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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn 
«Næringsvennlig kommune» er et analyse- og rådgivningsprogram utviklet av Innovasjon Norge som 
hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet 
fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet god service, hva som er de 
viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke tiltak som best kan realisere 
forbedringene og gjøre kommunene til en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet.  

Dyrøy kommune har e-post datert 19. april 2018 forespurt om tilbud for gjennomføring av analyse- 
og rådgivingsprogrammet «Næringsvennlig kommune» som er utviklet av Innovasjon Norge.  

Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA ved partner Roald A Johansen er i e-post datert 3. mai 2018 
blitt tildelt oppdraget. 

1.2 Prosjektet «Næringsvennlig kommune» 
 «Næringsvennlig kommune» skal motivere Dyrøy kommune til å utvikle en enda mer næringsvennlig 
organisasjon som kan bidra til å legge til rette de muligheter for næringsutvikling som kommunen 
har. Praksis viser at vellykket næringsutvikling best vil skje dersom den kommunale administrasjonen 
ser nytten av og legger til rette for et positivt samarbeid med næringslivet. 

Kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon er vesentlig for rammevilkårene til det lokale 
næringslivet. Derfor bør kommunen som en del av omstillingsarbeidet forbedre sin forvaltning og 
serviceproduksjon overfor næringslivet. 

«Næringsvennlig kommune» skal organiseres som et prosjekt etter PLP-metoden. Den er utviklet av 
Innovasjon Norge, og er brukt i prosjekt innen kommunalt - og regionalt omstillingsarbeid.  

PLP består av 3 hovedfaser; Forstudie, Forprosjekt og Hovedprosjekt. Dette prosjektoppdraget  
omfatter gjennomføring av en forstudie.  

Forstudien er en overordnet analyse av hvor godt den enkelte kommunale tjeneste fungerer for 
næringslivet, i tillegg til identifisering av de viktigste forbedringspunkt i den kommunale service. Det 
er viktig at en i forstudien kommer fram til klare og forpliktende målsettinger for brukertilfredshet.  

Forstudien ble startet i juni 2018 og er avsluttet i september 2018 med en rapport (denne) der 
forslag om gjennomføring/ endringer blir beskrevet. 

 

1.3 Eierskap og organisering  
Det er Dyrøy kommune som er eier av prosjektet «Næringsvennlig kommune». Omstillingsstyret har 
basert på omstillingsplan bevilget midler til gjennomføring av forstudiet.  

Prosjektansvarlig (PA) for forstudien er rådmann Tore Uthaug. For forstudien er Roald A Johansen, 
ifo, engasjert som prosjektleder. Prosjektorganisasjonen består av:  
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Tore Uthaug, prosjektansvarlig 
Roald A Johansen, prosjektleder 
Frank Moldvik, prosjektmedarbeider 
Stig Stokkland, prosjektmedarbeider 
 

1.4 Målsetting 
Hovedmål for programmet «Næringsvennlig kommune»: 

Tjenesteproduktet sitt hovedmål er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivet sin 
tilfredshet med kommunal service gjennom: 

- Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet 
- Profesjonalisere kommunen sine forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 
- Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 
- Styrke kommunen sin evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling 
 

Prosjektet vil omfatte tre typer kommunale oppgaver:  
 

- Alle kommunale forvaltningsoppgaver/tjenester som virksomheter er direkte brukere av. I 
første rekke omfatter dette alle plan- og tekniske saker, kommunen sitt ordinære 
næringsarbeid (inkludert omstillingsorganisasjonen sitt arbeid) og salg/utleie av 
næringsareal.  

 
- Kommunen si samhandling med næringslivet i næringspolitiske spørsmål. Dette dreier seg 

om politikerne sitt engasjement i næringsspørsmål, hvordan kommunen involverer 
næringslivet i ulike planprosesser osv. Det er også naturlig å undersøke næringslivet si 
tilfredshet med omstillingsarbeidet.  

 
- Kommunen sine tjenester til innbyggerne (skole, helse, kultur, barnehager osv.). På disse 

områdene skal prosjektet bare avdekke næringslivet sin generelle tilfredshet med tjenesten, 
og om det er åpenbare behov for forbedringer sett fra næringslivet sin side.  

 
Prosjektet vil kunne ta tak i ulike typer forbedringstiltak, fra forhold som bare gjelder en enkel 
avdeling til mer omfattende endringer/utviklingstiltak for hele kommuneorganisasjonen. 

Avgrensing av oppdraget 

Prosjektet går ut på å konkretisere hva kommunen kan gjøre for å bli mer næringsvennlig. Prosjektet 
omfatter ikke hva næringslivet selv må gjøre for å bli bedre.  

Resultatmål for forstudien: 

Forstudien skal avklare fakta omkring næringsmessig samhandling mellom kommunen og 
næringslivet. Potensialet skal beskrives og forslag til videreføring utformes som en prosjektplan for 
forprosjekt/forslag til tiltak for umiddelbar iverksettelse. Prosjektorganisering for videreføring av 
eventuelt forprosjekt med prosjektleder fra kommunen skal foreslås.  
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2. Gjennomføring av forstudien 

2.1 Prosjektplan 
Prosjektplanen er utarbeidet etter PLP og godkjent av prosjektansvarlig og prosjektleder den 4. juni 
2018. Framdriftsplanen er slik: 

 

2.2 Metode 
Forstudien er gjennomført ved faktainnsamling, en elektronisk spørreundersøkelse etterfulgt av 
dybdeintervju. Resultatene er vurdert mot eksisterende dokumentasjon og deretter er tiltak – som 
kan settes i verk uten videre utredninger – og prosjekt – som må utredes videre – beskrevet og 
foreslått. 

Faktainnsamling 
Aktuelle dokumenter og statistikker er samlet inn. 

