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1. Sammendrag
Utfordringer
Konsekvensutredningen Troms fylkeskommune har utarbeidet viser at Dyrøy er i en særlig sårbar
situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy
kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en
bredere næringsstruktur.
Ser man på sysselsatte i kommunen, har nedgangen vært på 13 % i perioden 2005-2015. Fallet i
sysselsatte var størst de første årene av tiårsperioden.
Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet. Samtidig er Dyrøy godt
integrert med arbeidsmarkedet i sitt omland og ca. 1/3 av den yrkesaktive befolkningen pendler ut av
kommunen. Næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig (få næringer), samtidig som
næringslivet opererer i et marked som er konkurranseutsatt.
Tross befolkningsnedgang og nedgang i sysselsetting kan det se ut til at det tilsynelatende går greit i
Dyrøy, men at kommunen er særlig sårbar i forhold til næringsmessige endringer.

Muligheter
Et omstillingsarbeid må baseres på de fortrinn for næringsutvikling kommunen har. Det som i
utgangspunktet framstår som de mest interessante mulighetene for Dyrøy er:
•
•
•

Naturgitte fordeler knyttet til naturen og havet/sjøen
Beliggenhet og kommunikasjoner
Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til havbruksnæring og industri

Anbefalinger og forslag til prioriteringer
Utviklingsanalysen foreslår følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i Dyrøy:
•
•
•
•

Havbruksnæring inkludert leverandørindustri rettet mot havbruksnæring
Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat
Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger
Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum
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2. Innledning – metode og gjennomføring
Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune ved Nordavind Utvikling KF er oppdragsgiver og bestiller
for oppdraget med å lage Utviklingsanalyse. Proneo fikk oppdraget etter en anbudskonkurranse.
Kontaktperson i Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF har vært Ragnvald Storvoll.
Arbeidet med strategisk utviklingsanalyse har fulgt Innovasjon Norge sin veileder for gjennomføring
av Strategisk Utviklingsanalyse, datert 02.11.11. Arbeidet ble utført i perioden mai 2017 – august
2017.
Arbeidet med Utviklingsanalyse er gjennomført som en forstudie, med mål om å utarbeide en
utviklingsanalyse for Dyrøy som grunnlag for å utarbeidelse av omstillingsplan. Prosjektleder hos
Proneo for dette oppdraget har vært Knut Baglo.

Kilder
Utviklingsanalysen har blitt laget på bakgrunn av flere ulike kilder.
De to viktigste kildene har vært spørreundersøkelse og dybdeintervju.
Spørreundersøkelse ble utsendt 12. mai, til i overkant av 100 personer. Mottakere var
kommunestyremedlemmer, lag og foreninger, næringsliv og andre nøkkelpersoner. Det kom inn 40
svar, altså en svarprosent i underkant av 40 %. I overkant av 50 % av respondentene svarer de er
næringsaktører, i overkant av 25 % svarer de er kommunalt ansatt og i underkant av 25 % svarer de
er kommunepolitikere. 35 % har svart annet (flervalgssvar mulig). De fleste spørsmålene krevde
fritekstsvar, og de aller fleste benyttet muligheten til å komme med mange og gode innspill. Se
vedlegg 1 for spørsmålsstillinger i spørreundersøkelsen.
Det ble i tillegg gjennomført dybdeintervjuer med 22 sentrale personer fra næringsliv, kommunal
administrasjon, politikere og organisasjonsliv i Dyrøy. Disse intervjuene ble utført som enkeltintervju
i løpet av dagene 22. og 23. mai 2017. Se vedlegg 3 for oversikt over intervjuobjekter
Det er blitt brukt flere skriftlige kilder i arbeidet, blant annet Samfunnsplan for Dyrøy 2014-2016,
Omstillingsbehov i kommunene i Troms (Telemarksforskning, TF-rapport nr. 354, mars 2015) og
Konsekvensutredning for Dyrøy kommune (Troms fylkeskommune, januar 2017). For en fullstendig
oversikt over kilder, se Litteraturliste.

Informasjon og forankring
Å forankre et omstillingsarbeid på en god måte i lokalbefolkningen og lokalt næringsliv, er kanskje
den viktigste jobben i den innledende og forberedende fasen av omstillingssøknaden. Selv om
spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene primært ble brukt til å skaffe informasjon til
utviklingsanalysen, har de også bevisst blitt benyttet til å forankre omstillingsprosessen.
For å forsterke dette arbeidet ble det den 14. juni gjennomført et folkemøte i Nordavindshagen, med
om lag 50 deltagere. Målsettingen med møtet var utvikling av eierskap til Dyrøys utfordringer og
forankring av kunnskapsgrunnlaget.
I forkant av dette møtet jobbet Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF svært aktivt i sosiale og
tradisjonelle medier. Det ble også gjennomført bedriftsbesøk for å markedsføre arrangementet, som
et ledd i kommunikasjonsarbeid knyttet til omstillingsarbeidet.
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3. Bakgrunn for omstillingen i Dyrøy
3.1

Omstilling i Dyrøy – mål og ambisjoner

Dyrøy kommune skal legge til rette for vekst i eksisterende næringsliv og sørge for etablering av en
bredere næringsstruktur. Dette skal gi kommunen et mindre sårbart næringsliv og sikre at
sysselsettingen blir mindre sårbart for konjunktursvingninger.

3.2

Definisjoner omstilling

I kriteriene for statlig ekstra innsats i forbindelse med omstilling heter det:
«Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget
betydelig over en 3-års periode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den
totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150
personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og
isolerte steder.”
I en totalvurdering av situasjonen i området skal det imidlertid også legges vekt på reduksjonen i den
indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling innenfor den
aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det også være aktuelt å ta i betraktning
trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest
mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet».
I tillegg til tapte arbeidsplasser og befolkningsnedgang er faktorer som lavt utdanningsnivå,
begrenset kapitaltilgang, behov for reduksjoner i kommunalt driftsnivå, lav attraksjonskraft,
sårbarhet i forhold til næringsmessige endringer og stor avstand til nærmeste regionsenter med å
forsterke den negative spiralen.
I forskningslitteraturen benyttes det enkelte faguttrykk som beskrives kjerneproblematikk innen
omstilling. Her gis definisjoner på de mest sentrale:
3.2.1 Sårbarhet
Et samfunns sårbarhet sier noe om risikoen for stagnasjon eller nedgang, og er blant annet knyttet til
potensialet for arbeidsplassutvikling i lokalsamfunnet og lønnsomhetsutvikling i næringslivet.
Sårbarhet måles vanligvis ved bruk av tre indikatorer: 1

•
•
•

Avhengighet av hjørnesteinsbedrifter
Avhengighet av enkeltbransjer
Kontakt med arbeidsmarked utenfor

Distriktskommuner er generelt mer sårbare enn andre, og det er særlig sårbarhet knyttet til
bransjespesialisering som har økt i norske kommuner. Dette er ofte en konsekvens av «vellykket»
næringsutvikling, der en har lykkes innenfor et avgrenset næringsområde, med påfølgende sårbarhet
for konjunktursvingninger.
Dette er det viktig å være oppmerksomme på i en omstillingsprosess. Ofte må mulighetene til å
lykkes med å bygge på kompetanse og næringsliv som finnes, vurderes opp mot mulighetene til å

1

Kobro, Vareide og Hatling: Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske
distriktskommuner, s 9. TF-rapport nr. 303, Telemarksforskning 2012
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stimulere til etablerervirksomhet innen andre områder. En må kort og godt sørge for at
lokalsamfunnet har flere føtter å stå på.
3.2.2 Attraktivitet
Steder kan vokse fram av i hvert fall tre ulike årsaker, og sentralt i alle disse står mennesker.
Telemarksforskning har utviklet en modell hvor de sorterer den stedlige veksten og utvikling i tre
attraktivitetsdimensjoner:

•
•
•

Attraktivitet som bosted
Attraktivitet som besøkssted
Attraktivitet som bedriftssted

Summen av disse tre attraktivitetsdimensjonene definerer nivået på et steds evne til utvikling og
vekst.

