSAKER 
 Kraftig polart lavtrykk kombinert med fullmåne. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht høyt tidevann. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     X     Middels sannsynlighet (1 gang ila 
50-100 år = 1-2%) 

Ingen menneskelig faktor  

SÅRBARHETSVURDERING 
 Strømforsyningen faller ut som følge av vinden. Samtidig fører stormflo i kombinasjon med ekstremt kraftig nordvestlig vind til at 
veifyllinga til Dyrøybrua delvis vaskes bort. Veien stenges som følge av det. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall      X    Dødsfall skyldes ulykker i forbindelse 

med berging av materielle verdier. 
 Skader og sykdom      X    Ulykker i forbindelse med berging av 
verdier. Skade på mannskap i 
forbindelse med trefelling. 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

       X  Langvarig strømutfall (1-2 dager) i hele 
kommunen. 

Forstyrrelser   i  dagliglivet        X  Butikker stenger. Begrenset mulighet til 
å bevege seg ute. Dyrøya uten adkomst. 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   X      
Langtidsskader – kulturmiljø      X    Endel verneverdige bygg får omfattende 

skader som følge av vinden.  

Materielle verdier Økonomiske tap      X    Mange boliger får store skader. Veg til 
dyrøy og flere moloer ødelegges. Båter 
skades. 

Samlet begrunnelse av  konsekvens for Dyrøy kommune: 
Ekstremvær vil kunne føre til store konsekvenser, både mht liv og helse, stabilitet og skader/økonomiske tap. Hendelsen kan 
være direkte årsak til skader og dødsfall, og vil etter all sannsynlighet føre til store materielle skader. 

 Behov for befolkningsvarsling  Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Eventuelle evakuering av folk må avventes til været tillater det.  

Usikkerhet  Middels Begrunnelse: Begrenset tid ift. Forhåndsvarsling 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse: Ingen mulig påvirkningskraft. 
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Forslag til tiltak:  Oppdaterte kriseplaner.  Jevnlig øving med bl.a. Sivilforsvaret.  Istandsette gamle fergekaier slik at de 
kan brukes ved eventuell evakuering og tilgang til Dyrøya ved stenging av brua. 

Overførbarhet:  Andre ekstremværtyper.  Snø-, flom- og jordskred som kutter infrastruktur og truer befolkede områder. 

 

RISIKO = 8 
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3.2.2 Analyseskjema nr.2 – Skog og lyngbrann 
 
 

NR.2 UØNSKET HENDELSE / Menneskeskapt hendelse, skog- og lyngbrann 

 Bråtebrenning på innmarksbeite rundt 30 mai. 

ÅRSAKER 
-Rensking og klargjøring av overgrodd jorde før pløying og nydyrking skal iverksettes. 
-Landbruksdrift 
-Bruk av åpen ild i skog og mark (grill, bål, sigaretter etc.)  
-Barns lek med ild   
-Lynnedslag 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 Forbud mot bråtebrenning. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

      X  Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-50 
år = 2-10%) 

Høy grad av menneskelig faktor. Tidspunkt for brenning er ugunstig pga. tørke og vind.  Tørt og varmt vær øker faren for 
skogbrann. Den mest brannfarlige tiden på året er våren og forsommeren. De fleste og større skogbrannene skjer normalt fra 
slutten av april og til midten av juni. 
SÅRBARHETSVURDERING 

Skogbranner kan føre til brann- og røykskader som kan gi kroniske skader, i verste fall ta liv. Bygninger og infrastruktur kan gå tapt i 
skogbranner. Dette kan gi økonomiske tap, men det avhenger av omfang og varighet. Skogbranner kan også gi utfordringer for 
offentlige tjenestetilbud, næringsliv, husholdninger og infrastruktur. Ved slokking prioriteres innsats der liv og helse er truet, 
deretter mot boliger, næringsbygg, gårdsbygninger. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   X     Ingen 

Skader og sykdom       x   Fare for røykskader hos  
slukkemannskaper 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  X       <1 dag  

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x      2-7 dager <50 pers 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   X     Ingen 

Langtidsskader – kulturmiljø        Ikke relevant 

Materielle verdier Økonomiske tap   x     <100 mill 

Samlet begrunnelse av  konsekvens for Dyrøy kommune: 
Bråtebrann som fører til skog- og lyngbrann vil kunne gi forholdsvis store materielle skader på skog. Endel hytter vil være 
utsatt. 
Hendelsen vil ikke være direkte årsak til dødsfall eller ulykker. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Ja, i nærområdet pga. røykutvikling. 
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usikkerhet  Lav Begrunnelse: Sannsynligheten for sammenfallende forhold som utgjør stor fare for 
spredning er liten. 

Styrbarhet  Middels Begrunnelse: Vanskelig å få full oppslutning om forbud mot bråtebrenning. 

Forslag til tiltak: Informasjon til innbyggerne mht. faremomenter knyttet til bråtebrenning, synliggjøre perioder hvor 
det er økt fare. Handlingsplan for en slik hendelse burde være utarbeidet i beredskapsplanen og det bør gjennomføres 
øvelser ihht skogbrann.  

 
Overførbarhet: Brann som følge av lynnedslag / gnist fra høyspentlinjer. 

 
 RISIKO= 6 
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3.2.3 Analyseskjema nr.3 – Skred 
 

NR.3 UØNSKET HENDELSE / Skred 

 Snøskred utløst i Børingen. Gruppe med flere scooterkjørere blir tatt.  

ÅRSAKER 
 Snøscooterkjøring i bratt terreng kombinert med store skavldannelser. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht utløsnings- og utløpsområder for skred. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

        X  Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-50 
år = 2-10%) 

Grad av menneskelig faktor ved scooterkjøring eller skikjøring/skigåing. Det går flere skred hver vinter, varriert omfang. 
Stor skredulykke på svalbard 2015.  

SÅRBARHETSVURDERING 
 Terrenget er bratt og gjenstand for typiske opphopinger av snømasser og store skavldannelser.  Deler av området er brukt til 
scooterkjøring hvor formålet er å kjøre høyest mulig i bratt terreng. Kan bli svikt i strømforsyning. Vei kan bli sperret ved stort nok 
skred. Psykososialt kriseteam etableres.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall      X    Personer blir tatt av snøskred, og det er 

begrenset tid for å redde folk ut. 1-2 p 
 Skader og sykdom      x    Samme som over.  Skadepotensialet er 
stort, det er ofte flere involvert i slik 
kjøring. 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  X       Lite eller ingen infrastruktur rammes av 
snøskred i området. 

Forstyrrelser   i  dagliglivet      X      Mange personer involveres, særlig i det 
direkte bergingsarbeidet. 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   X     Begrenset område for skredutløp. Noe 
vegetasjon rammes i utløpsområdet. 

Langtidsskader – kulturmiljø   X       Ingen kulturhistoriske miljøer eller 
minner i området.  

Materielle verdier Økonomiske tap   X       Snøscootere og noe skog. 

Samlet begrunnelse av konsekvens for Dyrøy kommune: 
Omfanget av hendelsen vil kunne ha store konsekvenser for liv og helse til de som er direkte involvert i hendelsen samt 
redningsmannskaper.  Det vil være begrenset ift stabilitet, natur og miljø og økonomiske tap.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Eventuell evakuering vurderes opp mot sannsynlighet for utløp av skred i befolkede områder.  

Usikkerhet  Middels Begrunnelse: Begrenset tid ift. forhåndsvarsling. 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse: Ingen mulig påvirkningskraft ift. snømengder.  
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Forslag til tiltak: Oppdaterte kriseplaner.  Jevnlig øving med bl.a. Sivilforsvaret og andre aktuelle instanser knyttet til 
redningsarbeid.  Holdningsskapende tiltak som gjør at færre tar risikoen med scooterkjøring i farlig terreng. Dette i 
samarbeid med Dyrøy og Sørreisa Snøscooterforening og politiet. Utarbeide oversikt over bebyggelse i skredutsatte 
områder.  
 Overførbarhet:  Andre turområder i kommunen. 

 

  RISIKO = 6  
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3.2.4 Analyseskjema nr.4 – Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
 

NR.4 UØNSKET HENDELSE / Menneskeskapt hendelse, bortfall av elektronisk kommunikasjon 

 Avgraving av fiberkabel fram til kommunalt punkt. I forbindelse med gravearbeid ved Elvetun skole ble fiberkabelen inn til 
bygget gravd av.  

ÅRSAKER 
 Dårlig kartgrunnlag / feil i kartet. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 Mulighet for omkobling, backup til forskjellige lokasjoner utenfor kommunehuset (samarbeid med Sørreisa kommune).  

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-50 
år = 2-10%) 

Høy grad av menneskelig faktor. Flere forhold kan være årsak til overgraving, f.eks. at trasèen er feiltegnet i kart eller at 
ledningen er lagt annerledes enn planlagt og at kartet ikke er oppdatert med faktisk plassering. Tilfeller i Dyrøy.  

SÅRBARHETSVURDERING 
Sentrale funksjoner i kommunen vil bli uten datatilknytning i perioden det vil ta å rette. Ikke tilgang på pasientjournaler og kommunens måte å 
informere på er redusert.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   X     Ingen 

Skader og sykdom   X     Ingen 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

    X     200-1000 pers (1-2 dager) 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     X     200-1000 pers (1-2 dager) 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø        Ikke rel. 

Langtidsskader – kulturmiljø        Ikke rel. 

Materielle verdier Økonomiske tap   X     <100 mill 

Samlet begrunnelse av konsekvens for Dyrøy kommune: 
Avgraving av fiberkabel vil i ytterste konsekvens gjøre i overkant av 1000 mennesker uten kommunikasjon i inntil èn dag. 
Alternativ kommunikasjon er mulig gjennom andre tjenesteleverandører.   
Butikker og servicebedrifter får ikke gjennomført transaksjoner og handel vil derfor i all hovedsak stoppe opp ved et brudd 
på fiberkabel.  
Hendelsen vil ikke være direkte årsak til dødsfall eller ulykker. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei, men burde informeres om via hjemmeside/facebook.  

