
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 22.02.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

Johnny Sagerup, kommunalsjef Salangen, vil delta i møtet til sak «Ny organisasjonsform PPT».  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 06.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 18.01.17 og 27.01.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 10/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Formannskapets møteprotokoll fra 18.01 og 27.01 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 18.01.17 og 27.01.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Protokoll regionrådet
30. januar, Lenvik

1

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT - TROM S REGI ONRÅD 0 5 . 1 2.16

Sted: Råd huset , Lenvik kommune , Finnsnes

Møtes varighet kl 09 0 0 - 1 3 10

Ordførere: Geir - Inge Sivertsen ordfører Lenvik Leder RR

Roar Jakobsen ordfører Berg

Jan - Eirik Nordahl ordfører Sørreisa

Fred Ove Flakstad ordfører Torsken

Jan Fredrik Jenssen ordfører Tranøy

Terje Nyberget varaordfører Bardu

Helene Rognli varaordfører Målselv

Forfall: Toralf Heimdal ordfører Bardu

Marit Espenes ordfører Dyrøy

Nils Foshaug ordfører Målselv

Rådmenn: Hogne Eidissen rådmann Målselv Leder AR

Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa

Alf Rørbakk rådmann Tranøy

Tore - Jan Gjerpe rådmann Berg

Lena Hansson rådmann Torsken

Margrete Hagerupsen rådmann Lenvik

Håvard Gangsås rådmann Bardu

Ikke til stede: Erla Sverdrup rådmann Dyrøy

Andre: Ragnvald Storvoll Byregionprogrammet Prosjektleder (sak 02/17 )

Jon Henrik Wien Viken senter (sak 04/17 )

Line Kroken Viken senter (sak 04/17)

L ouis S. Edvardsen D aglig leder Midt - Troms regionråd

Innledning

Møtet ble åpnet av ordfører Lenvik kommune Geir Inge Sivertsen , som ønsket velkommen til

kommunen .
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Saksbehandling	
	

01/17		 Godkjenning	av	protokoll	fra	møte	30.	november	

	
Vedtak:	

Protokoll	fra	RR-møtet	30.	november	i	Berg	godkjennes.	

	

02/17		 Forberedelser	felles	kommunestyremøte	13.	februar	

	
Vedtak:	

1. RR	tar	redegjørelsen	fra	prosjektleder	til	orientering.	

2. RR	ser	betydningen	av	at	samtlige	kommunestyrer	inviteres	til	å	fatte	likelydende	vedtak	for	
det	videre	arbeidet	i	byregionprogrammet,	i	etterkant	at	felles	kommunestyremøte	13.	
februar.	

3. RR	delegerer	til	arbeidsgruppen	for	byregionprogrammet	å	utarbeide	felles	saksfremlegg	(jf.	
pkt	2),	som	oversendes	rådmennene	for	videre	prosess	i	kommunene.		

	

	

03/17	Midt-	Tromspakken	
	
Vedtak:	
	

1. RR	tar	redegjørelsen	fra	daglig	leder	til	orientering.	

2. RR	viser	til	betydningen	av	at	”prosjektgruppen	for	arbeidet	med	Midt-	Tromspakken”	
gjennomgår	de	innspill	som	er	kommet	fra	kommunene,	og	bearbeider	disse,	samt	fremmer	
disse	overfor	besluttende	veimyndigheter	i	forbindelse	med	RTP	og	NTP	på	vegne	av	
regionrådet.		

	

04/17		 Rask	psykisk	helsehjelp	

	
Vedtak:	
	

1. RR	takker	Viken	senter	for	redegjørelsen,	og	tar	denne	til	orientering	
2. RR	anmoder	Bardu	kommune	og	Viken	Senter	om	å	forberede	søknad	om	deltagelse	i	

pilotprosjektet	Rask	Psykisk	Helsehjelp.	
3. AR	bes	avklare	deltakelse	fra	de	respektive	kommunene.	

-�6�-



3

05/17 Åpen post

Orientering:

Jan - Eirik Nordahl orienterte fra gruppen for politikkområde ”Samferdsel – ikt/breiband”. Flere av

Midt - Tromskommunene har ytret ønske om å se på en felles løsning for IKT - drift. En er videre kjent

med at flere av kommunene er i samtaler vedr kommunesammenslåing, og det b es derfor om at

saken oversendes AR for videre oppfølging.