3.3

Dyrøys omstillingsbehov

Det er flere utredninger som ligger til grunn for at Dyrøy kommune blir tildelt omstillingsmidler fra
Troms fylkeskommune.
1. «Omstillingsbehov i kommunene i Troms» ((Telemarksforskning, TF-rapport nr. 354, mars
2015)
Denne rapporten viser at Dyrøy potensielt sett har et omstillingsbehov på grunn av lav
bostedsattraktivitet, utflytting og nedgang i arbeidsplasser.
2. «Konsekvensutredning for Dyrøy kommune» (Troms fylkeskommune, januar 2017).
Konsekvensutredningen bekrefter at Dyrøy er i en særlig sårbar situasjon, særlig på grunn av
sårbarhet knyttet til et ensidig og konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for
vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur
Næringsmessige utviklingstrekk Dyrøy, hentet fra konsekvensanalysen:
•
•
•
•

Stor offentlig sektor (52,2 %) – ikke ulikt sammenlignbare kommuner
Vekst i sysselsetting innen industri og bergverksdrift (i stor grad knyttet til Demas AS)
Ensidig næringsstruktur både offentlig og privat
Størst andel konkurranseutsatte næringer i Troms

Demografiske utviklingstrekk Dyrøy, også hentet fra konsekvensanalysen:
•
•
•

•

Aldrende befolkning - stor og økende forsørgelsesbyrde
Stor utpendling
Befolkningsnedgang og fødselsunderskudd og netto utvandring – ingen tegn til at nedgangen
stopper opp. Prognostisert befolkningsutvikling viser nedgang uavhengig av hvilke prognoser
som legges til grunn
Lavt utdanningsnivå

Konklusjon fra Troms fylkeskommune: Kombinasjonen næringsmessig og demografiske
omstillingsbehov gjør at Troms fylkeskommune innvilger Dyrøy status som omstillingskommune, i
inntil tre år fra 1.1.17 til 31.12.19 (Troms fylkeskommune, vedtak fylkesrådssak 25/17 den 14. februar
2017). Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsstatus
skal forlenges i tre nye år.
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4. Dyrøy i et regionalt perspektiv
I dette kapittelet ser vi på Dyrøy i et regionalt og nasjonalt perspektiv, primært for å gi et relevant
bakgrunnsbilde til resten av utviklingsanalysen.
Konsekvensanalysen utført av Troms fylkeskommune oppsummerer mange av de viktigste
utviklingsstatistikkene for Dyrøy. I dette kapitlet oppsummerer vi det vi anser som de viktigste
funnene fra konsekvensanalysen. For videre lesing og mer utfyllende informasjon henviser vi til
konsekvensanalysen.

4.1

Om Dyrøy

Dyrøy er en kystkommune geografisk plassert i Midt-Troms, på innsiden av øya Senja. Kommunen har
et landareal på 289 km2 og hadde per 1. januar 2017 1138 innbyggere.
Kommunesenteret i kommunen er Brøstadbotn, plassert på fastlandet. I henhold til SSBs definisjon
er ikke Brøstadbotn et tettsted, slik at ingen deler av Dyrøy kan defineres som tettbygd strøk. Om lag
200 personer bor på Dyrøya, som har gitt kommunen sitt navn, mens resten bor på fastlandet.
Dyrøya er forbundet til fastlandet med veibro.
Figur 1. Dyrøy kommune i et regionalt perspektiv

Kartkilde: Statens kartverk
Dyrøy kommune grenser til kommunene Ibestad og Salangen i sør, Sørreisa i øst, Lenvik i nord og
Tranøy i nord/vest.
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4.2

Næringsutvikling, attraktivitet og vekstkraft

4.2.1 Kommune-NM
Kommune-NM er en årlig rangering NHO gjør av kommunene i Norge. De rangerer kommunene etter
attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi,
kompetanse og kommunal økonomi.

Kommune-NM 2017 er basert på innsamlede tall fra 2016.
Dyrøy er blitt rangert som kommune nummer 23 (av 24) i Troms og nummer 420 (av 426) i Norge.
Vedlegg 4 viser Dyrøys rangeringer fordelt på de ulike delkategoriene. Dyrøy scorer relativt sett best i
kategorien kompetanse, men svakere i de andre kategoriene.
Figur 2, Kommunene i Troms i Kommune-NM

Figur 2 viser hvordan kommunene i Troms scorer i Kommune-NM, fordelt på 5 nivåer. Bare Tromsø
kommune blir rangert i høyeste nivå. Dyrøy havner i det laveste nivået.

4.3

Befolkningsutvikling

Figur 2 viser tydelig at Dyrøy har hatt en kontinuerlig negativ folketallsutvikling siden SSBs statistikk
startet opp i 1951. Dette er noe av bakgrunnen for at kommunen får tildelt omstillingsmidler. Hoppet
på midten av 1960-tallet skjedde fordi Dyrøy kommune overtok deler av Tranøy kommune i 1964.
Aksen på venstre side og den blå kurven viser folketallet per 1.januar år for år. De oransje søylene og
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aksen på høyre side viser årlig prosentvis endring i folketallet. Vi ser at Dyrøy har hatt
folketallsnedgang, til dels betydelig nedgang, de fleste år i perioden.
Figur 3. Dyrøys befolkningsutvikling
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Framskrivningene på befolkning i kommunen (hentet fra konsekvensanalysen) viser at
sannsynligheten er stor for at befolkningsnedgangen fortsetter også frem til 2025, men at dette
trolig skyldes døds- og fødselsrater, heller enn utstrakt fraflytting (de siste ti årene har kommunen
opplevd netto fraflytting på 24 personer).

4.4

Utdanningsnivå

Som konsekvensanalysen viser, har Dyrøy en noe lavere andel med høyere utdanning enn både
Norge som helhet og Troms fylke. Dette henger trolig sammen med arbeidskraftbehovet i det lokale
næringslivet, og trenger dermed ikke i seg selv være en utfordring. Samtidig vet vi at i kommuner
med lavere utdanningsnivå, vil innbyggerne ha noe lavere mobilitet ved uforutsette hendelser som
konkurser og lignende.
Vår erfaring er at bildet i Dyrøy er svært sammenlignbart med mange andre kommuner av Dyrøys
størrelse.

4.5

Sysselsetting, næringsstruktur og arbeidsledighet

Nedgangen i antall sysselsatte fra 2005 til 2015 har vært på 13 %. Fallet i sysselsatte var størst de
første årene i tiårsperioden. Framskrivningene av sysselsatte frem til 2025 er basert på de siste årene
i perioden da nedgangen ikke var så stor (hentet fra konsekvensutredningen). På grunn av dette
fremstår framskrivningene for sysselsatte som relativt optimistiske.
Per 4. kvartal 2016, den nyeste tilgjengelige statistikken hos Statistisk Sentralbyrå, er det 502
sysselsatte bosatt i Dyrøy kommune, men bare 352 sysselsatte med arbeidssted i kommunen. Ergo er
nettopendlingen ut av kommunen på 150 sysselsatte, i underkant av en tredjedel av arbeidskraften i
kommunen. En netto utpendling på 150 personer har vært stabilt det siste tiåret.
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Figur 4. Hvor pendler innbyggerne til?

Figur 5. Hvor pendler de sysselsatte i Dyrøy fra?

Figurene 3 og 4 er hentet fra Troms fylkeskommunes konsekvensanalyse. Som vi ser av figur 3 er det
stor utpendling til nabokommunene, særlig Lenvik, Sørreisa og Salangen, med Lenvik som den klart
største utpendlingskommunen.
Størst innpendling er det fra Sørreisa, men også kommune Salangen og Lenvik har betydelig
innpendling til Dyrøy.
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Tabell 1. I hvilke sektorer jobber de som er sysselsatte i Dyrøy:
Sektor
Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitet, vann og renovasjon
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansiering og forsikring
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
Forretningsmessig tjenesteyting
Off.adm., forsvar, sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting
Uoppgitt

Antall
16
0
63
3
18
15
20
6
3
0
6
11
37
30
117
4
3
352

Andel
4,5 %
0,0 %
17,9 %
0,9 %
5,1 %
4,3 %
5,7 %
1,7 %
0,9 %
0,0 %
1,7 %
3,1 %
10,5 %
8,5 %
33,2 %
1,1 %
0,9 %

Tallene for Dyrøy er på mange måter typisk for distriktskommuner som er i ferd med å gå inn i en
omstillingsprosess. En vesentlig andel av de sysselsatte i kommunen jobber i offentlig sektor, over
50%, i tillegg er de sysselsatte sårbare for svingninger i enkeltbedrifter, for Dyrøy primært
representert ved Demas og Dyrøymat.
Ser vi på de sysselsatte som bor i Dyrøy, men uavhengig av arbeidssted, blir statistikken noe
annerledes. Andelen som jobber i industri går ned, andelen som jobber i tjenesteytende næringer,
bygg og anlegg og primærnæringer går opp. Dette viser at kommunen er noe mindre sårbar når man
inkluderer med utpendling. Det er en netto innpendling til industrisektoren på grunn av Demas. Den
næringsmessige sårbarheten til Dyrøy er fremdeles tilstede og absolutt reell, men vi ser at
pendlemulighetene gjør kommunen mindre sårbar for svingninger i eget næringsliv.
Arbeidsledigheten i kommunen er lav og ligger under landsgjennomsnittet. Andelen uføretrygdede i
arbeidsfør alder i Dyrøy er per 31.12.16 på 19% ifølge offisielle NAV-tall. Dette er femte høyest i
landet. Landsgjennomsnittet er på 9,5%, gjennomsnittet for Troms er på 10,6%. Dette er
nødvendigvis med på å forsterke en negativ utvikling i kommunen.