Behov  for evakuering Nei. 

usikkerhet Middels Begrunnelse: Usikkerhet mht. omfang av bortfall kommunale tjenester. 

Styrbarhet Høy Begrunnelse: Bedre kartlegging av infrastruktur gir lavere risiko for denne typen hendelser 
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Forslag til tiltak: Kvalitetssikre at kabelen registreres der den faktisk er lagt. 
Forbedre 4G, spesielt mot område Skøvatnet/Sørfjord. 
Undersøke aggregatkapasiteten i kommunen  -  må kunne få opp pasientjournaler etc.  

I sektor-ROS burde enhetene uttrykke hvor sårbar de vil være ved bortfall  

Overførbarhet: Brann i teknisk rom. Mekanisk påvirkning. Nodebuer m/elektronikk. 

 
RISIKO=9 

Kartet er fra presentesjonen til BBFT i Dyrøy. Følger E6, forsyner Spildra via Radio fra Nesaksla. Eltele i Alta har 
radioløsningen. Viktige punkt: Avgreining i høgspentlinje og Elvetun skole. 

 

 

Figur 3- Avgreining i høgspentlinje 
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3.2.5 Analyseskjema nr.5 – Trafikkulykke / Skolebuss 
 

NR.5 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykke - Skolebuss 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Fullastet skolebuss på vei til eller fra Elvetun skole en vinterdag på glatt føre. Sjåføren mister kontrollen og bussen med de 40 
skoleungene kjører igjennom autovernet og havner på siden i en veiskråning. Bussen har rullet rundt, før den stopper mot noen 
store trær. En person i en møtende bil ser hele hendelsen og varsler nødetatene. Situasjonen er uoversiktlig med mange skadde. 

ÅRSAKER 
Glatt vei, sørpete kjøreforhold, fersk sjåfør/illebefinnende, høy hastighet. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Nedsatt fartsgrense i aktuelt område. 
Strøing/salting av aktuell veistrekning. 
Autovern i svinger. 
 
 SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x  Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-50 
år = 2-10%) 

Begrunnelse for sannsynlighet - Har skjedd tidligere 
De siste 5 år har det vært 2 bussulykker i Dyrøy, der skolebussen har kjørt av veien, men da uten vesentlige 
personskader. Det er derfor høy sannsynlighet for at lignende ulykker kan skje igjen, - og med større skadeomfang.  

SÅRBARHETSVURDERING 
 Skolebussulykke vil berøre mange og utfordre Dyrøysamfunnet. 

 Ved en slik hendelse vil kommunens kriseledelse bli satt. 
 Mange pårørende med stort informasjonsbehov. 
 Psykososialt kriseteam vil bli involvert i arbeidet. 
 Utfordrer ambulansekapasiteten og akuttmottak sykehus. 
 Vil utfordrer nødetatene på kapasitet, organisering og arbeid på skadestedet. 
 Mange av foreldre som blir berørt har sin arbeidsplass i kommunen. Dette kan medføre utfordringer med tanke på det 

ordinære tjenestetilbudet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall       x  6-10 pers 

Skader og sykdom       x  20-100 pers 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

         Ingen 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     x    1-2 dager 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø            Ingen 

Langtidsskader – kulturmiljø            Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap    x        0-10 mill kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 
 Stor og langvarig påkjenning av lokalsamfunnet. 
 Utfordrer kommunens kriseledelse både i akuttfasen og oppfølgingsfasen 
 Utfordrer kapasiteten til psykososialt kriseteam 
 Ulykken medfører økt behov for spesialisthelsetjeneste. 
 Ansatte i kommunen blir direkte berørt av ulykken. 
 Nedsatt fremkommelighet. 

Behov for befolkningsvarsling Pårørende 
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Behov  for evakuering Nei 

usikkerhet Nei Begrunnelse 

Statens vegvesens statistikk på tilsvarende ulykker i Norge. 

Styrbarhet Liten Begrunnelse 
 Kommunen har ikke vedlikeholdsansvar på fylkeskommunal vei, og vil bare ha en 

rolle som pådriver ved behov for tiltak 
 Skoleskyssen organiseres av fylkeskommunen og gjennomføres av eksternt 

transportselskap.  
 Kommunen har liten innflytelse på transportørens rutiner og internkontroll. 

Forslag til tiltak 
Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Gjennomføre regelmessig samvirkeøvelser (sammen med alle nødetatene) med denne type ulykker som tema. 
 Regelmessig gjennomgang av skolenes beredskapsplan for krisehåndtering. 
 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 

• Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
• Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende. 

Overførbarhet 

Andre godsbil/bussulykker på alle veier i hele kommunen. 

 

RISIKO=11 
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3.2.6 Analyseskjema nr.6 – Skipsulykke 
 

NR. 6 UØNSKET HENDELSE: Skipsulykke 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Hurtigrute/Chruiseskip/hurtigbåt –havari/forlis – Oljeutslipp 
 
Passasjerskip grunnstøter utfor Dyrøya på tur gjennom Solbergfjorden. Det er dårlig vær med kald vind fra nord og bølgehøyder på 
rundt 2-3 meter. Grunnstøtingen har ført til store skader på skipet og det tar inn store mengder vann. Det lekker olje fra skipet. 

ÅRSAKER 
Grunnstøting etter motorstopp 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 Kommunenes plan for evakuering og innkvartering. 
 Rederiets tiltaksplan for uønskede hendelser. 

110-sentralens varslingsrutiner: 
 Trippelvarsling (politi, ambulanse og brann) 
 Varsle kystverket 
 Lokale brannvesen/oljevern, IUA. 
 Varsle nabokommuner 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

      x        Middels sannsynlighet 

Begrunnelse for sannsynlighet 
I Solbergfjorden har det vært hendelser av denne typen. Farvannet er trangt, med flere undervannsskjær og til dels stor skipstrafikk. 

SÅRBARHETSVURDERING 
Redningsdelen 

 Mange passasjerer som skal evakueres. 
 Utfordringer med evakuering grunnet tilgjengelighet på båter egnet til oppdraget. 
 Koordinering og samkjøring på tvers av kommunegrenser. 
 Hendelsen vil utløse flere typer for innsats, som må gå parallelt. 
 Kapasitet på helseapparatet 

 
Følgehendelse 

 Området har sterk strøm, det er korte avstander til land, og oljepåslag på land vil skje innen relativt kort tid. 
 Langvarig opprydningsaksjon. 
 Variert strandsone med vekslene naturtyper (sandstrender, svaberg, fjell, steinfyllinger og rullesteinsfjære, holmer og 

skjær) vil skape utfordringer i opprydningsfasen. 
 Forurensningen vil ramme flere kommuner både på fastlandssiden og på Senja. 
 Aksjonen vil strekke seg over et tidsrom på flere måneder og ha flere innsatsfaser. Den vil kreve store mannskapstyrker. 

Det antas at behovet for mannskap i oppryddingsfasen vil være større enn hva Dyrøy kommune klarer å stille. 
 Selv om en slik hendelse vil blir en IUA-aksjon, vil kommunen bli utfordret på flere områder som logistikk, administrasjon, 

innkvartering m.m. 
 
KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x       1-2 pers 

Skader og sykdom     x       Noen 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

   x        Ingen behovsmangel 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     x       1 – 2 uker 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       x  Oljeutslipp 

Langtidsskader - kulturmiljø       x  Oljeutslipp/skipsvrak 
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Materielle verdier Økonomiske tap       x       

Samlet begrunnelse av  konsekvens: 
 

Grunnstøting (hovedhendelsen) 
 Skader i forbindelse med grunnstøtingen eventuelt ved evakuering 
 Daglige gjøremål må tilsidesettes for å bekle roller i kriseteam, evakuering og mottak 

 
Oljepåslag (følgehendelse) 

 Skipsulykke i vårt farvann vil gi følgende utfordringer: 
• Kapasitetsutfordring ved oppryddingsarbeidet. Opprydningsarbeidet vil pågå i lang tid. 
• Vil bli utfordrende å skaffe tilstrekkelig personell. 
• Kort avstand fra utslipp til påslag sett opp mot responstid 
• Liten erfaring med større olje-aksjoner 
• Lange og skiftende strandsoner vil medføre utfordringer i oppryddingsarbeid. 
• En stor del av strandsonen vil bli berørt – langtidsskader på naturmiljø. 

Behov for befolkningsvarsling  Nei 

Behov  for evakuering  JA.  Evakuering av passasjerer fra skipet. 
Ikke behov for evakuering i forbindelse med oljepåslag. 

usikkerhet Middels Begrunnelse 
Relativt lite erfaring med slike hendelser i regionen og til dels i Norge. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Kommunen vil i liten eller ingen grad kunne påvirke sannsynligheten for en slik type 
ulykke. 

Forslag til tiltak 
Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Kartlegge særlig sårbare områder i strandsonen i f.m. oljepåslag – utarbeides prioritert tiltaksliste. 
 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
 Utarbeide plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
 Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende. 

Overførbarhet 

Hele kystsonen til Dyrøy kommune 

 
RISIKO=8  
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3.2.7 Analyseskjema nr.7 – Større trafikkulykke med farlig gods 
 

NR. 7 UØNSKET HENDELSE: Større trafikkulykke som sperre vei – farlig gods 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Det skjer en trafikkulykke, hvor en trailer/tankbil med farlig gods er involvert. Det oppstår en lekkasje med påfølgende brann, noe 
som medfører eksplosjonsfare. Ugunstig vindretning gjør at giftig røyk driver mot bebyggelse.  
Skadestedet er uoversiktlig og skuelystne samler seg for å få med seg hva som skjer. 