Geir - Inge Sivertsen Louis S. Edvardsen

regionrådets leder daglig leder
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Fra: Sigrun Wiggen Prestbakmo (SigrunWiggen.Prestbakmo@salangen.kommune.no)
Sendt: 16.01.2017 10:57:01
Til: Postmottak Salangen; 'postmottak@bardu.kommune.no'; Dyrøy kommune postmottak; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; Postmottak Gratangen; Postmottak Lavangen; 'Kjell Arne Giske'
Kopi: 

Emne: Samarbeidsavtale Sjøvegan Videregående
Vedlegg: image001.png;3063_001.pdf

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune
Mobil:48180945

Salangen kommune
-Sprenger 

Fra: Dag Sigurd Brustind <Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no>
Sendt: 16. januar 2017 08:52
Til: Sigrun Wiggen Prestbakmo
Kopi: Stig bruvoll

Emne: Samarbeidsavtale Sjøvegan Videregående

Hei.

Vedlagt avtalen i underskrevet stand.

Beste hilsen

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad
Mobil: 95 33 25 00
Dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no

logo

cid:image001.png@01D18E
5D.05146360
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 Barne, ungdoms og familiedirektoratet 

Postboks 2233 

3103  TØNSBERG 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/32 

Marit Alvig Espenes 

913 35 574 

233 

 

15.02.2017 

 

 

Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

2017 

Saken gjelder vurdering og prioritering av innkomne søknader om nasjonalt tilskudd mot 

barnefattigdom. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter 

tilskuddsordningen som har som formål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom 

blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at 

flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, 

uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon. 

Det er kommet to søknader i Dyrøy som begge retter seg inn mot friluftsliv og aktivisering av 

barn og unge i naturen. Samarbeidsparter er Frivilligsentral, lag og foreninger innenfor 

kategorien friluft, tur, natur, jakt /fiske, ungdomsråd, Midt-Troms friluftsråd, 

folkehelsekoordinator, helsesøster m.fl.  

Begge søknader harmonerer godt med kommunens øvrige planverk og målrettede tiltak for barn 

og unge.  

 

Forankring i planverk 

Kultur og folkehelse er sektorovergripende tema i all kommunal planlegging i Dyrøy kommune. 

I kommunens kulturplan står det blant annet: 

Vi vil:  Tilby et godt og tidsriktig aktivitetstilbud til flest mulig barn og 

unge i kommunen. 

Slik gjør vi det:  Gi aktivitetstilbud i høst- og vinterferien, «Actionuke», fysisk 

aktivitet og mestring. 

I kommuneplanens samfunnsdel står det blant annet: 

Kapittel:    Demografiske utfordringer 

 

Mål:     Snu en negativ befolkningsutvikling. 
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 Side 2 av 2 

Hva vil vi oppnå/hvordan?  Økt livskvalitet via kultur- og fritidstilbud. 

 

Kapittel:   Folkehelse og frivillig sektor 

 

Mål:  I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse. 

 

Hva vil vi oppnå/hvordan?  Kommune og frivillig sektor skal samhandle på kultur og 

folkehelseområdet. 

I Dyrøy skal vi ta naturen i bruk for å bedre folkehelsa. Flere skal 

oppdage kortreiste turmuligheter. 

Etablere flere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. 

 

Kapittel:    Barn og unge 

 

Mål:  Dyrøy skal være en kommune der barn og unge føler trygghet og 

trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle og utfordre seg. 

 

Hva vil vi oppnå/hvordan?  Variert og tilgjengelig kultur- og fritidstilbud 

Ta tak i de utfordringer som fremgår av oversikt over viktige 

utfordringer for barn og unges trivsel og helse. 

I samfunnsplanen pekes også på folkehelseutfordringer som må identifiseres og beskrives, med 

kartlegging av årsaksforhold og mulige konsekvenser. Ut fra dette iverksettes tiltak. 

 

Sosioøkonomisk status 

Noen barn og unge vokser opp i økonomisk fattigdom i Dyrøy.  

 I Dyrøy bodde det i 2014* 1 158 personer, hvorav 18 % var barn. Sysselsettingsgraden var 

59 %. 

 6,5 prosent av husholdninger med barn i alderen 0-17 år hadde i 2014 en inntekt som var 

under 60 % av nasjonal median, altså definert som «fattige barnefamilier».  

 5,6 prosent av barn mellom 0-17 år bodde da i husholdninger som hadde mottatt 

sosialhjelp det siste året.  

 17,9 prosent bodde i husholdninger som mottok mer enn halvparten av samlet inntekt 

gjennom offentlige overføringer. 

 13,8 prosent bodde i husholdninger der minst én person mottar uførepensjon. 

*Dette er de mest oppdaterte tall vi har tilgang på 

 

Prioritering 

Dyrøy kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende 

rekkefølge: 

 

1. Dyrøy kommune: Ung og aktiv i Dyrøy. Friluftsskoler i sommer-, høst- og vinterferien 

og aktivitetsdager gjennom skoleåret. 