4.6

Regionalt samarbeid

Dyrøy er formelt en del av Midt-Troms regionråd sammen med kommunene Bardu, Berg, Lenvik,
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
Dyrøy har samarbeid med de andre kommunene i regionen (i ulike konstellasjoner) på områder som
blant annet PPT, legevakt og jordmor. Kommunen deltar gjennom Midt-Troms regionråd i ulike
utviklingsforum og –arrangement.
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Dyrøy kommune har i flere år hatt et prosjekt kalt Stedsuavhengige arbeidsplasser. Formålet med
prosjektet har vært å tilrettelegge for at dyrøyværinger som har jobb i andre deler av fylket eller
landet, kan jobbe fra Dyrøy i hele eller deler av arbeidstiden. For å få til dette, har man bygd opp og
markedsført et kontorfellesskap der personer kan jobbe fra Dyrøy i tilrettelagte lokaler og med
nødvendige fasiliteter. I oppstartsfasen fungerte dette prosjektet veldig bra, med særlig mange
hytteboere som benyttet seg av tilbudet. Etter at bredbåndsdekningen i kommunen ble bedre, falt
behovet for denne målgruppen bort. I dag blir kontorfellesskapet i stor grad brukt til fjernstudier og
flere dyrøyværinger har tatt videreutdannelse via lokalet.

4.7

Vurdering

Dyrøy fremstår som godt integrert med nabokommunene, særlig knyttet til arbeidsmarkedet. Det er
både vesentlig inn- og utpendling til kommunen, noe som gjør at det reelle arbeidsmarkedet for
innbyggerne i Dyrøy er større enn bare internt i kommunen. Dette gjør Dyrøy til et vesentlig mer
robust samfunn enn det ville vært uten disse pendlemulighetene.
Samtidig har Dyrøy utviklingsutfordringer man må adressere i omstillingsarbeidet. Bakgrunnen for at
Dyrøy får omstillingsmidler at en stor andel jobber i offentlig sektor, en stor andel jobber i
konkurranseutsatte næringer og det er stor avhengighet knyttet til enkeltbedrifter som Demas og
Dyrøymat. I tillegg har kommunen over lang tid hatt kontinuerlig nedgang i antall sysselsatte og i
innbyggertall. Alle disse aspektene gjør at Dyrøy har et omstillingsbehov som det er viktig å ta tak i i
løpet av omstillingsperioden.
Kommunen har forsøkt å skape et bredere tilbud ved prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser,
som skal gjøre det lettere for folk å bosette seg i Dyrøy eller for eksisterende dyrøyværinger å ta jobb
utenfor kommunen. Initiativet fremstår som både riktig og godt. Flere av respondentene vi har
snakket med påpeker likevel at tiltaket ikke har gitt de ønskede effektene, uten at man har klart å
peke på konkrete feil som har blitt gjort eller enkle løsninger for å gjøre tiltaket mer attraktivt.
Utfordringene Dyrøy står overfor og sysselsettingsstrukturen i kommunen, fremstår på mange måter
som svært typiske for distriktskommuner av Dyrøys størrelse. Tilsvarende kommuner over hele
landet opplever mye av de samme utfordringene som Dyrøy har. Dette gjør at Dyrøys utfordringer på
mange måter er en del av makrobildet og ikke nødvendigvis noe Dyrøy «har skyld i selv».
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5. Komparative fortrinn for næringsutvikling i Dyrøy
5.1

Næringsmiljø i Dyrøy

5.1.1 Industri
Demas er den største private bedriften i Dyrøy, både når det gjelder omsetning og antall ansatte.
Bedriften produserer og forhandler el-tavler og annet elektroutstyr. Demas er den eneste
industribedriften av en viss størrelse i Dyrøy og utgjør per i dag kommunens industrimiljø. Demas har
også satset utenfor Dyrøy, med avdelinger i Harstad og Hønefoss og oppkjøp av en bedrift Bergen.

Demas er en landsdekkende bedrift som har vært konkurransedyktig i mange år innenfor sitt felt.
Demas’ spisskompetanse fremstår som Dyrøys største konkurransefortrinn innenfor
industrisektoren. Ved å bidra til å utvikle Demas videre, både som egen bedrift, med mulige spinoffetableringer eller ved å bygge opp leverandørindustri rundt, kan man utvikle næringslivet i
kommunen videre.
5.1.2 Handel og tjenesteytende næringer
Det er vanskelig å se noen åpenbare fordeler for tjenesteytende næringer i Dyrøy, men satsinger som
Stedsuavhengige arbeidsplasser viser at man har forsøkt å bygge opp klynger med personer fra
tjenesteytende næringsliv de siste årene. Med moderne kommunikasjonsmetoder er det i stadig
større grad mulig å jobbe fra hjemmekontor, noe som fjerner noen av de fysiske ulempene
distriktskommuner som Dyrøy har hatt. En kontinuerlig satsing på hjemmekontor-tilbud vil på sikt
kunne være fruktbart og være et fortrinn for kommunen.

Som pendlestatistikken viser, har Dyrøy et omland som er vesentlig større enn kommunens
innbyggertall. Dette tilsier at Dyrøy bør ha muligheter til å etablere tjenesteytende næringer som
strekker seg utover kommunegrensene.
5.1.3 Reiseliv og opplevelsesbaserte næringer
Det finnes i overkant av 200 hytter i Dyrøy per i dag. Det ble bygd forholdsvis mange hytter i
perioden 2001-2008 (i overkant av 40 hytter), men det er bygd bare om lag ti hytter det siste tiåret.
Erfaringer fra andre distriktskommuner (eksempelvis Trøndelag Forskning og Utvikling, rapport
2012:13, Økonomiske effekter av hytteturisme i Lierne) viser at den lokale verdiskapingen fra
hytteturisme ofte er stor. Dyrøys beliggenhet, natur og relativt milde klima bør også kunne gjøre
Dyrøy til en enda mer attraktiv hyttedestinasjon enn i dag dersom man klarer å tilrettelegge for det.

Naboøya Senja har klart å bygge seg opp som en nasjonal merkevare og har blitt en
reiselivsdestinasjon både for nordmenn og utlendinger. I følge SSB økte antall overnattingsdøgn på
Senja med over 40% fra 2013 til 2016, og foreløpige tall viser at økningen fortsetter i 2017. I tillegg til
at det er en nasjonal reiselivstrend med flere overnattinger i de fleste norske regioner, øker Senja
også sin nasjonale markedsandel som reiselivsdestinasjon. Også de andre regionene i Troms har økt
sine nasjonale markedsandeler de siste årene.
Senja har sitt eget destinasjonsselskap – Visit Senja. Dyrøy kommune er nylig blitt medlem i
destinasjonsselskapet. I tillegg har turismen til Tromsø og regionen for øvrig økt betydelig de siste
årene. Dette skyldes både makrotrender som lavere kronekurs og generelt mer tilstrømming til
Norge, men også regionale satsinger som nordlysturisme. Dyrøys beliggenhet, med nærhet til både
Senja og Tromsø, gjør at det finnes mye turister i regionen i utgangspunktet. En liten andel av disse
besøker eller legger igjen penger i Dyrøy i dag.
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Å utnytte trafikken som allerede finnes i regionen for å skape attraksjoner og destinasjoner også i
Dyrøy, fremstår som Dyrøys kanskje største konkurransefortrinn innenfor reiseliv. I tillegg ligger
Dyrøy i rimelig nærhet til flyplassene i Tromsø, Bardufoss og Harstad/Narvik. Dyrøys beliggenhet
fremstår derfor som et konkurransefortrinn for reiselivsutvikling.
Dyrøy har også en rik kystkultur, både med kysthistorie, mattradisjoner og andre kulturtradisjoner,
som gir grobunn for mer opplevelsesbasert næring.
5.1.4 Primærnæringer
Det finnes flere havbruksanlegg i kommunen. Både Akvafarm, Salmar, Salaks og Nordlaks har anlegg i
Dyrøy. Havbruksnæringen er en viktig næring i hele landsdelen og Dyrøys beliggenhet gjør
kommunen godt egnet til oppdrettsvirksomhet. Det ligger heller ikke noen begrensninger på
myndighetsnivå som tilsier at næringen ikke kan utvikle seg og vokse i Dyrøy, særlig på
leverandørsida. Aktørene som er inne i Dyrøy i dag er ressurssterke og vil trolig ha ledige midler til å
investere videre dersom man ser på Dyrøy som en interessant nok lokasjon for fremtidig vekst.