ÅRSAKER 
Økende mengde tungtransport langs veiene. 
Økende mengde utenlandske kjøretøy med dårlig vinterdekk. 
Dårlige veier/brøyting/strøing 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Snarest mulig varsle politi, ambulanse og brann 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x   Økende godst/tung-transport 
langs veiene medfører økt 
risiko 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er en økende mengde utenlandske trailere på norske veier. Disse ansees som en risiko i trafikkbildet. Mange av kjøretøyene har 
for dårlige dekk til å ferdes langs norske vinterveier og kan skape farlige situasjoner. På landsbasis skjer det flere ulykker med tyngre 
kjøretøy med personskade årlig i Norge. I følge Statens Vegvesens statistikk for Nord-Norge, er tyngre kjøretøy i gjennomsnitt 
involvert i 9 ulykker med personskade årlig. 

SÅRBARHETSVURDERING 
 Trafikkulykke og brann vil medføre stengte veier i en periode. 
 Bortsett fra Brøstadbotn – Kastnes og Brøstadbotn – Dyrøya er det omkjøringsmuligheter, men dette vil gi lengre reisetid. 
 Vil gi noen utfordring for deler av kommunens tjenester (F.eks. vil hjemmetjenesten får noe lengere 

kjørevei, evt. være forhindret fra å kjøre disse strekningene) 
 Mulig evakuering av befolkningen i det aktuelle området. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x    1-2 pers 

Skader og sykdom     x    3-5 skadd 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  x     < 1 dag, mindre enn 50 pers 

Forstyrrelser   i  dagliglivet   x     < 1 dag, mindre enn 50 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø       ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap   x     <100 mill 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
 Det er stor sannsynlighet for at 1 eller flere av de som er direkte involvert i trafikkulykken vil kunne omkomme. 
 Det er også forventet at et begrenset antall vil bli eksponert for kjemikalier og/eller giftig røyk. 
 Området rundt skadestedet vil være stengt for allmenn ferdsel for en kortere periode. 
 Det kan være behov for evakuering i et avgrenset område på grunn av eksplosjonsfare. 
 Tiltak i forhold til eksponering av giftig gass. 
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Behov for befolkningsvarsling JA.  Ved eventuell avsperring av det aktuelle området og ved varsling av igangsatte tiltak som berører 
befolkningen i området. 

Behov  for evakuering Det kan være behov for evakuering av et begrenset område. 

usikkerhet  Middels Begrunnelse 
Det skjer regelmessig trafikkulykker langs hovedveiene, noe en også må forvente i Dyrøy. 
Det er knyttet usikkerhet til når og hvor en slik ulykke vil inntreffe. 
Selv om noen transportselskaper regelmessig transporterer gods gjennom kommunen, er det 
vanskelig å forutsi hvilke kjemikalier disse transporterer, spesielt når det gjelder stykkgods. 

 
 

Styrbarhet Delvis Begrunnelse 
Tillatt hastighet, veistandard og kjøreforhold vil påvirke sannsynligheten for at en trafikkulykke 
inntreffer. 

Tiltak for å øke kunnskap: 
 Kommunen, ved det kommunale brannvesen, kartlegger hvilke type farlig gods som ferdes i området, samt 

kartlegger industrien i området (egen kommune og nabokommune), som bruker kjemikalier. 
 
Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
 Utarbeide/oppdatere plan for befolkningsvarsling 
 Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
 Plan for evakuering ved eksplosjonsfare/branntilløp 

Overførbarhet 
Overførbar til andre transportulykker. 

 
RISIKO=6 
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3.2.8 Analyseskjema nr.8 – Flyulykke 
 

NR.8 UØNSKET HENDELSE - Flyulykke 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Fly i retning Bardufoss passerer Dyrøy kommune og mister kontrollen, flyet styrter innenfor kommunens geografiske 
område. Det er mange omkomne og skadde og det er stor trykk fra media. Det oppstår brann i flyvraket og situasjonen er 
uoversiktlig.  Bardufoss lufthavn har flere avganger daglig.  

ÅRSAKER 
- Tekniske problemer 
- menneskelig svikt 
- Sabotasje 

 
IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Avinors og forsvarets egen beredskapsplan 
 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

 x     Svært lav sannsynlighet (<0,1%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Sannsynligheten for at fly havarerer vurderes som svært lav og har en ulykkesrate på rundt 2 pr.1 mill avganger 
(statistikk fra Boeing statistival summary of commercial jet accidents 1959-2007). 

SÅRBARHETSVURDERING 
Det vil kunne ha store konsekvenser for mannskap og passasjerer. Dersom flyet styrter over bebyggelse som 
omsorgsboliger/næringsbygg etc  vil konsekvensene kunne bli svært store med så mange involverte. Det behøves forsterkninger av 
ressurser og kommunen vil være avhengige av hjelp fra andre kommuner og redningstjenester.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x Mer enn 10 dødsfall 

Skader og sykdom     x Mer enn 100 skadde 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

x     Ingen 

Forstyrrelser   i  dagliglivet   x   2-7 dager, 50-200 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø X     Ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø X     Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap    x  2-5 mrd 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
Dersom hendelsen inntreffer vil det mest sannsynlig involvere mange skadde og omkomne. Det vil sette kommunen under 
press å håndtere en så stor hendelse og det vil ikke være nok ressurser i kommunen til å håndtere det. Innbyggere kan være 
berørte av å ha mistet sambygdinger og pårørende må ivaretas. Det må iverksettes psykososialt kriseteam. Dette vil oppleves 
som en påkjenning for Dyrøysamfunnet.  
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Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov  for evakuering Om ulykken inntreffer et bebygget område kan det være behov for evakuering.  

usikkerhet  Høy Begrunnelse Stor usikkerhet rundt når en slik hendelse kan inntreffe 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse Kan i liten grad påvirke og styre risikoen for en slik hendelse 

Forslag til tiltak 

- Kompetanseheving på krisekommunikasjon for psykosos.team/kriseledelsen 
- Plan for mottakssenter for pårørende og håndtering av dette 

 

Overførbarhet 

Ingen.  

 

RISIKO=4  
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3.2.9 Analyseskjema nr.9 – Institusjonsbrann 
 

NR.9 UØNSKET HENDELSE – Stor brann på institusjon 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er skolekjøkken på Elvetun skole og læreren trer ut av skolekjøkkenet. I tidsrommet oppstår det brann i kontakten til 
stekovnen og elevene evakuerer fra skolekjøkkenet. Brannen slokkes ikke og det spres dermed fort før 110 varsles. 
Brannvarslerne piper og bygningen evakueres etter skolens evakueringsplan. Det er mye røyk. Det er vind i lufta noe som 
øker sannsynligheten for spredning. 

ÅRSAKER 
- Feil ved elektrisk anlegg 
- Uaktsom bruk av åpen ild 
- Varmeutvikling i lysarmatur 
- Bruk av levende lys 
- Ladding av elektriske artikler 
- Brann i kaffetrakter/vannkoker 
- Menneskeskapt – påsatt 

 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
- Brannøvelser ved skolen  
- Evakueringsplan 
- Brannvarslere 
- Nødutgang 

 
SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  Høy (2-10%) 1 gang ila 10-50 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, Hele 43% av brann- og redningsvesenets utrykninger i 2016 
skyldtes komfyrbranner. Større sannsynlighet i hjem enn bygning. I 49 prosent av tilfellene ble bygningsbrannene først 
oppdaget av automatiske brannalarmer eller røykvarslere i 2016 (statistikk fra DSB). 

SÅRBARHETSVURDERING 
Brann ved Elvetun skole vil medføre stenging i etterkant av brannen, dette påvirker hele Dyrøysamfunnet om foreldre må være 
hjemme i flere dager med barna.  
Alternativet er å bruke et midlertidig lokale, for skolen vil det være utfordringer med skyss og logistikk. Det er ikke andre bygg i 
Dyrøy som kan benyttes.   
Dyrøy og Sørreisa har idag et fungerende brannvesen ilag. Det er sårbart ifht brann om brannvesenet må komme fra Sørreisa, 
Bjørgatunnelen er stengt og gir kjøring på ca 30 min.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall  X    1-2 pers 

Skader og sykdom  X    3-5 pers 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

x     < 1 dag 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x  >7 dager 50-200 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø       

Materielle verdier Økonomiske tap x     >100 mill.kr 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
2 nye elever visste ikke evakueringsrutinene, slått ut av røyk og ikke berget ut. Noen skadet. Det vil pårvirke 
Dyrøysamfunnet, vanskelig for elevene å glemme hendelsen. Psykosos.kriseteam må iverksettes.  
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Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei, men foreldre burde varsles 

Behov  for evakuering Ja 

usikkerhet Middels Begrunnelse Flere årsaker til at brann kan oppstå, usikkert hvor raskt det sprer seg  

Styrbarhet Middels Begrunnelse Skolen er den institusjonen som er best forberedt pga gjennomførte øvelser. 
Rask evakuering.  

Forslag til tiltak 

- Skolen mangler egen ROS-analyse 

- Gjennomføre brannøvelser 
- Oppdaterte evakueringsplaner og opplæringsrutiner 

- Sprinkelanlegg 

- Evakueringsplaner for alle kommunale bygg 
- Plan for å gjennomføre undervisning uten å benytte skolens område 

- Vedlikeholdsrutiner på elektriske anlegg og brannvarslere 

- Utarbeide plan for krisekommunikasjon ved brann på skole 
- Vaktordninger som ivaretar Dyrøy og Sørreisa ved ev.brann 

 
Overførbarhet 

Til andre bygninger som PLO, barnehage, Nordavindshagen, kommunehuset, utleiebygget osv. 