2. Midt-Troms Friluftsråd: Camp Midt-Troms. Interkommunale friluftsleire. 
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 Side 3 av 3 

 

 

Vurderingene knyttet til prioritering av søknader baserer seg på føringer gitt av Bufdir, 

kommunale planer vedtatt for Dyrøy kommune og kunnskapsgrunnlag om Dyrøy kommune 

produsert i forbindelse med arbeid med kommunereformen, UNGData-undersøkelsen og lokale 

data om levekår og sosioøkonomisk fordeling av ressurser og utfordringer blant innbyggere i 

kommunen. 

 

Søknadene er gitt en vurdering på øverste politiske og administrative nivå. Ordfører er delegert å 

signere og sende inn vurderingen. 

 

 

Koordinering 

 

Det er etablert ei ressursgruppe bestående av ungdomskoordinator, representant fra 

ungdomsrådet, folkehelsekoordinator, helsesøster, kulturleder og leder for frivilligsentralen som 

oppsøker og samhandler med øvrige ressurser som det lokale NAV-kontoret m.fl. All 

planlegging, informasjon, gjennomføring, evaluering og rapportering skjer med styring fra denne 

gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Erla Sverdrup  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/48 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 30.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunalt næringsfond - årsrapport 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 11/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble vedtatt i  

Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for 

kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg  7.4 2003.  

All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, og rapporteres til kommunal- og  

Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert år. De fører dermed tilsyn for at bruk av 

fondet skjer ihht. vedtekter.  

 

Administrasjonens vurdering  
Ihht. næringsfondsvedtektenes § 10 skal det fremlegges en årlig oversikt til Dyrøy formannskap over 

disponeringen av midlene.  

I 2016 fikk Dyrøy kommune 1 mill. i tilskudd til kommunalt næringsfond. Regionalt næringsfond, -

tidligere år overført kr. 200.000,- bortfalt. Følgende bevilgninger er vedtatt i 2016: 

  
BRUK AV NÆRINGSFONDET 2016
F -sak T it tel Sø ker Stø tteo rd. Innvilget Utbetalt R estutb.

f-13/16 Sentrumsutvikling - Bergan Dyrøy kommune kom n.fond 36 000 35 751 249

f-11/16 Invest./bedriftsutv. - Oppstart Torsteinsen Drift kom n.fond 8 500 8 500 0

f-9/16 Tiltakskonsulentens brukskonto Dyrøy kommune kom n.fond 80 000 75 547 4 453

f-33/16 Investering - mobil tømmersag Arctic Guide & Visit kom n.fond 43 500 43 500 0

f-66/16 Lean i Astafjord Vekst AS Astafjord Vekst AS kom n.fond 130 000 0 130 000

f-42/16 Vaskehall M oan Auto og Kjølesenter kom n.fond 58 750 58 750 0

f-51/16 Investeringsstøtte - utvidelse Synne Nupen kom n.fond 33 250 0 33 250

Administsrasjon 5% Dyrøy kommune kom n.fond 60 000 7 287 52 713

f-65/16 Søknad om tilskudd - båt Dyrøy Holiday kom n.fond 92 500 74 000 18 500

f-67/16 Nyetablering butikk Anne M arit Nergård kom n.fond 50 500 43 743 6 757

f-54/16 Fårikålfestivalen 2016 Dyrøyseminarsenteret kom n.fond 110 000 0 110 000

f-73/16 Tilrettel./reiseliv/bobiltømming Dyrøy kommune kom n.fond 115 000 0 115 000

f-88/16 Etablering Fiskecamp Jæger Adventure Camp kom n.fond 200 000 100 000 100 000

T o talt  ko mmunalt  næringsfo nd 1 018 000 447 078 570 922

f-10/16 Trad Opplevelser i M idt-Troms M idt-Troms M useum reg. n.fond 50 000 50 000 0

f-41/16 Byregionprogrammet - del II Lenvik kommune reg. n.fond 31 515 31 515 0

T o talt  regio nalt  næringsfo nd 81 515 81 515 0

T OT A LT 1 099 515 528 593 570 922

 

 

-�19�-



 

Fondsbeholdning 

Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2016  

(kr. 1099.515,-) er kr. 528.593,- utgiftsført i -16. Kr. 570.922,- er bevilget i 2016 men ikke 

utbetalt pr. dd. 

 

Kommuneregnskapet for 2016 er pr. dd ikke avsluttet. Saldo tilsier likevel at disponibelt beløp 

pr. 1.1.17 er ca. kr. 2.405.000,-. Da er imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2016 godskrevet.  