En sterk tilstedeværelse fra havbruksnæringen, gjør det også mulig å utvikle lokal leverandørindustri
og fastlandsaktivitet knyttet til havbruk. Å ha havbruksanlegg i umiddelbar nærhet er et åpenbart
konkurransefortrinn for Dyrøy som kan utnyttes til å skape mer lokal verdiskaping enn i dag.
Dyrøy har også en sterk jordbruksnæring i kommunen, primært representert ved sauebønder, men
også noe storfe. Lokalmatbedriften Dyrøymat har over mange år vokst seg til å bli en stor og viktig
verdiskaper i lokalsamfunnet, både på egen hånd og som en viktig innkjøper av lokale råvarer. Å ha
en offensiv bedrift som Dyrøymat i lokalsamfunnet er en stor styrke for matprodusentene i
kommunen og å kunne bygge videre på Dyrøymat for å gjøre Dyrøy enda sterkere som
nisjematprodusent tror vi er et stort konkurransefortrinn.

5.2

Produksjonsfaktorer

5.2.1 Råstoff og naturressurser
Dyrøy har flere naturressurser som er konkurransefortrinn for verdiskaping. Både havrommet,
jordbruksarealer og beiteressurser, naturen og mineralressurser blir fremhevet som muligheter.

Det er etablerte havbruk og fiskeaktører i kommunen i dag. Med sin beliggenhet og sitt havrom, er
det mulig å se for seg økt aktivitet innenfor sjømatproduksjon og -fangst med utgangspunkt i
kommunen. Det er ferd med å skje store endringer i hvilke råstoff fra sjøen/havet som er økonomisk
interessante. Eksempelvis er oppdrett og høsting av tare blitt en svært lønnsom næring i deler av
landet. Dyrøy har med sin kystlinje og korte avstander ut til havet, muligheter for å få til verdiskaping
innenfor de nye mulighetene som dukker opp.
Stadig mer tyder også på at klimaendringer påvirker livet i havet i minst like stor grad som livet på
land, og dette gjør at man ser stadig store endringer i hvordan ulike fiskebestander flytter seg med
klimaendringene. Dette kan gi nye muligheter for kystkommuner som Dyrøy i årene som kommer.
Klimaet i kommunen fremstår som relativt mildt og kommunen har beiteressurser som kan utnyttes
til økt jordbruksproduksjon. Sammenlignet med mange andre kommuner har Dyrøy også få
utfordringer med rovdyr, noe som fremstår som et stadig større konkurransefortrinn i
kjøttproduksjon.
Flere av intervjuobjektene i denne undersøkelsen har pekt på at det er mulige mineralressurser i
kommunen som kan være drivverdige. Erfaringsmessig er det svært tid- og kostnadskrevende
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prosesser å jobbe frem til utnyttelse av slike ressurser, men det kan likevel være interessante å se på
mulighetene innenfor feltet.
5.2.2 Menneskelige ressurser og arbeidskraft
Andelen uføre i Dyrøy er høy, men andelen arbeidsledige er tilsvarende lav. Andelen som pendler ut
av kommunen er høy og antallet sysselsatte i nabokommunene er stor. Både antallet dyrøyværinger
som pendler ut av kommunen, personer med fritidsbolig i kommunen og det relativt sett store
omlandet til Dyrøy, gjør at tilgangen på arbeidskraft fremstår som god dersom man ser regionen
under ett.

Dyrøy fremstår som et dugnadssamfunn og innbyggerne har et stort engasjement for
hjemkommunen. Mange har et stort engasjement for utviklingen av Dyrøy og ønsker å stille opp for
hjemstedet sitt. Dette er en styrke som Dyrøy må ta med seg og bruke også i omstillingsarbeidet.
5.2.3 Teknologi og kompetanse
Både Demas og tilstedeværelsen av havbruksnæringen i kommunen gir teknologi og kompetanse
som det er mulig å bygge videre på for å skape utviklingen. Havbruksnæringen er lokalisert i praksis
langs hele norskekysten og en bransje som dermed ikke er unik for Dyrøy. Havbruksnæringen er i
kontinuerlig endring og de teknologiske og kompetansemessige kravene i bransjen blir stadig større,
noe som gir aktørene stadig større grad av spisskompetanse.

Kompetansen som har blitt bygd opp i elektroindustrien i kommunen er derimot mer sjelden og på
dette fagfeltet har Dyrøy en spisskompetanse som fremstår bortimot unik i Norge. Denne
kompetansen bør være mulig å overføre også til andre bransjer og er et viktig konkurransefortrinn
for kommunen. Kompetansen som finnes i kommunen kan både bidra til å utvikle Demas videre og å
skape mulige spinoff-bedrifter og/eller leverandørbedrifter.
5.2.4 Kapitaltilgang
Havbruksnæringen er en kapitalsterk næring, og tilstedeværelsen næringen har i kommunen er en
styrke for videre investeringer i kommunen. Selskapene som er tilstede i kommunen er store
regionale og nasjonale aktører med kapital til å investere i Dyrøy dersom de finner de rette
forretningsmulighetene. Utover havbruksnæringen, fremstår kapitaltilgangen fra privat næringsliv i
kommunen som liten.

Dyrøy ligger innenfor det geografiske virkemiddelområdet for bruk av distriktsrettede
utviklingsmidler, noe som øker det lokale næringslivets muligheter for å få tilført midler fra
Innovasjon Norge. Via deres ordninger finnes det store muligheter for kapitaltilførsel til lokalt
næringsliv, både i form av tilskudd til utviklingsprosjekter og risikolån. I tillegg vil omstillingsmidlene
kunne brukes til å støtte utviklingsprosjekter i bedriftene og lette kapitaltilgangen for næringslivet.
Klarer man å koordinere og samordne disse to kapitalkildene til det beste for Dyrøys næringsliv,
ligger det et stort potensial før økt kapitaltilgang til næringslivet i kommunen. De
distriktskommunene som evner å utnytte Innovasjon Norges eksisterende ordninger for å
understøtte satsingen i omstillingsarbeidet, får store konkurransefortrinn i kapitalinnhentingen i
tidlig fase.
5.2.5 Nærhet til markedet
Det ligger flere konkurransefortrinn knyttet til Dyrøys beliggenhet. Både nærheten til flyplass,
nærheten til skipstrafikk, mulighetene for pendling og beliggenheten med tanke på økt reiseliv, er
fordeler kommunen kan dra nytte av.
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I nabokommunene på Senja og i Tromsø, pågår det en stor satsing på reiseliv. Antallet turister i
regionen har økt vesentlig de siste årene og denne trafikken ligger Dyrøy godt plassert for å utnytte
enda bedre. Dyrøy ligger også nært E6, med all reiselivstrafikken den innebærer.
Som tidligere nevnt ligger Dyrøy kommune på innsiden av Senja, i ly for de verste værforholdene
langs kysten. Dette gjør Dyrøy til et attraktivt område for skipstrafikk og det er mulig å utnytte
kaianlegg i kommunen, eksempelvis Espenes, til mer verdiskaping enn i dag.
Brøstadbotn har hurtigbåtforbindelse både til Tromsø og Harstad, et tilbud som gjør kommunen godt
knytt opp mot de store byene i Troms. I tillegg er det kort avstand til flere flyplasser. Dette gjør at
kommunen i sum har gode kommunikasjonslinjer til resten av Troms og Norge for øvrig, noe som må
betegnes som en styrke for både innbyggere og næringsliv. Pendlestatistikken viser også at
innbyggerne i Dyrøy både ser muligheter og er villige til å bevege seg utover kommunegrensen for å
skaffe seg arbeid, dette er med på å øke mobiliteten og gjøre kommunen mindre sårbar. Samtidig er
nærheten til resten av regionen en styrke for det lokale næringslivet fordi det øker dyrøybedriftenes
markedspotensial og tilgang på kompetent arbeidskraft.