 

RISIKO=9 
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3.2.10 Analyseskjema nr.10 – Skyting på skole 
 
NR.10 UØNSKET HENDELSE/ Menneskeskapt hendelse - Skyting på skole  

Elev 9.trinn har med våpen på skolen. I Dyrøy er det en felles skole for 1-10.trinn med totalt 122 elever (i 
2017/18) og undervisningspersonell på 20 stk, pluss noen til mtp renhold/vaktmestere +. Eleven starter i et 
friminutt å skyte rundt seg, treffer flere elever. Det oppstår panikk i skolegården hvor skytingen finner sted. 

ÅRSAKER 
Hevn mot institusjon/personer, rus, psykisk ustabil, mord – selvmord, publisitet, terror. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Skolens evakueringsplan – eksisterende for brann, men kan fungere for andre årsaker 
- Politiets handlingplan for pågående livstruende vold. Politiet har kart og informasjon over kommunens skoler 

og barnehager 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

  x    Lav sannsynlighet (1 gang ila 100-
1000 år = 0,1-1%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
DSB (ROS skoleskyting nasjonalt 2014) mener forutsetningene er til stede. Forhold i samfunnet: Drap, selvmord 
bl.unge, våpentilgang, kultur. Forhold i skolen: Læringsmiljø, mobbing, inkludering, kunnskap, helsetjeneste. DSB 
mener skoleskyting oppstår på mindre steder, noe Dyrøy er. Vurderes likevel med lav sannsynlighet grunnet 
forebyggende barrierer. 
 

 
SÅRBARHETSVURDERING 

Utrykningstid, kunnskap om hendelsen, rømningsveier – hendelsen skjer i utgangspunktet ute, men kan etterhvert 
utarte seg til å skje inne. Hendelsen vil berøre mange, men vil foregår over kort tid. Behov for psykososialt team.  
 
 
KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall    x  6-10 personer 

Skader og sykdom   x   6-20 personer 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

     Nei 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x  50-200 pers over lang tid 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Nei 

Langtidsskader - kulturmiljø      Nei 

Materielle verdier Økonomiske tap x     < 100 mill. 
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Samlet begrunnelse av  konsekvens for Elvetun – 122 elever, 20+ ansatte 
- Usikkert hvor mange elever som er kommet ut. De kan være samlet i flokk, lett å ta flere, men det er god plass 

ute til og raskt rømme 
- Usikkert om det er flere med våpen  
- Tidspunkt hendelsen oppstår på vil kunne varriere og konsekvensene deretter 
- Skadeomfang – Fysiske og psykiske skader, 25% sannsynlighet for at overlevende utvikler posttraumatiske 

stresslidelser. Kan påvirke barn, familiemedlemmer, ansatte i lang tid. Påkjenning for små lokalsamfunn 
- Situasjonen vil nok være uforberedt, 26% av skoler i Midt-Norge/Nord-Norge har øvd på skoleskyting i flg DSB 
- Skades omdømmet til skolen? Kan være forventet at de skulle håndtert situasjonen bedre og at barna ikke er 

trygge. 
- Kostnader for ev.ombygging mindre enn 100 mill.  
 

 Behov for befolkningsvarsling Ja, men med forbehold om å unngå og oppsøke situasjonen. 

Behov  for evakuering Ja, for de som ikke står i situasjonen burde de evakueres bort fra området. I 
utgangspunktet behov for å evakuere alle.  

usikkerhet Høy Begrunnelse:  
-Usikkert hva som vil skje og om det vil skje 
-Usikkert om det vil være flere gjerningsmenn 
-Usikkert hvilket tidspunkt ila skoledagen det vil skje 
-Usikkert skadeomfang 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Mye usikkerhet rundt denne type hendelse og dermed vanskelig å 
kontrollere, med mindre det er varslet om på forhånd som en direkte trussel  

Forslag til tiltak 
- DSB oppfordrer til implementering i kommunal beredskapsplan. Gjennomføres i Dyrøy. 
- 3 F’er: Forstå, Forebygge, Forberede 
- Plan for hva som kan gjøres før nødetater har kommet til: varsling, låsing, rømming 
- Øke kunnskapen om skoleskyting: hvilke tegn kan oppfattes, unngå å overse varselstegn, psykiske problemer 

avdekkes i følge DSB for sent, gode rutiner for å koble inn psykologisk helsetjeneste og eventuelt styrking av 
denne. Tiltak: kompetanseheving/kurs 

- Toveis talevarslingsanlegg der skoleledelsen når ut til elever og ansatte 
- To dører ut av hvert klasserom for å gjøre det lettere å flykte 

 

Overførbarhet 
Situasjonen er overførbar til andre offentlige institusjoner i Dyrøy, herunder kommunehuset hvor NAV-
kontor/legevakt kan være mer utsatt, kommunal barnehage, Nordavindshagen, offentlige arrangementer som 
skjer i kommunen.   

 

RISIKO=6 
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3.2.11 Analyseskjema nr.11 - Pandemi 

 

 
  

Nr.11 UØNSKET HENDELSE/ Pandemi 
 
 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Kommunen rammes av smittsomt influensavirus, mange blir syke. Det vil ramme mange personer, de med lavest 
immunforsvar utsettes i sterke grad. Kan påvirke tjenestetilbudene i kommunen – Pleie- og omsorg utsatt.  

ÅRSAKER 
 Økt global transport, overbefolkede områder, urbanisering   

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
- Smittevernplan gjeldende for Dyrøy, Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
- Vaksine som tilbys i forkant av influensasesong (mest utsatt mellom november-mars), tilbys risikogrupper 
- Smitteverntiltak på arbeidsplasser og generelt (basal hygiene som håndvask etc). 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-50 
år = 2-10%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er vurdert av tidligere statistikker at verden rammes av en influensapandemi hvert 20. – 40. år. Høy grad av 
befolkningsvandring på tvers av landegrenser gjør at sannsynligheten for at en influensapandemi sprer seg til Norge 
er stor. Norske myndigheter har også vurdert dette som den hendelsen med høyest sannsynlighet på landsbasis de 
neste årene. 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Felles smittevernplan ble sist oppdatert i desember 2014.  
 
Rammer mange personer, statistisk kan 25% av befolkningen bli syk med varighet på 2-4 uker. Sentrale funksjoner i 
kommunen kan rammes. Pleie- og omsorg er sårbar, samt pga syke og pleietrengende som er avhegig av hjelp. 
Avhengig av høyt antall bemanning/ekstra personell ved sykdom.   
 
Økt belastning på legekontor for vaksinering og behandling uten å spre virus.  
Økt behov for renhold på områder hvor det er gjennomstrømming av folk.  
Massevaksinasjon med prioriteringsliste. 
 
I smittevernplan fra 2014 foreligger denne statistikken for Dyrøy:  
 

Kommune Innbyggere 

Totalt syke 
gjennom 
pandemien 

Antall 
samtidig syke i 
uke 6 (topp) 

Antall nye 
legebesøk i 
perioden 

Antall 
sykehus-
innleggelser 

Døde 

25 % 4-8% 10-25% 
0,5-2,5 % av 
syke 

0,1-1% 

Dyrøy 1180 295 45-95 118-295 6-30 1-10 
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KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   X   3-5 døde 

Skader og sykdom     X Over 100 syke 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  X   2-7 dager/50-200 personer 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    X  Mangel på personer for å 
levere tjenester 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Nei 

Langtidsskader - kulturmiljø      Nei 

Materielle verdier Økonomiske tap X     <100 mill.kr 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
Når mange personer blir syke påvirker det daglig funksjoner i samfunnet. Dyrøy har interkommunalt legesamarbeid, men 
denne type pandemi spres over kommunegrensene, slik at tilbudene påvirkes utenfor kommunen også. Smitte spres raskt, 
vaksinasjon ikke nødvendigvis klar før om en stund. 
Det er mulig at tjenestetilbud som skole og barnehage må stenge pga mangel på arbeidskraft, dette kan igjen føre til frafall på 
andre arbeidsplasser.  
Midlertidig stenging av områder hvor det økt gjennomtrekk av mennesker, kan være nødvendig for å redusere 
smitteeffekten.  
Det er kritisk for kommunen om det blir mangel på medisiner og behovet for sykehjemsplasser øker.  
Det kan være behov for ekstra lokale for vaksinasjon, prioritering av grupper.  
Innkjøp av vaksiner, stort antall personell til vaksinering og medisinsk behandling vil være kostnadskrevende 
Kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner og det generelle dagliglivet vil få store utfordringer i å holde normal drift gående 
under en influensapandemi. Konsekvenser for samfunnsverdiene i kommunen vurderes som store.    
 
 
 
 
 
 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja, det vil være behov for å nå ut til innbyggere med informasjon om situasjonen, f.eks vaksinering, 
forebyggende hygiene, reduserte tjenestetilbud etc. 

Behov  for evakuering Nei. 

usikkerhet Høy Begrunnelse: Vet at det vil inntreffe, men usikkert når og omfanget av det 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kan ikke styre selve pandemien, men det er mulig å redusere omfanget 
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RISIKO=13 

 

 

  

Forslag til tiltak 
- Gjennomføre egen sektor ROS for PLO for å synliggjøre eventuelle sårbarheter/mangler. Må 

gjennomføres i Dyrøy, tas med i framdriftsplan.  
- Innarbeide funn i beredskapsplan for helse og omsorg som skal revideres 
- Smittevernlege og rådmenn i beredskapsgruppen vil i et slikt tilfelle gjennomgå ressurser i hver enkelt 

kommune. Man kan her avtale interkommunalt samarbeid der det er nødvendig. Innleggelse og 
kommunikasjon med lokalt sykehus vil foregå gjennom ordinære kanaler. Innleggelser skal vurderes strengt. 

- Skoler og barnehager må vurderes stengt under hendelsen.  Dette gjøres av smittevernlege etter delegasjon 
fra kommunene. Avgjørelsen gjøres i samråd med kriseledelsen. 