Elektronisk spørreundersøkelse 

- Ansatte som har eller skulle ha kontakt med næringslivet – sent til 31personer hvorav 10 har 
svart 

- Alle politikere i kommunestyret og ledere av politiske partier som ikke sitter i 
kommunestyret – sendt til 15 personer hvorav 10 har svart 

- Næringslivsledere i Dyrøy kommune – sendt til totalt 72 personer hvorav 27 har svart 
 
Aktuelle adressater er gitt av kommunen og Vox.  

Undersøkelsen ble sendt ut 13. juni og avsluttet 22. juni 2018. Det ble i perioden sendt 3 purringer. 
Når det gjaldt eposter til @dyroy.kommune.no gikk disse i «søppelboksen». Etter å ha purret flere 
ganger lyktes vi å få svar fra de mest sentrale personer.  
 
Svarene ble analysert og fremlagt for prosjektorganisasjonen og legges ved som vedlegg. 

Intervju 

Basert på resultat fra web-undersøkelsen ble det utarbeidet en standard intervjumal og tre spesifikke 
intervjumaler for nærmere avklaring for henholdsvis administrasjon, politikere og næringsliv. Det ble 

Framdriftsplan

Aktiviteter/Milepæler Timer/Uker 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1. Planleggeforstudien 8 4 4
2. Sikre forankring 12 10 2
3. Faktainnsamling 13 2 4 5 2
4. Spørreundersøkelse og analyse 8 4 1 3
5. forberede intervju, ev. ytterligere data 13 5 5 3
6. intervju næringsliv 24 20 4
7. intervju kommuneadministrasjon 24 20 4
8. analyse og sammenfatn. forbedr.pkt. 22 8 8 6
9. Avslutte forstudien 14 5 3 6

0
0
0

Timer pr uke 138 6 18 9 3 8 0 0 0 0 0 5 45 16 13 9 6 0 0
Timer akkumulert 6 24 33 36 44 44 44 44 44 44 49 94 110 123 132 138 138 138

MILEPÆLER:
MP1 08.jun
MP2 22.jun
MP3 17.aug
MP4 30.aug
MP5 11.sep

September

BP01 gjennomført, prosjektplan undertegnet, kick-off møte gjennomført (7-8 juni 2018) - Reise 1
Spørreundersøkelse (web) er gjennomført (14-22 juni) - Reise 2
Intervjuer gjennomført (skjer i tiden 14-17 aug) Reise 3
Første utkast til rapport presentert SG over skype
Rapport presentert SG, eventuelt også i kommunestyret - Reise 4

Juni Juli August

Fellesferie
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13-15 august 2018 gjennomført dybdeintervju med 5 ansatte, 2 politikere og 8 næringsledere. 
Intervjuene er referert og sendt aktørene for godkjenning, ev. retting/tilføyelser. 

Resultatene sammen med innhentet dokumentasjon er beskrevet i denne rapport. Intervjumal er 
vedlagt. 

2.3 Dagens organisering og aktivitetsomfang 

2.3.1 Politisk organisering 
Formannskapet er styre for det kommunale utviklingsfondet (Næringsfondet).  Sekretær er 
næringsrådgiver. 

Utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, 
innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune.  
 
Følgende aktiviteter skal prioriteres  

- Utviklingsprosjekter  
- Samarbeidsprosjekter  
- Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom  

 
Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver.  
 
Plan og Naturutvalget (PNU) består av 5 medlemmer og 10 varamedlemmer. Utvalget har hatt 4 
møter første halvår 2018 og totalt 6 møter i 2017.  

PNU er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, skal 
vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens planarbeid, 
arealsaker, tekniske tjenester, vedlikehold av bygninger og anlegg, samt forvaltningstjenester, 
herunder bl a ha ansvar for: 

• Saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, mv. 
• Brannstyre. 
• Naturforvaltning (vilt/innlandsfiske/friluft). 
• Miljøvern. 
• Forurensningsmyndighet. 
• Landbruk (jord/skog). 
• Havbruk 
• Veimyndighet for kommunale veier/trafikksikkerhet. 
• Havnestyre. 
• VAR-området. 
• Nybygg/vedlikehold av kommunale bygg og anlegg 
• Andre tekniske oppgaver/tjenester. 

2.3.2 Administrativ organisering 
Servicetorget 

Servicetorget har en rekke oppgaver. De viktigste er å ta imot forespørsler (telefon, oppmøte, e-
post), besvare og/eller videreformidle disse. Det er 3 ansatte. Servicetorget er strategisk plassert ved 
inngangspartiet til rådhuset.  Det er derfor lett tilgjengelig både for interne og eksterne brukere.  
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Teknisk 

Enhetsleder, uteseksjon og tre i stab: teknisk og 2 landbruk/skogbruk. Hovedoppgaver: 

• Arealoverføring 
• Avfall - renovasjon av husholdningsavfall 
• Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom 
• Byggetiltak på bebygd eiendom 
• Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse 
• Forhåndskonferanse 
• Fradeling av eiendom 
• Grensejustering 
• Nabovarsel - byggesak 
• Oppmålingsforretning 
• Sammenføyning av eiendom eller festegrunn 
• Selvbygger 
• Vann og avløp – abonnementsvilkår 
• Skogskjøtsel, tilrettelegging skogsbilveibygging 
• Administrasjon av landbrukstilskudd 

Teknisk rapporterer i egen rapport at det i 2017 ble behandlet 71 søknader som alle er 
ferdigbehandlet. Av disse var 28 komplett mens det ble sendt mangelbrev i 43 tilfeller. 37 saker ble 
behandlet ved delegasjon og 34 saker (48%) måtte til PNU for behandling. 8 saker med 3 ukers frist 
ble behandlet, gjennomsnittlig innen 17 dager. 16 saker med 12 ukers frist ble behandlet med 55 
dager i snitt. Saksbehandlingstiden for dispensasjon fra plankrav: 19 søknader uten ansvar (§20-2) 55 
dager i gjennomsnitt, 15 delesaker (§20-1) 63 dager gjennomsnitt. Øvrige saker med 
gjennomsnittstid på mellom 3 til 18 dager.  

Næring 

Dyrøy kommune har en rådgiver plan og næring samtidig som ordfører er næringsansvarlig.  