 

Fom. 2012 ble kommunene innvilget en årlig regional tilleggsbevilgning på kr.200.000,-. Disse 

midlene var øremerket regionale prosjekter. Disse midlene bortfalt i 2016. 

Oversikten viser: 

 

STATUS - NÆRINGSFONDET - JANUAR 2017
Å r T it tel B evilgning Inn Ut Sum ramme T ilskudd T ilbakefø rt Saldo A ntall

2016 kom n.fond 1 000 000 2 366 873 0 3 366 873 -1 018 000 0 2 348 873 13

2016 Reg n.fond 0 137 921 0 137 921 -81 515 0 56 406 2

2015 kom n.fond 1 000 000 2 485 873 -2 366 873 1 119 000 -1 119 000 0 0 12

2015 Reg n.fond 200 000 287 921 -137 921 350 000 -350 000 0 0 3

2014 kom n.fond 1 000 000 2 084 587 -2 485 873 598 714 -600 000 1 286 0 7

2014 Reg n.fond 200 000 147 150 -287 921 59 229 -70 000 10 771 0 5

2013 kom n.fond 1 000 000 1 810 950 -2 084 587 726 363 -847 000 120 637 0 11

2013 Reg n.fond 200 000 161 000 -147 150 213 850 -213 850 0 0 4

2012 kom n.fond 1 000 000 1 515 247 -1 810 950 704 297 -794 392 90 095 0 15

2012 Reg n.fond 200 000 0 -161 000 39 000 -39 000 0 0 2

T OT A LT 5 800 000 10 997 522 -9 482 275 7 315 247 -5 132 757 222 789 2 405 279 74

 

 

Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å fremme 

søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en fortløpende 

behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette oppnår vi en rask behand-

ling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 

 

 
Tiltakskonsulentens brukskonto: 

 

I næringsfondsvedtektenes § 10 står det: 

 

«Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondet som disponeres av tiltaksapparatet til diverse 

løpende utgifter i dennes arbeid med næringssaker. Størrelsen avgjøres av Dyrøy formannskap. 

Det fremlegges årlig oversikt til Dyrøy formannskap over disponeringen av midlene. Tilskuddet 

skal ikke brukes til driftsutgifter.» 

 

I f-sak 09/16 ble det bevilget kr. 80.000,- for tiltaksarbeid 2016,-  Dokumenterte utgifter for år 

2016 er kr. 75.547,-. Udisponerte midler tilbakeføres næringsfondet.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning.  

2. For 2017 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i  

kommunens arbeid med næringssaker.  

 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

 

 

Bruk av tiltakskonsulentens brukskonto 2016

Beskrivelse Utbetalt

dokumenterte utlegg 918

dokumenterte utlegg - reise 7 889

Profileringsutstyr - luer 4 650

Bevertning - guiding 13 480

Guiding - Furuly Turbuss 6 500

Tilrettelegging - Lava A/S - Bertheussen Malerserv 720

guiding - reiseliv - Berit Nikolaisen 1 945

Tilrettelegging - reiseliv - skilt 1 890

møteutgifter - næring 457

Dyrøyseminaret 2016 - Bilder 9 343

Ordførerens gjester - Dyrøyseminaret 8 000

Fotoutstilling - Dyrøyseminaret 10 000

Sentrumsutvikling - julegate 7 700

dokumenterte utlegg 850

Ordførerens pokal - Futsal 2016 1 205

Totalt - tiltakskonsulentens brukskonto 2016 75 547
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/57 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 03.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Energi A/S - Bruk av tiltakskonsulenten 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 12/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Tiltakskonsulenten har tidligere bistått Dyrøy Energi AS med fakturering og regnskap 

forbindelse med prosjekt,  men har ikke hatt en operativ rolle i selskapet. Dyrøy kommune har nå 

gått inn og økt sin aksjepost i selskapet slik at Dyrøy kommune er nå største aksjonær i Dyrøy 

Energi A/S. Dyrøy kommune er avhengig av deres leveranse og er derfor helt avhengig av at 

anlegget driftes på en forsvarlig måte. Dyrøy Energi AS er nå i en fase hvor det er nødvendig 

med utbedringstiltak og det forventes at de vil være i en normal driftssituasjon innen et år.  

Det er begrensede økonomiske ressurser i selskapet pr. dags dato, samtidig som det er behov for 

bistand til gjøre oppgaver som driftsavregning, bistand til prosjektregnskap mm. I praksis 

innebærer vervet at han får et koordineringsansvar for videre drift av selskapet 

Arbeidsmengden vil variere, men antas å utgjøre 5 – 10% av stilling som tiltakskonsulent i dag 

innehar.   