- Kommunisere ut informasjon om, samt tilby influensavaksine til risikogrupper som forebyggende 
tiltak 

 
 
 
Overførbarhet: Kan overføres til andre virus, f.eks Noro, men ulikt omfang. Rutiner for vaksinasjon/informasjon 
kan overføres.  
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3.2.12 Analyseskjema nr.12 – Langsiktig strømbrudd 
 

NR. UØNSKET HENDELSE – Følgefeil av andre uventede hendelser – Langsiktig strømbrudd 

Som en følgehendelse av uvær oppstår det skade på kraftlinje og det oppstår et langvarig strømbrudd i Dyrøy. Det er vinter 
med minusgrader ute, flere boliger har kun elektronisk oppvarming og boligene blir kalde. Flere funksjoner vil svikte som 
følge av dette. Elektrisk kraft er en underliggende forutsetning for bruken av de øvrige innsatsfaktorene, enten det er arbeidskraft 
eller maskiner. Det vil si at alle andre infrastrukturer som helse, utdanning, transport og telekommunikasjon har et fundamentalt 
behov for elektrisk kraft for i det hele tatt å fungere. (”Kraftmarkedets føringer for sårbarheten i norsk kraftforsyning” av FFI 
Rapport nr: 2000/03451). 

 ÅRSAKER 
- Ekstremvær som medfører feil i kraftnettet, svikt i linjenettet er den mest vanlige årsaken til langvarig svikt i 

strømtilførselen ifølge fylkesROS.   
- Sterk vind 
- Ising på linje 
- Saltbelegg 
- Lynnedslag 
- Ras  
- Flom 
- Brann 
- Tekniske feil eller tilsiktede handlinger 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
- Handlingsplan for klima og energi 
- Opprustning av eksisterende kommunale bygninger, eks. Barnehage/skole med cirka 10 millioner kroner i år 2003. Anlegg 

som tidligere benyttet olje som energibærer, forsynes i dag med vannbåren oppvarming fra Dyrøy Energi A/S etter en 
ombygging av ventilasjonsanlegg fra elektrisk til vannbåren system.  
KILDE: ENOVA Energihistorier 2003:29 

- Omkoblingsmuligheter (Via Sørreisa/Salangen)  
- Kommunen har flere høyspentledninger som er vist på arealplankart, bebyggelse skal ligge utenfor faresonen som er 

avhengig av strømstyrke. 
- Dyrøy Energi AS sitt fjernvarmeanlegg bidrar til at flaskehalser i elektrisitetsnettet blir redusert, samt at 

spenningskvaliteten forbedres. Brøstadbotn ligger 30 km fra Salangen transformatorstasjon og 23 km fra Sørreisa 
transformatorstasjon (Kilde Lokal energiutredning for Dyrøy kommune av TK Nett AS, oppdatert februar 2010). I 
fjernvarmenettet er det pr i dag ingen flaskehalser. Anlegget til Dyrøy Energi AS går med cirka 80 % belastning i de høyeste 
periodene i året.  Sentralen fyres med biobrensel (skogflis) og leverer varme til en rekke offentlige bygg og næringsbygg i 
Brøstadbotn. Anlegget har kapasitet til å levere 5 GWh, mens årlig leveranse er ca. 3 GWh. 

 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     X Svært høy sannsynlighet (>10% 
oftere enn 1 gang hvert 10.år) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det er reg. nok hendelser til å anse at det er svært sannsynlig at det vil skje igjen. Det er mer usikkert hvor langvarig eller store 
konsekvenser det vil ha. 

SÅRBARHETSVURDERING 
- Mangler oversikt over TKNs plan over prioriterte områder for ut- og innkobling 
- Særlig kritisk for eldre hjemmeboende og på PLO 
- Manglende oversikt over bygninger/boliger som er uten alt. oppvarmingskilder (Vedfyring+) 
- Manglende nødstrøm flere steder 
- PLO/kommunen har begrenset nødstrømskapasitet 
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KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom X     Ingen 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

 X     >50-200 pers (<1 dag) 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     X Rammer de fleste >1000 pers 2-7 
dager 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø      Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap X     <100 mill 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
- Kan være behov for evakuering av pers. Med manglende dekning av grunnleggende behov / medisiner, mat, vann, varme 
- Få offentlige bygg har alt.energiforsyning ifm langvarig strømbrudd – vil føre til at skole/bhg må stenge pga for lav temp. 
- PLO har tilgang på nødaggregat, men det er usikkert hvor lenge det vil vare.  
- Kritiske samfunnsfunksjoner vil stoppe opp ved langvarig strømbrudd – alarmer, pasientjournaler, bortfall av varme, vann 

og avløp. Kommunen vil bli utfordret på informasjonsdeling. 
  

 
 

Behov for befolkningsvarsling Ja 

Behov  for evakuering Kan være for noen. 

usikkerhet Lav Begrunnelse God statistikk på antall strømbrudd og varighet 

Styrbarhet Lav Begrunnelse Kommunen kan ikke påvirke stabiliteten på strømnettet 

Forslag til tiltak 
- Innkjøp av aggregat for å kunne drive kritiske samfunnsfunksjoner 

- Gjennomføre sektor-ROS for å avdekke sårbarheter og sette opp prioritet på sektorene 
- Handlingsplan for håndtering av strømbrudd innarbeides i overordnet beredskapsplan 

- Kartlegge kapasiteten på PLO og kommunehuset (servicekontoret burde være operativt) 

- Innkjøp av system for befolkningsvarsling  
 

 

 
 

Overførbarhet 

Til hele kommunen, bygninger etc. 

 
RISIKO=10 
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3.3 Samlet risikomatrise  
 

Prosjektgruppa har plassert de uønskede hendelsene i en matrise basert på sannsynlighet- 
og konsekvensvurderingene. Hendelsene er gitt en tallverdi for sannsynlighet og en tallverdi 
for konsekvens. På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert 
med konsekvens) og hendelsene får en rangering og plassering i risikomatrisen.   

Matrisen er delt inn i 3 sektorer med fargekoder: Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak 
må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer «på grensen» 
risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer 
akseptabel risiko. En slik risikomatrise vil på oversiktsnivå være forbundet med usikkerhet. 
Enkelte farer må håndteres og følges opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og 
planlegging. 

Prosjektgruppa vurderer ingen av hendelsene som svært faretruende på nåværende 
tidspunkt, men det er mange hendelser med farge gul som er på grensen. Kommunen 
mangler fremdeles sektor-ROS, oppdatert beredskapsplan, handlingsplaner m.m som gjør at 
hendelsene kunne vært farget rød på nåværende tidspunkt. Vi mener flere tiltak må 
iverksettes nå for å redusere risikoen.   

 

Figur 4 - Risikomatrise for Dyrøy kommune 
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4. Oppfølging i Dyrøy kommune 
 
4.1 Plan for oppfølging  
Prosjektgruppa legger sammen med helhetlig ROS fram et forslag til plan for oppfølging. 
Planen vil vise hvordan Dyrøy skal jobbe med samfunnssikkerhetsarbeidet, jf.forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 3. Basert på helhetlig ROS vil prosjektgruppa foreslå langsiktige 
mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. Dokumentet skal revideres eller oppdateres hvert 4.år i takt med andre 
kommuneplaner, eller ved endringer av risiko- og sårbarhetsbildet. Forslaget legges fram for 
politisk forankring til styringsgruppen, høring internt og eksternt og for endelig vedtak i 
kommunestyret og imøtekommer det som er vedtatt i samfunnsplanen.  

 

4.2 Kommunens rolle og ansvar 
Dyrøy kommune har i samfunnsplanen 2014-2026 skrevet: Kommunene er tillagt et stort 
ansvar i forhold til å forebygge og håndtere uønskede hendelser innenfor sitt geografiske 
område. Felles for all håndtering av samfunnssikkerhet knyttet til arealplanlegging, er at 
man gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven skal søke å finne arealer for ny 
bebyggelse uten at dette medfører økt risiko for skade på liv, helse og vesentlige materielle 
verdier. I arealdelen må identifisering av aktuelle tema som kan virke negativt for utvikling av 
formål ivaretas. Dette innebærer drøfting av hvert enkelt tema i forhold til relevans, 
konsekvenser, henvisning til aktuelle kartgrunnlag og en tilfredsstillende utredning. Helhetlig 
ROS skal tas på alvor og forankres i politisk og administrativ ledelse.  
 

Kommunen har en rolle som pådriver overfor eksterne aktører som har oppgaver og ansvar 
med betydning for Dyrøys befolkning innen sikkerhet og trygghet. Hvordan kommunen skal 
ivareta rollen som pådriver synliggjøres under 4.4 «oppfølging og implementering».  

 
Kommunen har ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap etter sektor- og 
særlovgivning på en rekke områder som: 
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Figur 5 - Kommunens ansvar 

 

4.3 Oppfølging og implementering av tiltak 
 

4.3.1 Beredskapsplan 
Som en del av oppfølgingsplanen bes rådmannens ledergruppe om å utarbeide/revidere 
kommunens overordnede beredskapsplan basert på helhetlig ROS. Den overordnede 
beredskapsplanen skal samordne og integrere med øvrige beredskapsplaner i kommunen, og 
være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. I 
forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 er det beskrevet hva planen minimum skal 
inneholde: 
- Plan for kommunens kriseledelse 
- Varslingsliste over aktører med rolle i kommunens krisehåndtering 
- En ressursoversikt over hva kommunen har til rådighet og hva andre aktører har tilgjengelig 
- Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på helhetlig ROS 
- Plan for krisekommunikasjon med befolkning, media og ansatte 

Frist: Planen skal være ferdig utarbeidet til 1.juni 2019. 
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4.3.2 Pådriver 
Som pådriver overfor eksterne aktører involverer dette eiere av kritiske 
infrastrukturer/samfunnstjenester, nødetater, bedrifter med storulykkespotensiale, frivillige 
organisasjoner med flere. Kommunen må ivareta pådriverrollen ved involvering i det 
forebyggende arbeidet, beredskapsarbeidet, annet plan – og utredningsarbeid, 
krisehåndtering osv. Kommunen må invitere til møter med sikkerhetsutfordringer på 
dagsorden. Kommunen har lokalt samordningsansvar og skal legge til rette for samarbeid og 
ivareta det sektorovergripende perspektivet og ansvaret.  