Det er inngått avtaler med Senja Næringshage og Nordavind Utvikling om oppgaver.  

Omstillingsorganisasjon ble vedtatt organisert som et program av kommunestyret 12. oktober 2017. 
Samtidig ble omstillingsplan og handlingsplan vedtatt.  

Kommunale selskap 

Nordavind Utvikling KF er lokalisert i Brøstadbotn. Nordavind Utvikling KF er et kommunalt foretak i 
Dyrøy kommune som ble opprettet i 2003 under navnet Dyrøyseminarsenteret KF. Dyrøy 
formannskap er styre, med ordfører som styreleder. 

Formålsparagrafen er: 

Fremme, tilrettelegge og drive erfaringsformidling mellom lokalsamfunn. 
Gjennom samarbeid med interesserte forskningsmiljøer i landsdelen, arbeide for å styrke forskning 
som dokumenterer lokalsamfunn situasjon og muligheter. 
På oppdragsbasis utføre erfaringsformidling, utviklingsarbeid, undersøkende og rådgivende arbeid for 
distriktsbasert næringsliv, offentlig myndighet, organisasjoner og andre. 
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Selskapet arbeider regionalt. Det inngås årlig samarbeidsavtale med Dyrøy kommune. Avtalen er delt 
i årlige faste oppgaver og mer spesifikke oppgaver som ønskes gjennomført.  
 
Midt-Troms Næringshage 

Midt-Troms Næringshage (tidligere Senja Næringshage), etablert i 1999, er et innovasjons- og 
næringsutviklingsselskap i og for Midt-Troms. Selskapet arbeider for utvikling og vekst basert på 
næringslivets og regionens muligheter og behov. Hovedkunden er bedrifter, gründere og 
samfunnsaktører i Midt-Troms. Næringshagen har en avdeling lokalisert i Nordavindshagen. 

Visit Senja region SA 

Foretaket er et felles reiselivsorgan for reiselivsbedrifter, kommuner og organisasjoner i Midt-Troms 
regionen, som har interesser knyttet til reiselivsnæringa og profilering av regionen. Foretaket har 
som formål å jobbe for og fremme Midt-Troms regionen som reisemål og ivareta interessene til 
reiselivsaktørene. På denne måten skal foretaket bidra til vekst og lønnsomhet.  

2.3.3 Webside, facebook og twitter 
Dyrøy kommune har en web-side som gir adgang til karttjenester, plan og byggesak samt linker til 
norge.no sine sider. Det er også en hjelpe-funksjon som skal veilede en til å finne fram. Kommunen 
har egen facebook med 475 følgere. Fordeling av oppgaver/informasjon mellom nettside og 
facebook er ikke nedfelt. 

Det er ikke registrert noe twitter på Dyrøy kommune.  

 

2.4 Det kommunale plansystem 
Dyrøy har et plansystem som i liten grad er oppdatert. Siste versjon av planstrategi for Dyrøy er for 
perioden 2012 – 2015. Her er listet opp status over planverket: 
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I næringssammenheng er det spesielt kommuneplan, arealplan, landbruksplan og strategisk 
utviklingsplan som er viktig. Strategisk næringsplan – her foreligger i stedet en ny regional strategisk 
næringsplan. Kommuneplan og arealplan er under revisjon, men ligger etter fremdrift fastsatt i eget 
planprogram vedtatt av Dyrøy kommunestyre i møte 17.2.14 sak 10/14. Planprogrammet er 
retningsgivende for videre utarbeidelse av kommuneplanens samfunns- og arealdel. 
 
Her skulle fase 2 gjennomføring vært avsluttet våren 2015. Organisering av dette arbeidet er slik: 

 
  
 

2.5 Spørreundersøkelse  

2.5.1 Kommunalt ansatte 
Det var plukket ut totalt 31 ansatte som har/burde ha kommunikasjon med næringslivet. Det var stilt 
spørsmål som omfattet: 

- Organisering av næringssaker 
- Saksbehandling næringssaker 
- Næringspolitikken i kommunen 
- Næringslivets oppfatning av kommunens arbeid med næringssaker 
- Hva er de tre største hindringer 
- Viktigste tiltak 
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En oppsummering av svarene er som følger: 

- 10 av 31 svarte – det utgjør 32%. Dette er meget lavt i forhold til forventet svarprosent. Det 
antas at det primært skyldes at IT-systemet til Dyrøy stoppet e-postene og at det etter mye 
oppfølging først ble mulig å svare.  

- God og felles forståelse av hvem gjør hva. 
- De synes at de har god kontroll med saksbehandlingen 
- De synes næringslivet har urealistiske forventninger til hva kommunen skal gjøre og 

næringslivet har lett for å komme med urettferdig kritikk 
- Næringslivet benytter i liten grad eksisterende søknadsskjema, og det er vanskelig å få 

tilleggsinformasjon om mangler i søknaden 
- Litt oppfatning av hvilke saksbehandlingsrutiner som skal følges  

 
Det er flere hindringer som må forseres: 

- Urealistiske forventninger – mangler tydelige retningslinjer for god og riktig kommunikasjon 
- Inngrodd holdning om at kommuneadministrasjonen er tungrodd 
- Manglende/for få ressurser 
- Næringslivets forhold til kommunale planverk/reguleringsplaner – og egenforståelse av eget 

ansvar 
 

Hva kan kommunen gjøre? De ansatte foreslår: 

- Oppgradere planarbeidet, bedre og tydeligere lederstruktur og høyere kvalitet i 
informasjonsarbeidet 

- Bedre dialog og åpenhet overfor egne ansatte – forklare og drøfte næringsstrategier, roller 
og ansvar 