 

I referat fra styremøte i Dyrøy Energi A/S som ble avholdt tirsdag 10.01 17 står det:  

 

Sak 01/17: Umiddelbar ordning for administrasjon og drift 

«................................. Dyrøy kommune v/Frank Moldvik er ny forretningsfører/daglig leder for 

Dyrøy Energi A/S og Vigdis Regnskap A/S v/Vigdis Sæbbe og Merete Nordahl gis disposisjons-

rett over selskapets konti. Adresse skal være Dyrøytunet 1.» 

 

Vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til ovennevnte adm. og driftsmessige 

endringer av selskapet. Endringsmeldingene meldes Brønnøysund.  

 

 

Sak 6/17: Evt. 

04.01 2017 ble «samordnet registermelding – endringsmelding Generalforsamling – nytt styre» 

godkjent i Brønnøysundregistrene. Det må snarest sendes endringsmelding mht. signatur, 

fullmakter og adresseendringer.  

 

Vedtak:  
Signatur og prokura gis: Styreformann Rolf Olai Espenes 

Ny forretningsfører/daglig leder: Frank Moldvik 

Adresseforandring: Ny forretningsadresse: Dyrøytunet 1 
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Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser utfordringen ved at en ansatt i 100 % stilling innehar stillingen som 

forretningsfører/daglig leder i et aksjeselskap som krever at det avsettes tid på dagtid for å 

ivareta denne funksjonen. Spørsmålet vedrørende habilitet vil også kunne gjøre seg gjeldene. 

Tiltakskonsulenten har unik kjennskap og erfaring  til selskapet og selskapet står nå i en 

overgangsfase  hvor de har behov for den kunnskap som tiltakskonsulenten besitter. 

All den tid Dyrøy kommune er hovedaksjonær ser rådmannen det hensiktsmessig og nødvendig 

at tiltakskonsulenten kan ga inn i denne funksjonen i en periode. 

Tiltakskonsulenten rapporterer til rådmannen.  

 

For at det i tiden framover ikke skal bli uklarheter mht. tiltakskonsulentens rolle i selskapet, 

forelegges derfor saken formannskapet for dens aksept.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy formannskap som næringsutvalg gir sin aksept til at tiltakskonsulenten kan inneha vervet 

som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: B20 

Saksmappe: 2012/39 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 09.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ny organisasjonsform PPT 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 6/17 18.01.2017 

Kommunestyret  09.03.2017 

Formannskapet 13/17 22.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Vedlegg-Ny organisasjonsform PPT- DLS 

2 Vedtekter og samarbeidsavtale PPT dyrøy, 

lavangen og salangen 

 

Saksopplysninger 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Lavangen, Dyrøy og Salangen er organisert 

etter kommunelovens § 27. Tjenesten har i dag kontorsted i Salangen kommune.  

 

Gjeldende samarbeidsavtale for tjenesten er godkjent/datert 13.09.2012. I samarbeidsavtalens § 5 

fremkommer det blant annet at vertskommunen er ansvarlig for regnskapsføring og revisjon.  

 

Tjenesten har i det daglige forholdt seg til Salangen kommune som vertskommune etter 

kommunelovens § 28 i forhold til regnskapsføring, lønnsutbetalinger og øvrig støtte. Samtidig er 

det valgt et politisk styre for PPT. Dette styret tar alle avgjørelser og drifter ut fra 

kommunelovens § 27.  

 

Salangen kommune har dermed frem til dags dato blant annet ført regnskapet for PPT som en del 

av Salangen kommunes regnskap. I tillegg har Salangen kommune foretatt lønnsutbetalinger til 

ansatte i PPT over kommunens lønnssystem. Etter å ha innført nytt økonomisystem for Salangen 

kommune,  er det avdekket at rapporteringen i forbindelse med PPT blir lovstridig. Skal 

nåværende organisasjonsform opprettholdes i henhold til kommunelovens § 27, vil det være 

behov for å føre separat regnskap for PPT slik at rapportering til blant annet AA registeret skilles 

ut fra Salangen kommune sin rapportering. Dette omfatter dermed regnskapsføring, lønnskjøring, 

MVA oppgjør osv.   

 

Salangen kommune har tidligere sendt brev til styret for PPT (26. juni 2014 med oppfølgning 28. 

juli 2015) der det avklares at Salangen kommune, innenfor kommunelovens § 27, ikke kan 

fortsette å føre regnskap eller kjøre lønn for PPT på den måten som det gjøres i dag. 

 

Med bakgrunn i informasjonen fra administrasjonen i Salangen kommune har styret i PPT fattet 

følgende vedtak i styresak 27/2016: 
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Styret ber Salangen kommune utarbeide et saksframlegg om å organisere PP- tjenesten etter 

vertskommunemodellen etter kommunelovens §28 b. Ansattes vilkår  forhandles fram i 

prosessen. 