 

4.3.3 Styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap 
Dyrøy kommune vil delta på fylkesmannens opplæring i DSB-CIM mars 2018. DSB-CIM er et 
standardverktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og ønskede hendelser, 
samt system for varsling og mobilisering. DSB-CIM benyttes av DSB, sivilforsvaret, 
fylkesmenn og norske kommuner.  

CIM vil være endel av Dyrøy kommunes strategiske arbeid innen sikkerhet og beredskap.  

• BEVISSTHET i kommunen, om risikoer vi står ovenfor, hvilke rutiner og prosedyrer vi må 
forholde oss til, krav fra det offentlige og/eller uskrevne krav. 

• SIKKERHET og TRYGGHET kan bygges gjennom å samle planverk, ha tiltakskort og rutiner 
klare. Alle involverte har en dedikert rolle om noe uventet oppstår, og alle vet hva de skal 
gjøre, hvem de kan og skal kontakte, og hvilke ressurser som er tilgjengelige. 

• HÅNDTERINGSEVNE til å arbeide strategisk med hendelsen som oppstår, siden alle parter har 
sine dedikerte oppgaver og gjøremål. Alt arbeid blir loggført og er sporbart. Vi har ett system 
som tar hånd om alle funksjoner i håndteringen av en hendelse. 

• Når vi kommer i normaliseringsfasen er alt vi har gjort logget og tatt vare på – slik at vi kan 
jobbe med læring og FORBEDRING. 
 

Frist: Evalueres etter opplæring 13. og 14.mars 2018. Det må tildeles roller og settes en 
arbeidsgruppe som jobber med tiltakskort og rutiner i systemet. Kostnader må innarbeides i 
budsjett. Ferdigstilles likt med beredskapsplanen. 

 

4.3.4 Gjeldende og nye lovkrav  
Arbeidet med CIM vil kunne bidra til en bedre forståelse av sikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i organisasjonen. Organisasjonen må likevel imøtekomme de lovkrav 
som er gjeldene og vil bli gjeldende framover. Her vektlegger prosjektgruppen følgende:  
 

Nye lovkrav: 

• Krav om akuttberedskap innen barnevern. Innen 2018 må kommunen ha 
akuttberedskap i barnevernet. Avtalen med Sørreisa kommune må vurderes.  
Frist: 31.12.18.  
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• EU’s forordning for personvern GDPR (general data protection regulation). Dyrøy har 
inngått avtale med personvernombud og er i kartleggingen om det må gjennomføres 
en konsekvensanalyse. Dersom det viser seg at det må gjennomføres vil dette 
imøtekommes og risikoen for personers rettigheter, herunder retten til personvern 
vil konsekvensanalyseres og det vil bli iverksatt tiltak.  
Frist: 25.05.18 

Gjeldende:  

• Det må gjennomføres sektor-ROS som kan sees i sammenheng med ny 
organisasjonsstruktur, herunder  
- helse og omsorg 
- oppvekst og kompetanse 
- samfunnsutvikling og infrastruktur   

• Det skal ta hensyn til gjeldende lovverk:  
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og 
forskriftskrav på fag- og sektorområdene. Det er f.eks under helse og sosial lov om 
helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanleggig,  lov om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften, lov om 
brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen og flere som kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, 
smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven, forurensningsloven, 
vannressursloven m.m.  

• Manglende planverk prioriteres først.  
Frist: Arbeidet burde starte fortløpende og sluttføres likt med beredskapsplanen. 

 

4.3.5 Involvering av innbyggere 
Prosjektgruppen anbefaler at det opprettes en informasjonsdel mot innbyggere på 
kommunens hjemmeside. Det er ikke lovpålagt at helhetlig ROS/beredskapsplan skal være 
tilgjengelig, men det er viktig at innbyggere selv kan gjøre det som forventes i en 
forberedelsesfase. Vi anbefaler at «Sikker hverdag» fra DSB gjøres kjent som et minimum. 
Innbyggere vil være mottakere av informasjon, men også deltakere under varsler. Vi 
anbefaler at det på siden legges inn OBS-varsler løpende, med råd om hva kan du som 
huseier gjøre for å forhindre skader og råd for sikkerhet i de tilfeller kommunen kan gi det. 
Det er kommunens ansvar for å gjøre seg kjent med innhold fra varsom.no, dette abonnerer 
kommunen på i dag.  

DSB anbefaler husstander å ha drikkevann, tørrmat, radio med batterier, lommelykt, 
stearinlys, fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr, kokeapparat som går på gass eller rødsprit for å 
tilberede mat, kontanter, medisiner en er avhengig av. I tillegg anbefales risikovurdering i 
hjemmet:  
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Frist: Jobbes med internt i administrasjonen. Tilgjengelig for innbyggere innen 01.08.18. 

   

4.3.6 Krav om øvelser, opplæring og evaluering 
En viktig del av arbeidet med sikkerhet og beredskap er øvelser. Lovens §15 tilsier at 
kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Dette er ikke ivaretatt i Dyrøy 
kommune. 
 
§ 7.Øvelser og opplæring 

• Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. 
• Scenario for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse.  
• Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt 

scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 
• Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 

kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.  

 
§ 8.Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 

• Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. 
• Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- 

og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner.  
 

Det er svært viktig at det gjennomføres øvelser i Dyrøy og at det innarbeides rutiner for 
opplæring for krisehåndtering. Etter stormen «Ylva» ble det gjort ei evaluering. Dette er med 
på å øke kompetansen, de feil som ble gjort ved hendelsen unngås forhåpentligvis ved neste 
liknende hendelse. En øvelse må ikke inkludere alle enheter og kan være en diskusjonsøvelse 
(tabletop), spilløvelse, fullskalaøvelse eller funksjonsøvelse. Vi mener øvelser må 
gjennomføres for at kommunen skal være bedre forberedt på uventede hendelser og at det 
vil være viktig for det kompetansebyggende arbeidet. 
 
Frist for øvelse: Innen 1.mars 2019.   
Frist for opplæringsrutiner: Innarbeides i ny beredskapsplan.  
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4.3.7 Plan for oppfølging 
 

TILTAK FRIST PRIS ANSVAR Påvirker 
Hendelser 

Revidere beredskapsplanen 
(beskrevet under 4.3.1) 

01.06.19  

 

Rådmann Alle 

Akuttberedskap barnevern 31.12.18 Usikkert foreløpig Kom.sjef helse og 
omsorg 

 

Øvelser 01.03.19 0-10.000  
innarb.budsjett 2019 

Rådmann/teknisk  Alle 

DSB-CIM / Beredskapsstyring 
med loggføring og intern 
varsling 

01.01.19  Rådmann, fagleder 
servicetorg 

Alle 

Lokasjonsbasert 
befolkningsvarsling sms 
(integreres i CIM) 

01.01.19 Etabl.avgift kr. 22 000 
Månedsavgift kr. 3544 
Trafikkavgift kr. 0,60 
(Dette tilbudet er fra 
UMS, finnes andre 
operatører som 
Varsling24) 
 

Legges inn som tiltak i 
budsjett 2019 

 
Rådmann/teknisk 

1,2,3,7,10,11,12 

Informasjon innbyggere 01.08.18  Servicetorg 2,3,4,11,12 

Forebyggende tiltak til 
scooterkjøring 

01.11.18  Næring, skole  
Ekstern: politi/Dyrøy 
og Sørreisa 
scooterforening  

3 

Kartlegge bebyggelse i 
skredutsatte områder 
(oppdatert oversikt 
innarbeides i ny 
beredskapsplan) 

01.06.19  

 

Teknisk 3 

Forbedret 4G/mobildekning Pågår 60.000 / Vedtatt og 
budsjettert 2018 

Næring 4 

Kartlegge aggregatkapasitet 31.12.18 Eventuelle nye innkjøp 
legges inn som tiltak i 
budsjett 2019 

Teknisk 4,12 

Sektor-ROS for: 
- helse og omsorg 
- oppvekst og kompetanse 
- samfunnsutvikling og 
infrastruktur   
 

01.06.19  Kom.sjef/ 
enhetsledere 

4,6,9,10,11,12 
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Plan for opprettelse av 
mottakssenter 
(innarbeides i beredskapsplan) 

01.06.19 Bruke f.eks 
Nordavindshagen 

Kom.sjef helse og 
omsorg 

5,6,8 

Kartlegge farlig gods som 
ferdes i området, samt 
industri i området som bruker 
kjemikalier 

01.06.19  Teknisk/brann 7 

Kompetanseheving 
krisekommunikasjon 

31.12.19 0-10.000 
Legges inn som tiltak i 
budsjett 2019 

Kom.sjef helse og 
omsorg 

8 

Oppdatere evakueringsplaner 
for kommunale bygg 

01.06.19  Teknisk 7,9,10,12 

Vedlikeholdsrutiner elektriske 
anlegg/brannvarslere  

31.12.18  Følges opp av teknisk 
v/Leif Hermod Jenssen 

9 

Plan for å gjennomføre 
undervisning uten å benytte 
skolens område 

01.06.19 Innarbeides i skolens 
sektor-ros 

Enhetsleder skole 9 

Plan for å håndtere situasjon 
før nødetater har rykket til  

01.06.19 Innarbeides i skolens 
sektor-ros 

Enhetsleder skole 10 

Kompetanseheving 
skoleskyting 

31.12.19 Kurs for flere ansatte /  
0-20.000 

Legges inn som tiltak i 
budsjett 2019 

Skole/helsetjeneste 10 

Tilby influensavaksine til 
risikogrupper for forebygging 

Gj. føres 
hver 
sesong 

 Helsetjeneste 11 

Tiltak for håndtering av 
strømbrudd  

01.06.19 Innarbeides i 
beredskapsplan/CIM 

Rådmann/teknisk 4, 12 

 

 

Foreløpig ikke prioriterte tiltak: 

- Sprinkelanlegg skole 
- Toveis talevarslingsanlegg der skoleledelsen når ut til elever og ansatte 
- To dører ut av hvert klasserom for å gjøre det lettere å flykte 
- Istandsette gamle fergekaier slik at de kan brukes ved eventuell evakuering 

og tilgang til Dyrøya ved stenging av brua. 
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4.4 Mål 
 

1. Dyrøy kommune skal imøtekomme tidsfristene og oppgavene for det videre arbeidet 
med sikkerhet og beredskap. Dette inkluderer å anskaffe et styringssystem for 
kritiske situasjoner. 
 