- Etablere en fastere samarbeidsarena/møteplass mellom næringsaktørene  
- Etablere en fastere samarbeidsarena/møteplass mellom politikere, administrasjon og 

næringsliv  
- Forbedre egen web-side med mer «forståelig» informasjon spesielt tilrettelagt mot 

eksisterende næringsliv – gjerne med «oppskrifter» for kontakt og søknader, nyheter, mv.  
- Endre eksisterende «forvaltningskultur» til mer «utviklingskultur» - starte med at JA, det må 

vi se på, hvilke muligheter finnes innen dagens regelverk. 
- Følge opp det gode arbeidet VOX har startet, synliggjøre resultat underveis 

2.5.2 Politikere 
Samtlige politikere i kommunestyret (15) er spurt. 10 politikere har svart, det utgjør 67%. 

Det var stilt spørsmål som omfattet: 

- Planverket 
- Forholdet politiker – administrasjon 
- Dyrøy kommune sin organisering av næringsoppgaver 
- Saksbehandling andre næringssaker 
- Næringspolitikken i kommunen 
- Næringslivets oppfatning av kommunen 
- Største hindringer 
- Viktigste tiltak 

 
En oppsummering er som følger: 
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- 10 av 15 svarte – det utgjør 67%. Dette er akseptabelt 
- En klar overvekt av politikerne sier at planverket ikke er oppdatert. 
- Det synes å være en god og felles forståelse av hvem gjør hva 
- Kommunen holder ikke en høy standard på næringslivsoppgavene overfor bedriftene 
- Mange har ikke god kjennskap til rutiner og fullmakter innen næringsområdet 
- Politikerne dispenserer ofte fra planer og regler de selv har vedtatt 
- Politikerne er enige med de ansatte om at næringslivet ikke er god på å benytte eksisterende 

søknadsskjema og at det ikke er enkelt å få tilleggsinformasjon til søknaden 
- I motsetning til de ansatte mener politikerne at henvendelser ikke behandles raskt og at det 

ikke alltid gis informasjon om saksbehandlingstiden 
 

Det er flere hindringer som må forseres: 

- Det oppstår ofte inhabilitet; smalt næringsliv, få personer å forholde seg til 
- Det mangler møteplass mellom kommune og næringsliv 
- Liten faglig kapasitet, kompetansemangel 
- Uklar rolle- og ansvarsdeling mellom politikere, administrasjon og næringslivet 

 
Hva kan kommunen gjøre for å bli mer næringsvennlig: 

- Felles møtearena for samordning 
- Avklare roller, organisering og ansvar for næringssaker 
- Må ha et ajour planverk, være tydelig og forutsigbar 
- Være ja-kommune – se på muligheter og løsninger, ikke fokus på rammer og begrensninger 
- Opplæring av ansatte og politikere – øke kompetansen 
- Forbedre web-siden 
- Kommunikasjonsplan 

2.5.3 Næringslivet 
Dette var den mest omfattende undersøkelsen og omfattet ledere av lokale aksjeselskap, selskap 
med delt ansvar og større selskap (nasjonal/internasjonal) som har avdeling eller større arbeider i 
Dyrøy.  Det ble i alt stilt 19 spørsmål som omfattet: 

- Type og størrelse på virksomheten 
- Forventet utvikling av virksomheten (antall ansatte) 
- Utsagn om samarbeid med viktige næringsaktører 
- Viktighet og fornøydhet med kommunale tjenestetilbud 
- Avhengighet og grad av tilfredshet med viktige infrastrukturtiltak 
- Behov for næringsareal og tilstrekkelig næringsareal 
- Opplevelse av saksbehandling byggeløyve, oppmåling 
- Tilgjengelighet av informasjon om næringsareal og næringslokaler 
- Reguleringssaker og dispensasjon fra reguleringsplan 
- Opplevelse av Servicetorget 
- Bruk av kommunen sin nettside 
- Kontakt med Dyrøy kommune om økonomisk støtte og/eller råd om etablering/utvikling av 

egen virksomhet 
- Konsesjon eiendom 
- Kontakt med Landbrukskontoret  
- Ønsket informasjonskanal fra kommunen til virksomheten 
- Forslag til tiltak 
- Beskrivelse av konkrete kommunale leveranser/forhold/reaksjoner som virksomheten har 

vært misfornøyd med 
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I en liten kommune med få ansatte kan det fort bli fokus på person og ikke funksjon/organisasjon. 
Spørsmålene som er stilt er standard spørsmål og ligger på Innovasjon Norge sine nettsider. Det 
understrekes at spørsmålene er rettet mot utøvelse og opplevelse av funksjon som grunnlag for å 
vurdere endrede rutiner, systemer og eventuelt organisering.  

Spørreundersøkelsen viser følgende: 

- 27 av 72 har svart, det utgjør 38% 
- Alle aktuelle bransjer har svart 
- 46% av virksomhetene vil trenge flere ansatte de neste 2 – 3 årene 
- Kommunen involverer ikke næringslivet i næringsutviklingen; 64% sier at kommunen 

samarbeider ikke godt med næringslivet, kommunepolitikerne er ikke flinke til å hjelpe 
bedriftene i lokale saker og kommunen involverer ikke næringslivet i planarbeidet 

- Næringslivet slår fast at Dyrøy kommune mangler en langsiktig og forutsigbar 
arealdisponering 

- Veistandarden i kommunen er meget dårlig, mens tilgang til bredbånd er meget bra. 
- Bedriftene ønsker større fokus på utvikling og markedsføring av næringsarealene 
- Byggesaker: 18 har hatt byggesaker med kommunen siste tre år: Over 50% sier at de fikk ikke 

god rettledning gjennom personlig kontakt, saksbehandler hadde ikke stor forståelse for 
næringslivets behov og de ble ikke møtt med «vennlighet og respekt».  

- Næringsareal/lokaler: 10 har hatt kontakt om dette med kommunen siste tre år. 60% mener 
de ikke fant tilstrekkelig informasjon på web.  

- Reguleringssaker: 7 har hatt reguleringssaker siste tre år. Resultatet er i samsvar med 
fordelingen vedrørende byggesaker 

- Servicetorget: 21 har hatt kontakt med servicetorget siste tre år. 70% er meget fornøyd med 
tjenestene til servicetorget! 