5.3

Styrker og svakheter

I dette kapittelet oppsummerer vi Dyrøys interne styrker og svakheter knyttet til næringsutvikling.
Mulighetene for Dyrøy er i stor grad oppsummert i 5.1 og 5.2.
Styrkene og svakhetene blir presentert ved at vi oppsummerer de hyppigste svarene fra
spørreundersøkelsene og intervjuene, i tillegg til vår vurdering knyttet til disse svarene. Mulighetene
og truslene er vår vurdering av Dyrøys situasjon.
Styrker og svakheter ble presentert og diskutert i folkemøtet, og vi fikk bekreftet at inntrykkene fra
intervjuene og spørreundersøkelsen gjengir et riktig bilde.
5.3.1 Styrker
Figur 5 viser en Wordle-oppsummering av hva respondentene fra intervjurunden mener er Dyrøys
styrker knyttet til fremtidig utvikling. Logikken er at de ordene/temaene som oftest blir nevnt, blir de
største også i figuren.

Figur 6. ”Hva er Dyrøys styrker knyttet til næringsutvikling”
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Som vi ser, er beliggenhet den styrken som oftest blir dratt fram. Også det beslektede ordet
kommunikasjoner blir nevnt som en styrke for Dyrøy. For en distriktskommune, kan dette i
utgangspunktet synes overraskende, men det er liten tvil om at Dyrøys beliggenhet, med gode
hurtigbåtforbindelser, kort vei til flere store flyplasser, godt plassert i skipsleia på innsida av Senja og
med en flerårig satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser, gir fordeler. I tillegg er kommunen godt
integrert med nabokommunene, noe som gjør at det er enkelt å pendle både inn og ut av
kommunen.
Andre enkeltfaktorer som blir fremhevet er elektrobedriften Demas og industriområdet Espenes, der
det både er muligheter for etablering av ny industri og konkrete planer for etablering av en
dypvannskai. En slik kaibygging vil kunne gi grobunn for andre etableringer i kommunen. Tilgangen
på næringsareal, gode oppvekstsvilkår og et stort potensial innenfor reiselivsnæringen er andre
styrker som dyrøyværingene selv ønsker å fremheve.
5.3.2 Svakheter
På samme måte som i forrige delkapittel, oppsummerer figur 6 svarene fra intervjuene og
spørreundersøkelsen, der de temaene som oftest blir nevnt som svakheter kommer frem med størst
skriftstørrelse.

Overnattingskapasitet, jantelov og veistandard har oftest blitt nevnt som svakheter.
Overnattingskapasitet må ses i sammenheng med at potensial for reiselivsutvikling blir nevnt som en
av kommunens store styrker. Dyrøy har store muligheter til å bli en relevant destinasjon, primært
som supplement til reiselivsmotorer som Senja og Tromsø, men per i dag mangler det noe på
overnattingskapasitet og strukturen rundt denne for å ta i bruk kapasiteten og utnytte Dyrøys
potensial.
Figur 7, "Hva er Dyrøys største svakheter knyttet til næringsutvikling"?

Veiene som en svakhet må også ses i sammenheng med beliggenheten som styrke. Selv om Dyrøy
ligger sentralt plassert og har gode kommunikasjonslinjer, er det fremdeles noe å hente på bedre
veistandard i kommunen. Særlig vektbegrensninger på fylkeskommunale veier blir dratt fra som en
svakhet.
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Jantelov blir også dratt fram som en svakhet. Det er vanskelig for oss å vurdere om janteloven står
sterkere i Dyrøy enn i andre, sammenlignbare kommuner. Vår erfaring er at jantelov ofte blir dratt
fram som en svakhet i slike sammenhenger. Om Dyrøy er verre enn andre kommuner, er vi usikre på.
På folkemøtet ble det også presisert fra flere innflyttede dyrøyværinger at janteloven ikke oppleves
som et problem for dem. Det kan dermed tyde på at det er noe delte meninger i lokalmiljøet om
dette er reelt hinder for utvikling. Problemstillingen bør derfor tas på alvor, men ikke overdrives.
Misunnelse og jantelov kan være til stort hinder for utvikling dersom det fører til at folk lar være å
satse som følge av ukulturen. Å få en kultur der folk heier og støtter hverandre i stedet for å misunne
og motarbeide hverandre, tar lang tid. Det må trolig forankres og jobbes med i alle aldersgrupper og
samfunnslag – fra barnehage til eldresenter. Å skape en offensiv utviklingskultur, der det både er rom
for å lykkes og å mislykkes, er viktig for å sikre et mer variert næringsliv i Dyrøy.
Sentrumsattraktivitet, boligmangel, et sårbart næringsliv og lav humankapital, er også svakheter
Dyrøy må ta på alvor og i den grad det går an, gjøre noe med. Boligmangel og lav humankapital er to
svakheter som er lite unikt for Dyrøy, men snarere typiske distriktsutfordringer. Lav humankapital er
ikke nødvendigvis en kritikk av den jevne dyrøyværing, men kanskje først og fremst en erkjennelse av
at et lavt innbyggertall også naturlig medfører at det er få ressurspersoner å spille på i kommunen.
Boligmangel bør forståes som mangel på funksjonelle boliger, tilpasset moderne samlivsformer og et
moderne levesett mer enn at antallet boliger i kommunen er for lavt. Dette fremstår også som en
typisk distriktsutfordring, der man har et overskudd på eldre eneboliger med vedlikeholdsetterslep,
men underskudd på mindre boliger som leiligheter med moderne standard. Tilgangen på funksjonelle
boligtomter kan også være en utfordring.
Brøstadbotn sentrum fremstår som rotete, utydelig og lite attraktiv. Mange mener at en forskjønning
og utvikling av Brøstadbotn sentrum, kommunesenteret i Dyrøy, vil være viktig både for
handelsnæringen og reiselivsnæringen. Handelslekkasjen ut av kommunen er stor.
Utfordringene i Dyrøy, med nedgang i sysselsatte, et sårbart næringsliv, stor andel offentlig ansatte
og synkende folketall er på mange måter en del av en større makrotrend. Distriktskommuner over
hele landet sliter med akkurat de samme utfordringene som Dyrøy. Dette er en åpenbar trussel, fordi
det tyder på at tendensen ikke er noe som er utløst av Dyrøy kommune eller dyrøyværingene selv,
men det er en større, nasjonal trend som det ikke er så lett for Dyrøy å snu.
Enkelte aktører påpeker også at det kan ligge en motsetning mellom havbruksnæringen og
reiselivsnæringen i kommunen. I utgangspunktet mener vi dette er løsbart, men dersom det sprer
seg en oppfatning av at disse to næringene ikke lar seg forene, vil det være en potensiell trussel for
videre utvikling i kommunen. I en kommune som Dyrøy er man avhengig av å utnytte de mulighetene
som ligger i kommunen og det er behov for at alle aktører, uavhengig av næring, trekker i samme
retning – til det beste for Dyrøy.
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6. Utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv
6.1

Lokale næringsmiljøer

6.1.1 Industri
Den spisskompetansen og erfaringen som Demas besitter, gir i seg selv utviklingsmuligheter. Å ha en
bedrift av den størrelsen, som har vist seg konkurransedyktig i et nasjonalt og internasjonalt marked,
gir utviklingsmuligheter. Dette kan både være knyttet til satsinger og tilrettelegging som gir økt
verdiskaping i Demas, tilrettelegging for at nye ideer fra Demas-systemet kan føre til nye bedrifter og
tilrettelegging for flere leverandørbedrifter. Kompetansen Demas har bygd opp, bør også kunne
brukes på nye produkter og markeder, eksempelvis som en enda større leverandørbedrift til
oppdrettsbedriftene i Nord-Norge.
6.1.2 Handel og tjenesteytende næringer
Svært mange av informantene til denne utviklingsanalysen, både av de som har svart på
spørreundersøkelsen, de vi har intervjuet og de som var tilstede på folkemøtet, peker på
sentrumsutvikling som en forutsetning for vekst innenfor handel og tjenesteytende næringer.

Som beskrevet i kapittel 5.3.2 er mange av den oppfatning at Brøstadbotn sentrum fremstår som
rotete, utydelig og lite attraktiv. En forskjønning og utvikling av Brøstadbotn sentrum,
kommunesenteret i Dyrøy, vil være viktig både for handelsnæringen og reiselivsnæringen. Dette
fremstår derfor som en stor utviklingsmulighet som både vil bidra til å utvikle eksisterende næringsliv
og legge til rette for nyetableringer. Handelslekkasjen ut av kommunen er stor og det er dermed
trolig potensial for noe mer handelsnæring i kommunen.
Dyrøys beliggenhet, med kort avstand til større nabokommuner og tettsteder, gir
utviklingsmuligheter innenfor særlig tjenesteytende næringer. Ser man dette i sammenheng med
økende digitalisering og mer stedsuavhengig arbeid, bør forholdene ligge til rette for flere
tjenesteytende bedrifter
6.1.3 Opplevelsesbaserte næringer
Reiselivet i Dyrøy fremstår som spredt, men med enkeltaktører som ønsker å satse. Reiselivet som
finnes eller er under oppbygging i kommunen, retter seg primært inn mot naturbaserte opplevelser. I
tillegg finnes det relativt mange fritidsboliger i området, uten at disse er en del av et organisert miljø
eller nettverk.