2. Dyrøy kommune skal være en pådriver mot eksterne samarbeidspartnere for å 
ivareta et godt samarbeid som skal gi trygghet til våre innbyggere og styrke 
samfunnssikkerheten.   
 

3. Dyrøy kommune skal involvere innbyggere og jobbe sammen med forebygging.  
 

4. Dyrøy kommune skal gjennomføre øvelser for å ha en forberedt kommune med 
kompetanse hos de ansatte, kriseledelsen, psykososialt team og beredskapsaktører. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175



53 
 

5. Kilder 
 

- DSB veileder for kommuner 
- FylkesROS for Troms 
- ROS-analyser fra nabokommuner – Sørreisa, Målselv, Salangen 
- Statistikker fra NGI/TKN/Statens vegvesen 
- DSB Skoleskyting for Nordland – Nasjonalt risikobilde 
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
- Interkommunale planer  
- www.skrednett.no 
- www.varsom.no 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 000 

Saksmappe: 2018/216 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 19.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Valg av fast medlem til OpOm 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 20/18 26.04.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har valgt Trine Nygård som ny varaordfører i Dyrøy kommune. 
 

Administrasjonens vurdering 
Varaordfører er fast medlem i formannskapet. Formannskapets medlemmer kan ikke sitte som 
medlem i hovedutvalg. Det må velges nytt fast medlem fra AP i OpOm etter Trine Nygård. 
 

1. vara for AP til OpOm er Vilde Nordahl. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vilde Nordahl oppnevnes som fast medlem i OpOm. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

177



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 16.03.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forslag til oppnevning   av talsperson til bruk i Fylkesnemndssaker 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 21/18 26.04.2018 

 

Vedlegg 
1 Talspersoner til bruk i Fylkesnemndssaker 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 12.03.2018 fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker: 
«Fylkesnmenda Troms og Finnmark har pr. i dag kun registrert en talsperson for Dyrøy 
kommune – Åshild Chruickshank. 
Vi mener det er behov for to talspersoner og ber derfor om forslag på ytterligere en person.» 
 
Skrivet vedlegges i sin helhet. 

Administrasjonens vurdering 
 
Det er ikke kommunene som skal oppnevne talspersoner, kommunene kommer med forslag på 
talspersoner. Det må tas hensyn til følgende kriterier: 
 

 Talspersoner har i utgangspunktet ikke begrenset funksjonstid, og strykes ikke fra 
fylkesnemndas lister før de evt. selv gir beskjed om at de ikke ønsker å være talsperson 
lengre. Vanlig pensjonsalder bes hensyntatt. Det er ingen vara-ordning for talspersoner. 

 Krav etter forskriften §2 er at talspersonene har erfaring fra arbeid med barn. «Det er 
viktig at listen inneholder personer med ulik bakgrunn og med erfaring fra arbeid med 
barn i ulike aldersgrupper og med ulik kulturell bakgrunn. Dette kan f.eks være lærere, 
førskolelærere, personer med sosialfaglig bakgrunn, helsesøstre o.l. I særlige tilfelle kan 
også andre med mer spesiell erfaring kunne komme i betraktning (for eksempel erfarne 
fosterforeldre eller støttekontakter).»  

  Ved oversendelse av forslag til talspersoner må man gi en kort redegjørelse for hvorfor 
disse foreslås. Bakgrunn/kompetanse bes oppgitt. 

 Det vil være en fordel at enkelte talspersoner også har språklig kompetanse, spesielt 
samisk.  

 Talspersonene skal være uavhengig av barneverntjenesten. Fylkesnemnda anmoder 
derfor om at man bestreber seg på å foreslå personer som ikke har nær tilknytning til 
barneverntjenesten og/eller dennes ansatte. 

 Mindre kommuner kan evt. samarbeide med nabokommuner. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Dyrøy foreslår 1 talsperson til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L31 

Saksmappe: 2017/1324 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 20.02.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 30/18 13.03.2018 
Kommunestyret 22/18 26.04.2018 

 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med utbyggingen av Dyrøy Vannverk er det bygd høydebasseng ved Evertmoen. 
Dette er plassert i nærheten av eksisterende bygg for UV-anlegget. I forkant av bygging av 
høydebassenget er det gitt muntlig tilsagn fra aktuelle grunneiere for grunnavståelse. 
 
Da bygget for UV-anlegget ble etablert ble det ervervet noe areal (erverv gjennomført i 1996). 
Disse arealene vil innlemmes i det totale arealet som kommunen har kommet fram til en avtale 
med grunneiere på gnr/bnr 12/3 og 12/11 for erverv av. 
 
Flyfotograferinga som ble gjort i 2017 er lagt ut i forskjellige kart- og innsynsløsninger.  Dette 
gjør at høydebassenget vises med eksakt plassering i terrenget og i forhold til eiendomsgrensen 
mellom gnr/bnr 12/3 og 12/11. 
 
På flybildet er det avmerket nødvendig tomteområde (blå linjer) for høydebasseng med 
omkringliggende arealer. Den røde linja viser eiendomsgrensen mellom 12/3 og 12/11, mens de 
to røde sirklene illustrerer gnr/bnr 12/23 og 12/24. Disse er som tidligere nevnt kjøpt i 1996.   
 
Netto areal som fradeles fra gnr/bnr 12/3 (vist med rød pil) vil være på 2069 m² mens netto areal 
som fradeles fra gnr/bnr 12/11 (vist med grønn pil) er vil være 1591 m².  Samlet areal vil da være 
3660 m².  
Med en avtalt m²-pris på kr. 12,- vil dette gi en totalpris på kr. 43.920,- for det arealet som skal 
erverves. Tilpasning til terreng etc. kan gi differanser i arealene, og nøyaktig arealer vil 
fremkomme etter gjennomføring av oppmåling i terreng.  
 
Kostnader knyttet til delingsbehandling, oppmåling, matrikulering og tinglysning kommer i 
tillegg til ervervet. 

182



 
     Flybilde med inntegnet tomteareal. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Det er gitt tilbud om kjøp av arealer til høydebassenget. Tilbudet er akseptert av alle involverte 
grunneiere, og grunnlag for kontrakt er lagt. Ved formannskapets godkjenning av erverv kan 
avtale med grunneiere sluttføres, og delingssak for tomtearealet igangsettes. Ved oppmåling i 
terreng kan det være nødvendige med mindre justeringer, og det foreslås at det tas høyde for det i 
vedtaket om erverv. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² 

råtomt til høydebasseng Evertmoen. 
2. Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i 

investeringsbudsjettet. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² 

råtomt til høydebasseng Evertmoen. 
1. Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i 

investeringsbudsjettet. 

 

 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Innstillingen sendes KS. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 
høydebasseng Evertmoen. 
2.Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører Konst. rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 3/93 

Saksmappe: 2017/1243 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.03.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 31/18 13.03.2018 
Kommunestyret 23/18 26.04.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy Utleiebygg AS har i samarbeid med Dyrøy Boligstiftelse fått prosjektert utvidelse og 
påbygg av dagens bygg.  Dette innebærer ei økning i grunnflata for bygget (utvidelse og 
ombygging av næringsarealer) samt påbygg med en etasje hvor det planlegges leiligheter. 
I denne forbindelse er det nødvendig med tilstrekkelig arealer for adkomst, utearealer og 
parkering tilknyttet bygget.  Det har vært dialog mellom Utleiebygget/Boligstiftelsen og 
kommunen hvor flere alternativer har vært skissert, noe som har resultert i et forslag fra 
tiltakshaver som fordrer større tomtearealer enn utleiebygget rår over i dag.   
 

 
Situasjonsplan utarbeidet av tiltakshaver v/Plan-Evo AS 
 
Som situasjonsplanen viser ligger en del av utleiebygget (vestlig tilbygg) i dag utenfor det 
tomtearealet som det foreligger festekontrakt på. Dette vil også bringes i orden hvis utleiebygget 
får erverve det arealet som skisseres inn som løsning. 
Kommunen har i denne forbindelse sett på hva som vil være hensiktsmessige arealer tilknyttet 
utleiebygget.  Her viser et utsnitt fra kart at samlet areal som bør tilknyttes utleiebygget vil være 
på ca 9100 m². Dette omfatter dagens tomt for utleiebygget (gnr/bnr 3/93 på ca 4800 m²), 
område rundt bygget som er regulert til adkomst/parkering og området øst for utleiebygget som 
er regulert til forretning (FO).  Ei avhending av arealene vil ikke gi endring i reguleringsstatus, 
og kommunens tilgang til bakenforliggende arealer sikres gjennom tinglyste rettigheter. 
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Administrasjonens vurdering 
For å kunne gjennomføre prosjektet med tilfredsstillende løsninger mht adkomst, 
parkeringsmuligheter og trafikkavvikling er det fra utbyggers side ønskelig å erverve arealene fra 
grunneier Dyrøy kommune.  Dagens bygg står på kommunens med festekontrakt. Det anses som 
ønskelig fra begge parter at utleiebygget erverver denne tomta samt tilstøtende arealer nevnt 
ovenfor.   
 