- Kommunal nettside: Her er et klart forbedringspotensiale både mht hvordan finne fram til 
aktuell informasjon, utnytte denne og følge opp sakene. 

- Etablering/utvikling av egen virksomhet: 19 har hatt kontakt siste 3 år. Over halvparten var 
fornøyd med tjenesten. 

- Konsesjon for eiendom: 7 har hatt kontakt siste 3 år. Ingen har sagt at saksbehandlingstiden 
var tilfredsstillende. Ingen mener at behandlingen av slike saker er rettferdig. 

- Kontakt med Landbrukskontoret: 13 har hatt kontakt siste 3 år. 85% mener 
saksbehandlingstiden ikke var tilfredsstillende, 77% mener saksbehandler viste liten 
forståelse for virksomhetens behov og 69% at de ikke fikk god rettledning mens 67% mente 
at behandlingen ikke er rettferdig. 

 
Forslag til å gjøre kommunen mer næringsvennlig (14 av 27 har gitt sine forslag): 

- Kommuneadministrasjonen må bli mer proaktiv i form av mer imøtekommende og 
oppsøkende overfor næringslivet, sette seg mer inn i næringene og besøke bedriftene. 

- Skape større forutsigbarhet og langsiktighet i næringsutviklingen. Følge opp de politiske 
vedtakene. 

- Sette seg mer inn i næringslivets behov – være servicevennlig, starte svarene med ja, dette 
må vi få til, og ikke nei – det går ikke. Delta på møter med næringslivet 
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- Kommunens hjemmeside må forbedres og oppdateres 
 
En oppsummering er: 

- Næringslivet opplever at kommunen ikke involverer næringslivet i utviklingen  
- Mangler langsiktig og forutsigbar arealdisponering 
- Dårlig veistandard, spesielt fylkeskommunale veier 
- Følgende tre områder har et klart forbedringspotensiale: 

o Landbrukskontoret 
o Konsesjon for eiendom 
o Byggesaker 

- Nettsiden må bli bedre, mer bevisst kommunikasjonsstrategi 
 

2.5.4 Oppsummering 
Alle er enige om at Dyrøy kommune kan bli mer næringsvennlig. Alle snakker om møteplass, ajour 
planverk og klarere roller og ansvarsdeling, noe som gir større forutsigbarhet og langsiktighet i 
næringsutviklingen.  

Alle ser behovet for bedre kommunikasjon, bedre internett og enklere søknadsprosedyrer hvor det 
er en mer felles oppfatning om hvem skal gjøre hva.  

Alle ønsker at kommunen blir mer proaktiv, det eksemplifiseres med at man i større grad skal bli en 
ja-kommune som har fokus på muligheter og ikke på problemer og begrensninger.  

Det er forskjeller i hvordan aktørene oppfatter situasjonen og hvem som har oppfølgingsansvaret. 
Dette kan medføre at partene venter på hverandre i stedet for å ta initiativ.  Dermed blir også 
vurderingene til den enkelte gruppe forskjellig.  

 

2.6 Intervju  
Basert på resultat fra spørreundersøkelsen og etterfølgende drøftinger i prosjekt- og styringsgruppe 
er det utarbeidet tre intervjumaler, en for hver gruppe. Første del av intervjumalene var felles, mens 
siste del var spesifikk for den enkelte gruppe.  Intervjuene ble gjennomført som 1 til 1 samtaler. 
Oppsummering av samtalen ble sendt den enkelte for gjennomgang, eventuell korreksjon og 
utfyllende kommentarer.  Resultatet er konfidensielt mellom partene.  

Fellesspørsmålene omfattet flere sentrale områder, de viktigste er;  

- hva oppfatter du ligger i begrepet «næringsvennlig kommune», hva er den største hindring i 
dag mht en enda mer «næringsvennlig kommune» og hva mener du må til for å kunne bedre 
situasjonen. 

- Oppfatning av hvordan de enkelte næringsorganene i kommunen arbeider 
- Oppfatning av det kommunale planverk 

Å være en næringsvennlig kommune innebærer at kommunens politikere, administrasjon og 
ledelse er gode tilretteleggere, tar aktiv og fysisk kontakt med det etablerte næringsliv. 

Ordfører (som også er næringssjef), rådmann, politikere, og andre kommunalt ansatte som skal 
jobbe mot næringslivet, må ta initiativ og følge opp kommunens næringsliv og være på 
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tilbudssiden når det gjelder tilrettelegging for alt næringsliv i kommunen. Kommunen må ofte 
etterspørre næringslivets behov, og hva som skal til for at det enkelte næringsliv skal sikres ei 
lang levetid, få vekst, skape flere langsiktige arbeidsplasser (årsverk).  

Kommunens ansatte, ledelse og politikere må ha god og riktig kunnskap om hva næringslivet 
betyr for kommunen, og ha en god forståelse om næringslivets utfordringer, både hos de 
eksisterende og ved nyetableringer. 

Roller og ansvar mellom kommune og næringsliv må være klart og kjent for alle aktørene: 
kommunen er en tilrettelegger, næringslivet skaper arbeidsplasser. 

Kommuneledelsen må snakke positivt om næringslivet internt i egen organisasjon. De må møte 
næringslivet direkte og profilere næringslivet eksternt.  

Næringslivet er avhengig av rask behandlingstid og gjennomføringsevne. Næringslivet kan ikke 
vente, fordi ”toget”/muligheten da kan være gått. 

Oppfatningen av hva som ligger i begrepet «næringsvennlig kommune» har en gjennomgående felles 
forståelse. Ord som vennlig, serviceinnstilt, samspill, dialog, raske svar og hjelpsomhet ble benyttet 
sammen med nødvendig ferdig næringsareal. Kommunen må ha god forståelse av næringslivets 
behov og aktivt legge til rette for næringsvirksomhet og bidra til god infrastruktur.  