Det likevel utviklingsmuligheter knyttet til å koble seg på de miljøene i regionen som driver
profesjonelt og som har utviklet attraksjoner og tilbud. Eksempel her kan både være aktører som
Visit Senja, men også enkeltaktører som Polar Park i Bardu. I reiselivsbransjen er det et stadig behov
for nye destinasjoner som kan understøtte og avlaste de destinasjonene som allerede er etablerte i
markedet. Dette bør gi muligheter for å utvikle nye attraksjoner også i Dyrøy. Den økte trafikken har i
tillegg gitt større profesjonalitet i reiselivsnæringen regionalt, noe som gir reiselivsaktørene i Dyrøy
mer regional kompetanse å spille på, og som dermed bør føre til utvikling også i Dyrøy.
6.1.4 Primærnæringer
Dyrøymat er en stor aktør innenfor småskala matproduksjon og her ligger det store
utviklingsmuligheter. Dyrøymat i seg selv kan ha store utviklingsmuligheter, eksempelvis knyttet til
nye markeder og større produktsortiment. Dyrøymat har primært et lokalt/regionalt marked i dag.
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Det kan også ligge utviklingsmuligheter knyttet til primærnæringsaktører som ønsker å levere større
volum eller andre produkter til Dyrøymat enn i dag.
Tilstedeværelsen av tunge aktører i havbruksnæringen i Dyrøy, gir utviklingsmuligheter. Dette er en
bransje i rivende utvikling og vi ser at investeringsviljen- og evnen er stor ved lønnsomme prosjekt.
Det er usikkerhet omkring utdeling av nye konsesjoner, slik at veksten i bransjen trolig først og fremst
må komme ved å få flere lokale leverandørbedrifter til oppdrettsanleggene samt innen foredling. For
å få nye, store anlegg er det behov for tilrettelegging av hensiktsmessig næringsareal og det må
gjøres en god jobb for å markedsføre Dyrøys fortrinn når nye anlegg skal lokaliseres.

6.2

Vurderinger

Som både konsekvensanalysen, intervjuer og spørreundersøkelse har vist, er næringslivet i Dyrøy
tynt og spredt, med stor avhengighet av enkeltbedrifter. Dette gir nødvendigvis begrensninger på
hvilke utviklingsmuligheter som finnes knyttet til eksisterende næringsliv.
Samtidig er det viktig å utvikle de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Det er enklere å skape
nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter enn å bygge opp nye bedrifter helt fra bunnen av.
Erfaringene fra andre omstillingskommuner, er at de små bedriftene i en kommune ofte benytter
anledningen til å tenke utvikling, med det resultatet at man i løpet av kort tid klarer å skape
optimisme, vekst, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Å bruke omstillingsarbeidet også til å
rette fokuset mot de små bedriftene som ellers ikke har fått mye oppmerksomhet fra det offentlige
støtteapparatet, kan derfor være svært fruktbart.
Etter vårt syn er det likevel flere utviklingsmuligheter som det er verdt å bruke omstillingsperioden
på å ta tak i. Et stort flertall av de vi har snakket med, adresserer sentrumsutvikling i Brøstadbotn
som et viktig tiltak for å understøtte annen utvikling. Vi er enige i innvendingene og mener sentrum
må utvikles, både ved å lage en overordnet, langsiktig plan og ved å prioritere fysiske tiltak på kort
sikt. Et lite attraktivt sentrum vil være til hinder for praktisk talt all næringsaktivitet i kommunen, ved
at kommunen oppleves som mindre attraktiv å etablere seg i. Særlig for handelsnæringen og
opplevelsesbaserte næringer, vil en sentrumsutvikling være viktig. I tillegg er et attraktivt sentrum
viktig for innbyggernes bolyst og generelle attraktivitet.
Det er betydelige utviklingsmuligheter knyttet til landbruksnæring, særlig på grunn av Dyrøymat og
økende fokus på kortreist mat og matopplevelser innenfor reiselivsnæring. Dyrøymat er en stor og
lokalt eid aktør som bidrar positivt til verdiskapingen, både på egen hånd og som viktig kunde av
gårdbrukere i regionen. Dyrøymat har bygd seg opp til å bli en solid bedrift og dette i seg selv gir
grobunn for bedriftsutvikling. Samtidig har Dyrøymat primært et lokalt marked, og vi tror
produktkvaliteten og sortimentet er godt nok til å kunne satse utover lokalregionen. Dette vil kunne
potensial for vekst i bedriften. For jordbrukerne i Dyrøy er det å ha en kunde som Dyrøymat en svært
viktig ressurs for, og vi tror også det ligger et uutnyttet potensial i Dyrøymat for lokale gårdbrukere.
I tillegg til Dyrøymat, gir kystlinja i Dyrøy og tilstedeværelsen fra havbruksnæringa, store
utviklingsmuligheter. Vi ser at dette er en bransje både med utviklingsvilje og -evne, og bransjen
investerer i store anlegg både i sjø og på land rundt omkring i hele Norge. Det er fullt mulig å se for
seg at en eller flere slike aktører kan gjøre store investeringer også i Dyrøy, både med utgangspunkt i
beliggenhet, tilgjengelig kompetanse i regionen og andre fordeler Dyrøy har. En slik investering vil
potensielt gi hele kommunen et løft. Vi tror likevel at langsiktig, strategisk jobbing, både fra
næringslivet selv og kommunens politiske miljø, vil være nødvendig for å få på plass slike
investeringer i kommunen.
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Reiselivet blir av svært mange pekt på som en potensiell vekstnæring i kommunen. Det er en
utfordring for Dyrøy at de lokale aktørene i bransjen er få og relativt små. Det finnes flere etablerte
aktører, som for eksempel campingplasser, og nye initiativ. Å få disse til å bli store aktører tar
erfaringsmessig tid. I tillegg er det en fordel om man klarer å bygge opp et miljø som bidrar til å
utvikle Dyrøy som destinasjon i fellesskap. I første omgang må man likevel basere seg på å dra nytte
av de satsingene som gjøres i resten av regionen. Det er en stor turistmasse som reiser til og i
regionen hvert år, både fra resten av Norge og utlandet, og å få en større andel av disse til å besøke
Dyrøy er første steg på veien mot en stor lokal næring.
For å få til en god reiselivssatsing i Dyrøy, må man utnytte de styrkene som ligger i kommunen. Å få
til koblinger mellom reiselivet og primærnæringene i kommunen, både havbruk og jordbruk, vil være
viktig. Reiselivet må i tillegg tuftes på Dyrøys natur, kystkultur, matopplevelser og andre fortrinn
Dyrøy har. Beliggenheten er en styrke for Dyrøy som må utnyttes både i profilering og i annet
reiselivsarbeid.
Flere intervjuobjekter etterlyser en lokal næringsforening. Dette mangler per i dag i Dyrøy. Å ha en
næringsforening som skaper møteplasser og er det lokale næringslivets talerør opp mot offentlige
instanser, tror vi vil være en fordel for kommunen. Utfordringen med næringsforeninger i mindre
kommuner er at det typisk blir dugnadsbasert og avhengig av at enkeltpersoner i næringslivet
brenner for å jobbe med næringsforumarbeid. Derfor kan også være et alternativ å koble seg på
eksisterende næringsforeninger i en av nabokommunene og lage en «Dyrøy-avdeling» i denne
foreningen, og på den måten forsøke å få et mer profesjonelt næringsforumarbeid enn man ellers
klarer.
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7. Dyrøy kommunes rolle som tilrettelegger
7.1

Utviklingsbehov i det kommunale servicetilbudet

I løpet av vår jobb med spørreundersøkelsene og intervjuene, har det ikke kommet fram vesentlige
momenter tilknyttet kommunale basistjenester som helse og omsorg, oppvekst og lignende som
Dyrøy kommune må ta tak i.
Enkelte respondenter påpeker at planleggings- og strategiarbeidet i kommunen har fremstått som
tilfeldig og lite profesjonelt. Dette er et moment Dyrøy kommune må ta på alvor og eventuelt
forbedre for å understøtte omstillingsarbeidet. Et forutsigbart og profesjonelt plan- og strategiarbeid
fra kommunens side er nødvendig for at kommunen skal nå sine langsiktige mål.
Som en del av omstillingsarbeidet, anbefaler vi at kommunen tidlig setter i gang Innovasjon Norgeprogrammet Næringsvennlig kommune. Her vil Dyrøy kommune på en strukturert måte kunne få
tydelige tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv på hva som kan og bør forbedres i det kommunale
tjenestetilbudet, i tillegg til at kommunen får mulighet til å sammenligne seg med andre
omstillingskommuner. Dette er et verktøy de fleste andre omstillingskommuner har benyttet seg av,
med positive tilbakemeldinger både fra kommune og næringsliv.