Kommunen ser positivt på avhending av nevnte arealer, og anser at dette prissettes på linje med 
de mest attraktive boligtomtene som ligger i regulerte boligfelt nær sentrum.  Dette gir en 
råtomtpris på kr. 25,- pr. m² med tillegg av kostnad forbundet med delingsbehandling, 
oppmåling/matrikulering og tinglysning. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m².  Kjøper 
dekker også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og 
tinglysning. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m².  Kjøper 
dekker også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og 
tinglysning. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
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Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 

Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i 
aksjekapital som innskudd i Dyrøy utleiebygg. 

  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m². Kjøper 
dekker også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og 
tinglysning. 
Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i aksjekapital 
som innskudd i Dyrøy utleiebygg. 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/1101 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 28.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak pkt 9 - 
andre gangs behandling 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 21/18 13.03.2018 
Kommunestyret 24/18 26.04.2018 

 

 

Saksopplysninger 
En viser til kommunestyrets behandling av kommunebudsjett for 2018 og økonomiplan fram til 
2022 i sak 71/17 den 7.12.2017. 
 
Driftsbudsjettet for 2018 ble som kjent saldert med midlertidige sparetiltak under forutsetning av 
at man arbeidet videre med langsiktige tiltak, jfr. budsjettvedtak pkt 9.  
 
Første gangs behandling ble gjennomført i formannskapets møte 1.2.2018, sak 13/18, hvortil 
henvises. Her ble tiltak for å oppnå reell budsjettbalanse drøftet, og disse drøftinger inngår 
naturligvis som grunnlag i denne oppfølgingen.  
 
For ordens skyld gjentas pkt. 9 i budsjettvedtaket i desember: 
 
I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på rammeområdene 2, 3 og 
4 med til sammen kr 4 300 000, er 5 vakante stillinger som til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt 
budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av 
gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og utgifter 
i driftsbudsjettet. Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens 
tjenestetilbud skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering 
og struktur, videreføres. Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være 
styringsgruppe for prosessen som forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 
 

Administrasjonens vurdering 
Samlet utgjorde det midlertidige salderingsvedtaket en budsjettutfordring på ca. 7 mill. kr. 
 
Rådmannen foreslår følgende reguleringer av driftsbudsjettet for 2018, herunder revurderte 
poster, justeringer som konsekvens av gjennomførte tiltak, samt justeringer på bakgrunn av 
forslag om endringer i bemanning og drift, mv.  
 
NB: Alle beløpsangivelser er avrundet i denne saken. 
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Økt inntektsanslag 
 
KS utarbeider prognoser for alle kommuner i Norge, og disse oppdateres løpende etter bl a 
endringer i folketallet. Dyrøy har i 2017 hatt en positiv folketallsutvikling. 
 
På grunnlag av KS sin prognose for Dyrøy av 19.1.2018 finner rådmannen det forsvarlig å 
foreslå følgende endringer: 
 Skatt på inntekt og formue (fra 22,7 til 24,1 mill. kr)  kr 1 400 000 
 Statlig rammetilskudd (fra 71,7 til 71,9 mill. kr)  kr    200 000 
 Sum økning inntekter      kr 1 600 000    
 
Flytting utgiftspost fra 2018 til 2017 
 
Utgifter til avtalt sluttpakke til fratrådt rådmann er budsjettert i 2018 og 2019 i hht. avtalte 
tidspunkter for utbetaling. I samråd med revisor har vi funnet det korrekt å utgiftsføre hele 
sluttpakken i regnskapet for 2017, samme år som avtalen ble underskrevet av partene. 
 Reduksjon utgifter      kr    900 000  
 
Merkantil stilling R 4 
  
Nedlegging av merkantil stilling på rammeområde 4 foreslås stadfestet som permanent tiltak. 
Stillingen ble som kjent ledig 1.1.2018, og fordeling av arbeidsoppgaver er allerede igangsatt, 
men noe ekstrahjelp vil være behøvelig en tid framover. 
 Reduksjon utgifter 2018      kr   500 000 
 
Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 
 
Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur har siden tiltredelse 1.1.2018 vært konstituert 
som rådmann. Han er nå fast tilsatt som rådmann og det åpner for ny avveining og prioritering. 
Rådmannens vurdering er at når nå rådmannen selv besitter kunnskaper og kompetanse som var 
ønskelig i kommunalsjefstillingen, vil det være riktig prioritering å først få på plass 
kommunalsjefen for oppvekst og kompetanse. Ny utlysning av kommunalsjefstillingen for 
samfunnsutvikling og infrastruktur foreslås derfor utsatt på ubestemt tid. 
 Reduksjon utgifter 2018     kr 1 000 000 
 
Enhetsleder kultur 
 
Denne stillingen ble vedtatt holdt vakant som et midlertidig sparetiltak. 
I og med at kommunalsjefstillingen samfunnsutvikling og infrastruktur ikke besettes som nevnt, 
foreslår rådmannen at en tar sikte på å tilsette enhetsleder kultur fra 1.7.2018, noe som vil være i 
samsvar med vedtatt budsjett på ansvar 471 Kulturkontor. 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
 
Som nevnt foran går rådmannen inn for å gi denne stillingen prioritet foran kommunalsjef 
samfunnsutvikling og infrastruktur, og det foreslås at en tar sikte på å få stillingen besatt fra 
1.1.2019. Inntil den tid vil vi dekke kravene om bl a overordnet barnehagefaglig kompetanse ved 
innleid hjelp.  
 Reduksjon utgifter 2018     kr    800 000 

189



 
 
 
Justert ledelsesstruktur R 3 
 
Etter drøftinger med ledelsen og tillitsvalgte innen pleie og omsorg, foreslås gjennomført en 
justering av ledelsesfunksjonene som er beregnet å gi en årlig innsparing på ca ½ mill. kr. 
 Reduksjon utgifter 2018     kr   350 000    
 
Vakante stillinger R 3 
 
Stillinger innen pleie og omsorg som ble vedtatt holdt vakant som midlertidig sparetiltak i 
driftsbudsjettet for 2018, fristilles for ansettelse.  
 
Retting budsjettfeil ansvar 475 Frivillighetssentralen 

Tilskudd til frivillighetssentraler ble tidligere bevilget som øremerkede tilskudd, men ble 
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene allerede fra 2017. Denne endringen har vi ikke 
fanget opp og har fortsatt å budsjettere øremerket tilskudd på ansvar 475. Det vil være rett å 
tilbakeføre denne budsjetteringen i budsjettet for 2018. 
 Reduksjon inntekt 2018            - kr 360 000 
 
Oppsummering 

Samlet utgjør foreslåtte permanente budsjettendringer en netto innsparing på ca 4,8 mill. kr i 
kommunens driftsbudsjett for 2018. Av de midlertidige sparetiltak på til sammen ca 7,0 mill. kr 
som lå i opprinnelig vedtatt årsbudsjettet for 2018, gjenstår å finne permanente sparetiltak med   
ca 2.2 mill. kr. I tillegg må vi finne endringer i drifta som kan gi ytterligere innsparinger utover i 
økonomiplanperioden.  

Rådmannen forutsetter i dette arbeidet å gå tilbake til de organisatoriske grep som er foreslått i 
Telemarkforskning sin utredning, men også nye vurderinger av drift og tjenestenivå må gjøres. 
Dette arbeidet krever mer tid, kanskje ut over 1.7.2018. 

Selv om ikke alt er på plass finner rådmannen det viktig for drifta framover å få gjennomført det 
som er mulig og som vi har klart, så snart som mulig. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort 

for i saken. 
2. Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter 

som skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte 
midlertidige sparetiltak som motpost.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Tilskudd til frivillighetssentraler ble tidligere bevilget som øremerkede tilskudd, men ble 
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene allerede fra 2017. Denne endringen har vi ikke 
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fanget opp og har fortsatt å budsjettere øremerket tilskudd på ansvar 475. Det vil være rett å 
tilbakeføre denne budsjetteringen i budsjettet for 2018. 
 Reduksjon inntekt 2018            - kr 360 000 
 
Oppsummering 

Samlet utgjør foreslåtte permanente budsjettendringer en netto innsparing på ca 4,8 mill. kr i 
kommunens driftsbudsjett for 2018. Av de midlertidige sparetiltak på til sammen ca 7,0 mill. kr 
som lå i opprinnelig vedtatt årsbudsjettet for 2018, gjenstår å finne permanente sparetiltak med   
ca 2.2 mill. kr. I tillegg må vi finne endringer i drifta som kan gi ytterligere innsparinger utover i 
økonomiplanperioden.  

Rådmannen forutsetter i dette arbeidet å gå tilbake til de organisatoriske grep som er foreslått i 
Telemarkforskning sin utredning, men også nye vurderinger av drift og tjenestenivå må gjøres. 
Dette arbeidet krever mer tid, kanskje ut over 1.7.2018. 

Selv om ikke alt er på plass finner rådmannen det viktig for drifta framover å få gjennomført det 
som er mulig og som vi har klart, så snart som mulig. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort 

for i saken. 
1. Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter 

som skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte 
midlertidige sparetiltak som motpost.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 - andre gangs behandling 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i saken. 
2.Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 
skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige sparetiltak som 
motpost. 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
Ordfører rådmann 
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