 

Administrasjonens vurdering 

Det har pågått en administrativ prosess der Salangen kommune har påpekt at slik PPT hittil har 

vært organisert (etter kommunelovens §27), så har det medført utfordringer bl.a for 

regnskapsføring og lønnskjøringer hos vertskommunen. Revisjonen har også påpekt at 

regnskapet til PPT ikke kan føres som en del av kommuneregnskapet. 

Salangen kommune har derfor orientert styret i PPT om at kommunene ikke kan fortsette med å 

føre regnskap for PPT som en del av kommuneregnskapet. Dette betyr at dersom PPT fortsatt 

ønsker å organisere driften etter §27 i kommuneloven, så må PPT kjøpe regnskapstjenester 

(regnskap, lønn, mva o.s.v) hos ekstern leverandør.   

I denne sammenhengen har Salangen kommune forespurt Astafjord lønn og regnskap (ALR) om 

kjøp av disse tjenestene til PPT. Rådmannen i Lavangen kommune svarte i brev av 17.07.2015 at 

ALR ikke har kapasitet, innenfor rammen av eksisterende bemanning, å føre regnskapet til PPT 

separat fra regnskapet til Salangen kommune. Denne situasjonen er fortsatt gjeldende. 

 

Å endre organisasjonsform for driften av PPT for Dyrøy, Lavangen og Salangen betyr at PPT går 

bort fra å ha et politisk valgt styre med politisk godkjente vedtekter etter kommunelovens §27, til 

å organisere tjenesten etter  kommunelovens §28-1 b, der Salangen kommune blir vertskommune 

og rådmennene/administrasjonssjefen i de tre kommunene utgjør et administrativt styre som 

rapporterer til politisk nivå i de tre kommunene.  

 

Etter drøftinger har styret i PPT kommet fram at de ikke ønsket å kjøpe regnskapstjenester 

eksternt, men derimot ønsket å endre organisasjonsform for PPT. Styret i PPT ønsker nå å 

organisere tjenesten etter § 28 -1 b - vertskommunemodellen. Styret ønsker også at de ansattes 

vilkår forhandles fram i prosessen. 

 

Salangen kommune er positiv til at PPT ønsker å endre organisasjonsform til 

vertskommunemodellen. Dette er en organisasjonsform som de fleste av våre interkommunale 

samarbeid drives etter.  

 

Salangen kommune stiller seg positiv til å være vertskommune for samarbeidet, og lede den 

videre prosessen med å endre organisasjonsform for samarbeidet vedrørende PP tjenestene i våre 

tre kommuner. 

 

Salangen kommune vil ivareta de ansattes interesser i omorganiseringsprosessen ved at 

prosessen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse der de ansattes rettigheter ivaretas etter 

kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. Dette kapitlet omhandler de ansattes rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse. 

 

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen formannskapet å gjøre følgende: 

 

INNSTILLING 
 

1. Likelydende innstilling og saksframlegg fremmes for kommunestyrene i Dyrøy, Lavangen og 

Salangen. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige tre kommuner. 
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2. Kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen godkjenner styret i PPT sitt vedtak i styresak 

27/2016 om å organisere driften av PPT etter kommunelovens §28-1  b administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

3. Salangen kommune blir vertskommune for den felles interkommunale PP tjenesten. De to 

andre deltakerkommunene har rolle som samarbeidskommuner. 

 

4. Alternativt punkt for henholdsvis vertskommune og samarbeidskommunene. 

 

- Som vertskommune tar Salangen kommune, ved administrasjonssjefen, på seg ansvaret 

for å utføre oppgaver som gjelder for den interkommunale PP tjenesten, delegert fra 

samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes videredelegert til leder for PP tjenesten.  

 

- Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmannen å overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver for PP tjenesten til administrasjonssjefen i vertskommunen. 

Oppgavene til PP tjenesten som overlates er regulert i lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (Opplæringslova) og i lov om barnehager (Barnehageloven) 

 

5. Salangen kommune leder prosessen med å organisere virksomheten PPT for Dyrøy, Lavangen 

og Salangen etter kommunelovens §28-1b som omhandler administrativt 

vertskommunesamarbeid.   

Det utarbeides en samarbeidsavtale som regulerer driften av PP tjenesten. Samarbeidsavtalen 

reguleres etter § 28-1 e i kommuneloven. 

 

Det  utarbeides nye vedtekter for PPT. 