7.2

Kommunal næringsservice, næringsbygg og næringsarealer

Som nevnt i kapittel 6 ligger det utviklingsmuligheter knyttet til utvikling av eksisterende industri,
både i tilknytning til Demas, havbruksnæringen og andre primærnæringsbedrifter. I tillegg ligger det
et potensial knyttet til sjøtransport og kaimuligheter.
For å ta ut dette potensialet er det en forutsetning at kommunen har tilrettelagte næringsarealer
med nødvendig infrastruktur tilgjengelig. I tillegg må kommunens tekniske etat fremstå som
profesjonell og ryddig i møte med næringsaktører og ha kort saksbehandlingstid. Ut fra
næringsaktørenes svar, er det mye som tyder på at Dyrøy kommune har et forbedringspotensial
innenfor disse områdene i dag. Vi vet at det ofte kan være sprik mellom næringslivets forventninger
til responstid og det som er akseptabelt å forvente fra en kommuneadministrasjons side, men mye
tyder på at Dyrøy kommune har forbedringspotensial knyttet til saksbehandlingstid og
planleggingsarbeid.

7.3

Utvikling av senterstruktur og kommunikasjoner

Dyrøys beliggenhet og kommunikasjonslinjer både knyttet til sjø, luft og vei har blitt dratt fram som
en av Dyrøys store styrker. Veistandarden blir påpekt som en utfordring enkelte steder og det
tilligger Dyrøy kommunes ansvar å jobbe for dette, både direkte som eier av kommuneveiene, og
som høringsinstans og politisk påvirker av beslutninger knyttet til fylkesveier og nasjonale veier.
Senterstrukturen i Dyrøy fremstår som avklart, med Brøstadbotn som det naturlige samlingspunktet
og kommunesenteret. Kommunen har likevel en lang vei å gå før Brøstadbotn blir det sentrumet som
kommunen har behov for. Dyrøy kommune må derfor prioritere å utvikle Brøstadbotn som
kommunesenter i løpet av omstillingsperioden.

7.4

Utvikling av en lokal entreprenørskapskultur

Å ha en lokal entreprenørskapskultur er svært viktig for utvikling av et tilpasningsdyktig og
fremoverlent næringsliv. Flere respondenter peker på jantelov og misunnelse som hindringer for
utvikling av en entreprenørskapskultur, samtidig har man lokalt utviklede bedrifter som Demas og
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Dyrøymat som viser at enkeltpersoner og -miljøer har vært i stand til å utvikle levedyktige bedrifter i
lokalmiljøet. Dyrøy har tradisjonelt også vært en primærnæringskommune, med i praksis mange små
enkeltpersonbedrifter, noe som også gir et godt grunnlag for å utvikle en entreprenørskapskultur.
Å utvikle en entreprenørskapskultur tar lang tid, og man må klare å skape holdningsendringer på
tvers av generasjoner og i alle samfunnslag. Kommunen har en viktig rolle i dette arbeidet, både på
politisk og administrativt ledelsesnivå, men også som en viktig barnehage- og skoleeier. Å få
entreprenørskapstankegang inn i barnehage og skole, og klare å skape en kultur der det både er lov å
lykkes og å mislykkes, er kanskje det viktigste enkelttiltaket Dyrøy kommune kan gjøre for å få flere
lokale næringsdrivende. Å prioritere samarbeid med aktører som Ungt Entreprenørskap har i mange
kommuner vist seg å være svært nyttig som et holdningsskapende tiltak.

7.5

Kommunalt omdømme, renommé, merkevare

Dyrøy kommunes omdømme internt i Dyrøy varierer sterkt og er mye knyttet til enkeltpersoner. Sett
utenfra virker det som om enkelte prioriteringer i Dyrøy kommune har vist seg å svekke kommunens
interne omdømme snarere enn å styrke omdømmet. Dette er historie som har passert og det er
viktig at alle aktører er i stand til å se fremover snarere enn å la «gammelt grums» påvirke
nåsituasjonen.
På nasjonalt nivå er Dyrøys store utfordring at man ikke har noe omdømme/merkevare. Den jevne
nordmann utenfor Troms-regionen, vil sjelden ha noe forhold til Dyrøy, hverken på godt eller vondt.
Vi erkjenner at det er vanskelig for en kommune som Dyrøy med i overkant av 1000 innbyggere å
bygge en sterk nasjonal merkevare, men det er ikke gitt at dagens situasjon med nasjonal anonymitet
trenger å vedvare. Både for næringslivet, særlig reiselivet, tilflytting og bolyst ville det vært en fordel
om man klarte å bygge en større merkevare, som igjen kan føre til stolthet og identitet. Kommunen
har et viktig ansvar for å bygge en lokal merkevare og både kommunens administrative og politiske
ledelse har en viktig rolle som ambassadører og profilbyggere.
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8. Innsatsområder – anbefalinger og prioriteringer
Å prioritere innsatsområder i en såpass tidlig fase vil alltid være en balansegang mellom å forsøke å
stake ut en langsiktig kurs for hele omstillingsarbeidet, samtidig som man gir nødvendig rom for å
kunne gjøre andre prioriteringer underveis i perioden.
Vi vet at et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet
vi at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det er derfor
viktig at man har en omstillingsorganisasjon som er i stand til å ta nødvendige beslutninger underveis
i prosessen, samtidig som man ha et langsiktig fokus.
Havbruksnæring inkludert leverandørindustri rettet mot havbruksnæring framstår som et viktig
innsatsområde. Kombinasjonen av ei næring med store vekstambisjoner, tilstedeværelse av store
aktører lokalt, lokal kompetanse og beliggenhet framstår som konkurransefortrinn Dyrøy kan
omsette i økt verdiskaping og sysselsetting.
Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat er et annet viktig
innsatsområde. Innsatsområdet vil utnytte mange av Dyrøys fortrinn, samtidig som man henger seg
på og forsterker en allerede kraftfull satsing på reiselivsnæring i regionen.
Som påpekt tidligere er det viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i
kommunen. Vi foreslår derfor et innsatsområde som heter Eksisterende næringsliv – videre utvikling
og knoppskytinger.
Som et fjerde innsatsområde foreslår vi Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum både
for Dyrøy som bosted og for næringsaktivitet. Dette innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som
målsetting, men skal understøtte de tre andre innsatsområdene.
Disse innsatsområdene, og bevilgningene til de ulike innsatsområdene og konkrete prosjektene, bør
forsøke å samhandle med de eksisterende virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge
disponerer. Dette betyr i praksis at bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger
som ikke faller inn under Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger.
Vi mener landbruksnæringen i Dyrøy har et utviklingspotensial som kunne forsvart et eget
innsatsområde. Grunnen til at vi ikke anbefaler dette er at utviklingsrettede virkemidler innen
primærproduksjon ivaretas av egne midler over jordbruksavtalen. Utvikling innen blant innen blant
annet småskala mat og andre tilleggsnæringer ivaretas av de anbefale innsatsområdene.

Innsatsområde 1 – Havbruksnæring
Havbruksnæring representerer et betydelig utviklingspotensial i Dyrøy. Næringa opplever sterkt
vekst, styrket av globale megatrender, og Senja-regionen og Midt-Troms har store ambisjoner for
regionen. Dyrøy er en betydelig oppdrettskommune i dag, og to regionale aktører og en nasjonal
aktør har lokaliteter i kommunen. Med dette utgangspunktet, kombinert med Dyrøys beliggenhet i
forhold til sjø- og landtransport tror vi det er betydelige muligheter for utvikling av økt sysselsetting,
omsetning og verdiskaping både innen oppdrett og leverandørnæring.
Innsatsområdet bør benyttes til å jobbe med de utfordringer for vekst havbruksnæringa selv peker
på, knyttet til utvikling av attraktive sjøareal, øke kapasitet på lokaliteter og bedre tilgangen på
næringsarealer på land. I tillegg bør det jobbes med utvikling av leverandørnæring.
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Innsatsområde 2 – Opplevelsesnæring
Opplevelsesnæring er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever økt vekst
og større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
Innsatsområdet omfatter reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat, og med fokus på utvikling
av opplevelser.
Innsatsområdet blir av svært mange pekt på som en potensiell vekstnæring i Dyrøy, men det er
utfordrende at den lokale reiselivsnæringen framstår som relativt lite utviklet. Det finnes flere
etablerte aktører, men de er små. Arbeidet med utviklingsanalysen har avdekt at det er flere nye
etableringer på gang, men erfaringsmessig vil det ta tid før disse er vel etablerte.
Innsatsområdet vil utnytte mange av Dyrøys fortrinn – natur, beliggenhet, kystkultur og
matproduksjon- samtidig som man henger seg på og forsterker en allerede kraftfull satsing på
reiselivsnæring i regionen.
Utvikling av kulturnæring – altså opplevelser basert på kultur – omfattes av innsatsområdet.
De viktigste strategiske grepene vil være å utvikle samarbeid i næringa og med tilgrensede næringer
lokalt og på regionalt nivå, utvikle kompetanse samt bidra til å utvikle gode, helårlige opplevelser.
Som en tilleggseffekt, tror vi innsatsområdet vil bidra til å utvikle bolyst i Dyrøy.