Det er en gjennomgående oppfatning hos næringslivet at Dyrøy kommune ikke er spesielt 
næringsvennlig: 

- Kommunen har ikke et ajour planverk, det blir mange dispensasjonssøknader 
- Kommunen er ikke spesielt engasjert i å støtte utviklingen av eksisterende virksomheter 
- Kommunen tolker lover, regler og forordninger innskrenkende. Det er veldig ulik oppfatning 

mellom PNU og saksbehandlerne. 
- Kommunen har saksbehandlere som er faglig dyktige i det operative arbeid. 
- Kommunen kjennetegnes med at det er lite strategisk utviklingsarbeid – fokus er på konkrete 

søknader. Det etterlyses mer fokus på strategisk næringsutvikling, eksempelvis en mer aktiv 
landbrukspolitikk, markedsføring av eksisterende næringer, etablering av nye næringer, osv. 

- Kulturen kjennetegnes mer av problemfokus enn muligheter 

Hva må til for å bedre situasjonen? 
- Etablere felles møtearenaer – sikre at både ansatte og politikere møter næringslivet for 

drøfting av aktuelle tema 
- Bli mer «salgs- og serviceorientert» - ha fokus på «ja, dette må vi få til» og mindre fokus på 

hindringer. Større fokus på handlingsrommet i Plan og bygningsloven  
- Arbeide fram klare roller og ansvarsbeskrivelse og sikre aksept og forståelse for disse. Bli 

mer tydelig på hvem har ansvaret for hva og kommunisere dette, gjerne gjennom 
serviceerklæringer 

- Samordne og konkretisere rolle- og ansvarsdelingen mellom politikere, administrasjon og 
næringsliv 

- Mer bevisst næringspolitisk arbeid hos politikere – fokus på næringsstrategier, 
handlingsplaner og oppfølging av disse 
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3. Resultat 

3.1 Avgrensing 
Rapporten konsentrerer seg om forbedringspotensialet, og er ikke en beskrivelse av alt som går godt 
i kommunen. Det er derfor ikke en balansert rapport over den kommunale virksomhet, men en 
opplisting av hvor kommunen har et forbedringspotensiale for å bli en enda mer næringsvennlig 
kommune.  

3.2 Faktagrunnlag 
Det er en rimelig felles forståelse av næringsorganiseringen i Dyrøy og rolle- og ansvarsdeling mellom 
næringskonsulent, teknisk, VOX, Nordavind Utvikling KF, Midt-Troms næringshage AS og Visit Senja 
region SA. Aktørene kommuniserer godt seg imellom.  

Av statistisk informasjon er det verd å merke seg følgende tatt fra SSB 
(https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/dyroy ): 

 

Dyrøy ligger ikke dårlig an mht 3 ukers frist, men har en klart større gjennomsnittlig saksbehandlings-
tid for byggesaker med 12 ukers frist. 88% av dispensasjonssøknadene ble innvilget mot i snitt 27% i 
sammenlignbare kommuner og 28% for hele Troms. Dette kan sannsynligvis relateres til et gammelt 
planverk (arealplan fra 1994). Samtidig underbygger dette også næringslivets misfornøydhet.  

Servicetorget har i snitt ca 20 telefonsamtaler pr dag (1/1 – 31/8 2018). Flest samtaler på en dag har 
vært 54. I løpet av samme periode er det registrert følgende journalposter (JP) pr administrativ 
enhet: 

Administrativ enhet Antall JP Administrativ enhet Antall JP 
Barnehagen 59 Rådmannens ledergruppe 312 
Helse 15 Servicetorget 133 
Kultur 16 Skole/SFO 313 
NAV Dyrøy 10 Teknisk 896 
Næring- og etablering 257 Tjeneste for integrering 55 
Omstillingsprogrammet 34 Økonomienheten 102 
Pleie- og omsorgstjenesten 219 Totalt 2421 

Som det fremgår av oversikten utgjør Teknisk (inkl Landbruk) 37% av alle journalposter, mens Næring 
og etablering kommer på 4. plass med nesten 11%.  

Dyrøy
Kostra-

gruppe 05
Landet uten 

Oslo
Troms 
Romsa

2017 2017 2017 2017
Reguleringsplaner vedtatt (antall) antall 1 32 1044 63
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist 
(antall) antall 16 215 12193 673
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 17 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 55 33 32 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) prosent 88 27 20 28

Nøkkeltall Enhet

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/dyroy
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3.3 Forbedringspotensialet 
I spørreundersøkelsen fremkommer det klart at næringslivet ikke er fornøyd med kommunens 
næringspolitikk og saksbehandling samtidig som de ansatte sier at de ivaretar de faglige funksjoner 
på en god måte.  På et overordnet nivå fremkommer følgende sett fra næringslivet: 

- Næringslivet savner en mer aktiv næringsstrategi fra kommunen – og den må baseres på 
aktiv dialog med næringslivet. Dette gjelder både utvikling av industri, sjø- og 
landbruksrettet virksomhet. Den regionale næringsplanen er ikke tilstrekkelig for det lokale 
næringsliv. 

- Næringslivet er ikke fornøyd med veiledning og skjemaopplegg. Det er for vanskelig å finne 
fram til rette skjema, og det er ønskelig med nærmere dialog om den enkelte søknad. 
Gjennom bedre dialog kan søknader i større grad fullføres. I 2017 medførte 43 av 71 
søknader, dvs over 60%, mangelbrev. 

- Det er behov for større fokus på gjennomføring av hele saksbehandlingsprosessen fra 
registrering av søknad, prioritering, behandling og ferdiggjøring.  Her kan utarbeidelse av 
serviceerklæringer, prioriteringsregler for behandling og oppfølging gjennom 
avviksrapportering være viktige verktøy 

- Det er behov for en mer felles oppfatning blant politikere, administrasjon og næringsliv om 
roller og ansvar. Flere snakker om en kulturendring  fra «forvaltningskultur» til 
«utviklingskultur»; å bli en «JA-kommune», «dette får vi til kommune».  

- Kjennskap til hverandres oppgaver, muligheter og begrensninger bør bedres gjennom 
etablering av felles arena, bedriftsbesøk og dialog.  