 

6. De ansattes rettigheter ivaretas etter kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven arbeidstakernes 

rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

 

7. Kostnadsfordelingen mellom kommunene for driften av PPT beholdes som de er i dag. 

 

8. Drift av PPT etter kommunelovens § 28-1b som administrativt vertskommunesamarbeid 

starter fra 01 mai 2017. 

 

 

Frode Skuggedal      Johnny Sagerup 

administrasjonssjef      kommunalsjef 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet og kommunestyret i Dyrøy godkjenner den fremlagte innstillingen.  

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste FS møte.  

 

Enst.vedtatt. 
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Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Saken utsettes til neste FS møte. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: D23 

Saksmappe: 2010/207 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 10.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Elvetun skolebasseng:  Utbedring/renovering av renseanlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 14/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Etter at det oppstod skade i sandfilteranlegget (renseanlegget) ved bassenget på Elvetun skole har 

bassenget vært satt ut av drift.  Det er foretatt tilstandsvurderinger vedr. skadeomfanget som har 

resultert i innhentet tilbud fra ProMinent Norge AS. 

Tilbudet av 30.01.2017 omfatter levering og montering av nytt renseteknisk anlegg bestående av 

klorproduksjonsanlegg, syrestasjon pH justering, styreskap, UV-aggregat, sirkulasjonsmåler og 

sandfilter. 

 

Tulbudt pris kr. 464 000,-  ekskl. mva. 

 

Det er i vedtatte inv.budsjett for 2017 avsatt kr. 350 000,- til renovering av renseanlegget. 

Administrasjonens vurdering 

Kommuner er lovpålagt å gi 4. klasse i skoler undervisning i svømming. Det haster med å få 

utbedret renseanlegget og få bassenget i drift igjen. Det kan finnes flere leverandører innenfor 

fagområdet basseng/vannrensing som kan tilby helhetlige/delvise løsninger, men 

administrasjonen har ikke lykkes i å skaffe oversikt over disse.  Dyrøy kommune har hatt et 

mangeårig samarbeid med ProMinent Norge AS (KM Dahl) der det er inngått serviceavtaler 

vedr. drift/vedlikehold av basseng, helsebad og vannverkene.  

Erfaringsvis vil det påløpe uforutsette kostnader det bør tas høyde for vedr. renoveringsarbeid. 

Tilbudte pris tillegges ca. 3% til uforutsette forhold og påplusses kr. 16 000,- til kr. 480 000,- 

Ihht til budsjett mangler kr. (480`- 350`) kr. 130 000,- 

Investeringer som framkommer på inv.budsjettet for 2017 er basert på låneopptak. For å få 

gjennomført renoveringen av renseanlegget ved bassenget/ Elvetun skole snarest foreslår 

rådmannen at budsjettposten reguleres til 480 000,- som innebærer at låneopptaket økes  

med kr. 130 000,- 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Renovering av renseanlegg basseng Elvetun skole gjennomføres snarest i hht innhentet tilbud. 

Akt. post på inv. budsjettet  2017 justeres fra kr. 350 000,- til kr. 480 000 ved økt låneopptak på 

kr. 130 000,- 
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Ordførers innstilling: 

Som rådmannens 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L71 

Saksmappe: 2017/4 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 14.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Boliger for vanskeligstilte - fremforhandlet leieavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 15/17 22.02.2017 

Kommunestyret  09.03.2017 
 

Vedlegg 

1 Utlysning i Doffinbasen - anskaffelse utleieboliger for vanskeligstilte 

2 Leiekontrakt OPS leiligheter 

3 Foreløpige skisser 

 

Saksopplysninger 

Det vises til vedtak i kommunestyrets møte 16.06.16 hvor følgende ble vedtatt: 

  

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide anbudsgrunnlag og foreta utlysning 

(kunngjøre/konkurranseutsette) tiltakt i Doffinbasen etter modell fra Hamarøy kommune 

(offentlig-privat samarbeid).  

2. Dyrøy kommunestyres formål er å bygge utleieboliger til vanskeligstilte basert på vedtak 

i sak 17/16, og i samsvar med saksutredningen her og Husbankens tilskudds- og 

lånevilkår.  

3. Rådmannen bes legge fram til behandling fremforhandlede avtale(r) for fordeling av 

antall leiligheter med tildelingsrett og utleiegaranti.  

 

Umiddelbart etter dette vedtaket ble det lyst ut anbud på Doffin for bygging av inntil 20 

leiligheter på et definert område i sentrum av Brøstadbotn etter kommunestyrets vedtak i møte 

28. april 2016 (sak 17/16). Anbudsprosessen ble kansellert slik at det ble nødvendig å lyse ut på 

nytt. 