Innsatsområde 3 – Eksisterende næringsliv
Som påpekt tidligere er det viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i
kommunen. Det er enklere å skape økt sysselsetting og vekst med utgangspunkt i det etablerte
næringslivet enn å bygge opp nye bedrifter.
Erfaringene fra andre omstillingskommuner viser at eksisterende bedrifter, med bistand fra
omstillingsarbeidet, relativt raskt og uten å måtte bruke store ressurser kan bidra til utvikling av
sysselsetting og verdiskaping lokalt. Et slikt fokus vil også kunne bidra svært mye i forhold til utvikling
av optimisme og framtidstro i næringslivet.
Omstillingsarbeidet må jobbe aktivt opp mot eksisterende næringsliv for å avdekke
utviklingspotensial og støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i de ideene og planene
bedriftene har.
Innsatsområdet er bransjeuavhengig.

Innsatsområde 4 – Sentrumsutvikling
Et - slik det oppleves og kommuniseres i dag – lite attraktivt sentrum i Dyrøy, er et hinder for
utvikling av ny og videreutvikling av eksisterende næringsaktivitet.
I tillegg er et attraktivt sentrum absolutt viktig for Dyrøy som attraktivt bosted og som besøkssted i
forhold til satsing på opplevelsesnæring.
Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Dyrøy kommune vil sammen med huseiere
og eksisterende bedrifter ha et overordnet ansvar for innsatsområdet.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Spørreundersøkelse – spørsmålsstillinger
Følgende spørsmål ble stilt i spørreundersøkelsen:
Nr

Spørsmål

1

Hvilken tilknytning har du til Dyrøy i dag? (svaralternativer)

2

Hva er din rolle? (svaralternativer)

3

Hva er de viktigste konkurransefortrinnene og utviklingsmulighetene til Dyrøy? (Vær
gjerne så konkret som mulig) (fritekst)

4

Har du innspill på ressurspersoner som du mener er viktig at man klarer å engasjere i
det kommende omstillingsarbeidet i Dyrøy? (fritekst)

5

Hva er de største utfordringene for å få til vekst i Dyrøy? (fritekst)

6

Hva mener du Dyrøy kommune kan forbedre i sin rolle som tilrettelegger for
næringslivet? (fritekst)

7

Hva mener du bør være målet for omstillingsarbeidet? Gjerne tallfest dersom mulig!
(fritekst)

8

Hvilken/hvilke bransjer eller næringer mener du har størst potensial til å skape nye
arbeidsplasser? (fritekst)

9

Hva er prosjektideen/-ideene dine? (fritekst)

10

Dersom du har svart på spørsmålet ovenfor, ønsker vi kontaktinformasjonen din slik at
omstillingsorganisasjonen kan kontakte deg for videre støtte og bistand til å utvikle
ideen.
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Vedlegg 2. Intervjuguide
Dyrøys komparative fortrinn:
Lokale produksjonsfaktorer:
• Råstoff og naturressurser?
• Menneskelige ressurser, arbeidskraft og kompetanse?
• Teknologi og kompetanse?
• Kapitaltilgang?
• Nærhet til markeder?
Hvilke utviklingsmuligheter kan best utnytte disse lokale produksjonsfaktorer?
SWOT enkel, overordnet - hva er Dyrøys
• styrker,
• svakheter,
• muligheter og
• trusler?
Utviklingsmuligheter rundt eksisterende næringsliv med utgangspunkt i Dyrøys:
•
•

lokale næringsmiljøer, næringskultur og næringstradisjoner
lokalt næringssamarbeid, næringsklynger og nye næringer

Spesielle produktideer eller prosjektideer i eksisterende næringsliv eller hos gründere - som noen
må ta tak i?
Ressurspersoner som kan bidra i omstillingsarbeidet?
Kommunen som utviklingsaktør
Et vellykket omstillingsarbeid er avhengig av
•
•

en offensiv kommune med et tydelig eierskap til omstillingsutfordringene og – prosessen
og
en kommune med gode og relevante tjenester til næringslivet – en næringsvennlig
kommune

Hvordan fungerer Dyrøy kommune som utviklingsaktør i dag?
Hva kan eventuelt gjøres bedre?
NB dersom respondenten tilhører kommuneorganisasjonen bør spørsmålet være: Hvordan tror de
næringslivet oppfatter kommunen som utviklingsaktør innen sentrale områder?
Andre innspill som ønskes tatt med i videre arbeid?
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Vedlegg 3. Oversikt over intervjuobjekter
Politikere
Marit A. Espenes
Stig Stokkland,

Ordfører
Varaordfører, daglig leder Senja næringshage
Politiker, næringsaktør

Kjell Sverre Myrvoll
Håvard Danielsen
Knut Arne Johansen

Politiker, næringsaktør
Politiker, tidl. rådmann, øk.leder, aktiv i lag/foreninger

Administrasjon
Erla Sverdrup
Frank Moldvik
Håkon Einar Haug

Rådmann
Rådgiver plan og næring
NAV-leder

Næring / prosjektledere
Per Jensen
Tore Nordahl
Tone Pettersen
Jenny Hoff
Rune Gabrielsen
Erling Bratsberg
Kenneth Karlsen
Ragnvald Storvoll

Daglig leder Demas AS
Daglig leder Dyrøymat AS
Gründer Mellem Gård, bonde
Reiselivsgründer, fotograf
Daglig leder Svendsen Maskin AS
Bonde, tidligere ordfører nabokommune
Brødrene Karlsen AS
Daglig leder Nordavind Utvikling KF

Nøkkelpersoner / Frivillighet
Rolf Espenes
Halvor Arntsen
Halfdan Sætherskar
Oda Olsen
Per Gunnar Chruickshank
Berit Nikolaisen

Tidligere ordfører, næringsaktør
Tidligere politiker, aktiv i lag/foreninger
Leder Brøstadbotn IL
Leder Dyrøy ungdomsråd, ungdomspolitiker
Styreleder Midt-Troms Museum, aktiv i lag/foreninger
Bonde, tidligere politiker, aktiv i lag/foreninger
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Vedlegg 4. Dyrøy i Kommune-NM
Indikator

Samlet rangering

Forklaring

En samlet rangert basert på kriteriene vist under

Plassering Dyrøy 2016
I fylket (24
kommuner)

I landet (426
kommuner)

23

420

Næringsliv

•
•
•
•
•

Delplassering
Næringsvariasjon
Inntektsnivå
Privat sysselsetting
Kommunalt kjøp av private tjenester

20
16
18
21
23

419
390
377
418
403

Arbeidsmarkedet

•
•
•
•
•
•

Delplassering
Sysselsettingsandel
Sykefravær
Uføre
Arbeidsledige
Arbeidsmarkedsintegrasjon

20
22
7
24
21
7

411
364
242
421
322
202

Demografi

•
•
•
•
•

Delplassering
Befolkningsvekst
Yngre vs eldre i arbeidsstyrken
Netto innflytting
Aldring

20
18
24
14
23

404
384
416
345
411

Kompetanse

•
•
•

Delplassering
Andel med minst 4 års høyere utdannelse
Andel sysselsatte med bestått
fagutdannelse
Andel sysselsatte med teknisk og
naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år)

14
11

301
275

14

266

12

238

Delplassering
Kommunale administrasjonsutgifter
Eiendomsskatt fra næringseiendom i
gjennomsnitt per sysselsatt
Kommuneinntekter i forhold til utgifter
Kommunal betalingsevne

21
14
1

400
340
2

16

398

10

305

•
Kommunal økonomi

•
•
•
•
•
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