 

4. Anbefalinger 

4.1 Innledning 
Forstudien dokumenterer at det er mye som går bra og ikke treng større endringer. På den annen 
side er det en rekke forhold som kan forbedres. I denne anbefalingen er fokus på forbedringer og er 
IKKE en balansert beskrivelse av situasjonen i Dyrøy.  

Anbefalingene er delt inn i tiltak, dvs mindre endringer som kan iverksettes uten ytterligere 
prosjektering, og prosjekt, dvs større utviklingsoppdrag som krever ytterligere planlegging før 
beslutning om gjennomføring kan tas.  Større utviklingsoppdrag bør organiseres som prosjekt etter 
Innovasjon Norge sin PLP-metodikk.  Dermed får en felles klare rolle-,  ansvars- og 
prosessbeskrivelser av utviklingsoppgavene.  

4.2 Interne tiltak/prosjekt 
Under «interne tiltak» er listet opp tiltak og mulige utviklingsprosjekt som kan iverksettes av den 
enkelte linjeleder og etter avtale med rådmannen.  Dette er utviklingsoppgaver (tiltak og prosjekt) 
hvor enhetsleder er oppdragsgiver.  

Servicetorget 
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Servicetorget har allerede satt i gang flere prosjekt: 

- Ny web-side – ferdig før julen 2018  
- Arkivplan – ferdig i løpet av 2018 

Begge er såpass omfattende at de bør planlegges, organiseres, følges opp og kontrolleres i henhold 
til PLP-metodikken.   

Det er også flere digitaliseringsoppgaver som bør iverksettes for å gi kundene større innsyn i 
søknadsbehandling og oppfølging av saksbehandlingen. Disse hører kanskje naturlig inn under 
prosjekt «ny web-side».  Etablering av statusrapporter for prosjektene bør vurderes.  På den annen 
side berører den også spesielt Teknisk, Landbruk og Næring. Det bør antakelig være et eget prosjekt 
sammen med disse. 

Teknisk 

Teknisk utgjør en meget sentral del av kommunens tjenester til næringslivet. Næringslivet er ikke 
spesielt godt fornøyd med tjenestene.  Samtidig er det god faglig kompetanse i avdelingen.  

Registrering og oppfølging av den enkelte sak gjøres, men det er ikke rapporter som viser status og 
aktivitetsomfang, f eks antall dager gjennomsnittlig behandlingstid, lengste/korteste behandlingstid, 
ventetid på svar på mangelbrev, osv. Det finnes rutiner og systemer for dette som kan 
implementeres. Det anbefales å gå gjennom SSB sitt Kostra-opplegg og eventuelt ta kontakt med 
kommuner som allerede har gode rapporter.  For å sikre at det ikke blir bortprioritert bør det 
etableres et eget prosjekt for dette. 

Enda større bruk av forhåndsmøter (to i 2017) og bruk av serviceerklæringer bør vurderes for å sikre 
at saken er tilstrekkelig opplyst og at saksgangen er forstått. Antall mangelbrev kan dermed 
reduseres og opprinnelige frister overholdes.  Det anbefales at det utarbeides serviceerklæringer 
(tiltak).  Utarbeidelse av prosedyre og gjennomføring av forhåndsmøter bør være eget tiltak.  

I intervjuene kom det også fram at roller og ansvar for gjennomføring av planprogrammet var noe 
uklart – skulle vært ferdig i 2015. Her må roller og ansvar konkretiseres, det vises til organisasjonskart 
vist i kap 2.4. Det bør utarbeides en ny fremdriftsplan som organiseres i henhold til PLP. 

Landbruk  

Dette er en avdeling hvor potensialet er stort. Det er god faglig kompetanse i avdelingen. Dessverre 
var det ikke mulig å skille mellom journalposter til Teknisk avdeling og Landbruk.  Samtidig sier 
aktørene at Landbruk kan bli bedre på å kommunisere og være proaktiv overfor næringslivet. Dette 
medfører at serviceerklæringer vil være et sentralt tiltak.  

Landbrukssaker som skal til Innovasjon Norge må gå gjennom Landbrukskontoret. Dette kan 
muligens være en potensiell flaskehals. Et tiltak her vil være sammen med Innovasjon Norge å 
gjennomgå saksbehandlingsrutinene og hvordan gjensidig holde hverandre oppdatert og ajour.  

Det er også kommet spørsmål om SMIL-midler og søknader i den sammenheng som må gå gjennom 
kommunen til fylkesmannen.  En nærmere avklaring kan være på sin plass. 
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En mer proaktiv aktivitet er påtenkt med besøk hos aktørene og drøfting av konkrete 
problemstillinger. Etablering av felles møtearena er også planlagt (landbrukskafe).  Dermed kan 
konkrete forbedringstiltak konkretiseres.  

 

4.3 Administrative tiltak/prosjekt 
Administrative tiltak krever større samhandling mellom flere avdelinger og kan være så komplisert at 
det bør vurderes om en først skal gjennomføre forprosjekt, dvs planlegging, før eventuell 
gjennomføring. Rådmannen vil være sentral. 

Organisering av næringsoppgavene 

Det er i dag et godt internt samarbeid mellom saksbehandlerne innen teknisk og næring. Det er god 
dialog med servicetorget. Det er ikke godt samarbeid mellom PNU og teknisk. Det bør iverksettes en 
vurdering av hvordan en kan utnytte ressursene bedre og få mer felles oppfatning av roller og ansvar. 
En viktig del av dette er også sammensetningen av Næringsutvalget – bør det være formannskapet 
eller et utvalg bestående av politikere og næringsledere.  

Det gis følgende forslag: 

a. Vurdering av organiseringen for funksjonene næring, plan, byggesak, landbruk, uteseksjon, 
skogbruk, mv 

b. I henhold til Forvaltningsloven skal sakene behandles i den rekkefølge de registreres. Plan- og 
bygningsloven gir anledning til en prioritering. Her kan det lages en prioriteringsliste som kan 
sikre næringslivet tettere oppfølging og avklaring. 
 

Omdømmebygging 

Viktige områder her er: 

- Definisjon av hva som ligger i «næringsvennlig kommune» og hvordan den skal utføres. 
Dette krever både organisasjonsmessige tiltak og beskrivelse av sentrale rutiner. Må også 
samordnes med politiske vedtak. 

- Gjennomgang og utvikling av web-sidene for å sikre at aktuell informasjon som er viktig for 
omdømmet blir tilgjengelig og markedsført på en effektiv måte. I dette ligger også 
videreføring av de selvbetjeningsfunksjoner som er mulig. Det må også bli en mer bevisst 
vurdering av hva som skal være på nettsidene og hva som skal være i facebook. 

- Arbeide med en kulturendring fra «forvaltningsorientert» til «løsningsorientert». I dette 
ligger at fokus skal være på «løsning» og ikke «problem». Dette krever en bevisst 
organisasjonsutvikling.  

- Utvikle en kommunikasjonsplan med presentasjon av Dyrøy og næringslivets muligheter her. 
Denne bør brukes både av politikere, administrasjon og næringsliv i sine respektive 
presentasjoner. 
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4.4 Politiske tiltak 
Det synes å være enighet om at Dyrøy skal være «en næringsvennlig kommune». En næringsvennlig 
kommune kjennetegnes ved at det er gode ferdige næringsareal, god infrastruktur og det utøves et 
positivt vertskap for eksisterende og nytt næringsliv. Det er kjente, langsiktige og forutsigbare 
næringsstrategier. Dette krever 

- En gjennomgang og vurdering av roller og ansvar for det fremtidige næringsarbeidet. Skal 
formannskapet fortsatt være utviklingsfondstyre, hva skal PNU prioritere, hvordan skal de 
administrative næringsoppgaver organiseres; roller og ansvar, delegering, mv. I dette ligger 
også mer konkrete krav til Midt-Troms næringshage, Nordavind Utvikling AS og Visit Senja 
region SA. Vox er program og som sådan en del av kommuneadministrasjonen. 

- Større fokus på planarbeidet og realisering av dette, herunder å følge opp en vedtatt 
fremdriftsplan for å få vedtatt samfunnsplan og arealplan. 

- Det er besluttet at den regionale strategiske næringsplanen skal være overordnet også for 
Dyrøy. I dette ligger at politikerne da må vedta en mer detaljert handlingsplan som både 
beskriver hva som skal prioriteres ut fra regional plan, men også hva som ut fra 
kommuneplan ansees som viktigst å gjøre noe med for Dyrøy. I dette ligger også rolle- og 
oppgavefordeling mellom de forskjellige organisatoriske ledd både innenfor og utenfor 
Dyrøy’s kommuneorganisasjon. Utarbeidelse av en slik handlingsplan bør være ferdig før 
årsskiftet 2018/2019. Det er viktig at dette blir et prosjekt med A-eiere både fra politikere, 
administrasjon og næringslivet. 

- Det må arbeides målrettet for å bedre veistandarden. 

 

5. Videreføring og organisering av arbeidet 

5.1 Innledning 
Hovedkonklusjonen er at Dyrøy må bli mer næringsvennlig. Dette forbedringspotensialet krever 
bevisst prioritering for å bli realisert.  Det understrekes igjen at det er de kommunale oppgaver 
med mål å bli mer næringsvennlig som denne rapporten omhandler, og IKKE hva næringslivet kan 
gjøre for å bli mer næringsvennlig.  

Rapporten fra denne forstudie «Dyrøy som næringsvennlig kommune» må drøftes og bearbeides 
videre av rådmannen og hans ledergruppe før en eventuelt fremlegger dette for kommunestyret for 
videre utvikling.   

Det må være en felles oppfatning av forbedringspotensialet. Dette medfører at beslutningstakerne 
må ha et godt beslutningsgrunnlag basert på hva kommuneadministrasjonen også går inn for. Det må 
skapes et klart eierforhold. Det er naturlig at rådmannen sammen med sin ledergruppe drøfter 
mandat og mål med alle prosjekteierne før forslag til mandat og organisering for gjennomføring av et 
forprosjekt vedtas.  
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5.2 Forberedelser til forprosjekt 
Basert på resultatet fra forstudien må rådmannen og hans stab lage ei prioritert liste over de 
forbedringspunkt som ble avdekket og akseptert gjennom dokumentasjon og presentasjon overfor 
prosjekteierne. Forbedringspunktene omfatter både tiltak og prosjekt som kan sorteres slik: 

- Tiltak er oppgaver som ikke krever ytterligere prosjektorganisering, men mer «kontinuerlig 
forbedring» i linjen/driftsorganisasjonen. Her er det viktig at ansvaret blir lagt til 
linjeansvarlig og at det følges opp i linjen.  

- Prosjekt er mer kompliserte/omfattende oppgaver som krever samordning, koordinering og 
kompetanse for å gjennomføre.  

Det er viktig at kommuneadministrasjonen er engasjert i forarbeidet her og at de aksepterer behovet 
for forbedringer og hva dette kan medføre overfor næringslivet spesielt og kommunen generelt. 
Arbeidet med å skape en slik reell aksept av roller og ansvar er derfor særdeles viktig som grunnlag 
før forprosjektet starter.  

En vellykket gjennomføring krever at ressurspersoner i kommuneadministrasjonen også deltar i 
prosjektet. Behovene til næringslivet er avklart gjennom forstudien slik at forprosjektet i hovedsak vil 
være et kommunalt prosjekt.  

Det er naturlig å tenke at forberedelsene gjennomføres i tiden høsten 2018 og at forprosjektet 
starter i senest ved årskiftet 2018/2019. 

 

5.3 Viktige aktiviteter i forprosjektet 
Standard aktiviteter i forprosjektet vil bli skissert i utkast til prosjektplan for «næringsvennlig 
kommune».  
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Vedlegg: Resultat av spørreundersøkelsen 
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