 

Nytt anbud ble lyst ut ultimo 2016. Det ble levert inn 4 tilbud, hvor 1 ble avvist. Konkurransen 

var med forhandling, og de 3 gjenværende tilbydere leverte reviderte tilbud. Deretter ble vinner 

(Norgeshus/Boligforvalteren Norge) kåret og skal nå tildeles leiekontrakt før gjennomføring av 

tiltaket.  

 

Tilbudet fra Norgeshus/Boligforvalteren Norge som er antatt er på ca. 10,3 mill. kr. Summen er 

det totale beløpet for leiegarantien for 10 leiligheter i 20 år, forutsatt maksimalt tilskudd fra 

Husbanken. Av hensyn til konkurransen måtte en slik forutsetting legges til grunn, men 

erfaringsmessig vil tilskuddet fra Husbanken kunne utgjøre ca. 25-30% av maksimalt 40%.  
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OPS modellen er innrettet slik at utbygger står som eier av tomten med bygningsmasse, og har 

ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse og uteareal, herunder 

vintervedlikehold. Kommunen er en ren leietaker og har ikke andre forpliktelser i leieavtalen.  

 

Det er i konkurransen også opplyst at kommunen har tildelingsrett på ytterlige 5 leiligheter. I 

tillegg er det opsjon på bygging/leie av carporter med bod.  

 

I utlysningen ble det tatt forbehold om finansiering, regulering av området med fradeling av tomt 

samt tilskudd fra Husbankens støtteordninger. Tomten avhendes kostnadsfritt til utbygger. 

Utbygger er ansvarlig for prosjektering og at det bygges i samsvar med innlevert anbud. 

 

Justering av tomtegrenser, adkomstvei, boder, biloppstillingsplasser og innplassering av byggene 

vil gjennomføres i samråd med utbygger. Vedlagte tegninger/kart må således sees på som 

foreløpige forslag. 

Administrasjonens vurdering 

Det er avgjørende for videre framdrift i prosjektet at kommunen nå inngår leiekontrakt med 

anbudsvinner. Rådmannen foreslår derfor at det inngås leieavtale dersom tilskudd ytes fra 

Husbanken. Forutsatt at dette skjer snarest kan leilighetene ferdigstilles medio 2018. 

 

Leieavtalen innebærer at kommunen stiller økonomisk garanti tilsvarende leiebeløpet. Endelig 

leiebeløp vil avhenge av hvor mye tilskudd som ytes fra Husbanken.  

 

Rådmannen foreslår også at opsjon på bygging av carporter med bod utløses. Dette vil heve 

attraktiviteten på leilighetene. Det er gitt en opsjonspris på kr. 350/måned pr. carport/bod ved 

bygging av 10 carporter. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det vises til framlagte leieavtale. Leieavtalen for leiligheter med carporter/boder signeres 

mellom Dyrøy kommune og Norgeshus/Boligforvalteren Norge. 

2. Kommunal leie av 10 leiligheter i 20 år som vil bli utleid til vanskeligstilte tinglyses som 

heftelse på eiendommen. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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KONKURRANSEGRUNNLAG 

Konkurranse med forhandling - totalentreprise 

 

Anskaffelse av 

OPS – OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID leie av leiligheter – 

Dyrøy kommune 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av tilbud: 24. jan. 2017 
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1. INNLEDNING – GENERELL INFORMASJON  

1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform 

Dyrøy kommune innbyr til konkurranse med forhandling for etablering av utleieboliger for 

vanskeligstilte i Dyrøy kommune. Bakgrunn for konkurransen er å etablere et offentlig- privat 

samarbeid (OPS) i tråd med Husbankens regler for å gi lån og tilskudd til utleieboliger for 

vanskeligstilte. Leieavtalen har en varighet på 20 år.  

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en konkurranse med forhandling i henhold til reglene i 
forskrift om offentlige anskaffelser del I og II, se mer nedenfor. 

 

2. NÆRMERE BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN – 

KRAVSPESIFIKASJON, OMFANG M.M. 

2.1. Nærmere om anskaffelsens omfang 

Dyrøy kommune, (heretter også betegnet som oppdragsgiver) innbyr til konkurranse med 

forhandling for bygging av utleieboliger i Dyrøy. 

Vinner av konkurransen (utleier) skal for egen regning bygge 20 leiligheter på kommunal 

tomt i Dyrøy kommune. Kommunen stiller vederlagsfritt til disposisjon byggeklare tomt på 

Moan / Elveveien i sentrum av Brøstadbotn.  

Leilighetene skal ha en størrelse fra 60m2 til 75m2.  

Tomten overdras valgt utbygger, med tinglyst heftelse om kommunal leie av 10 leiligheter 

samt tildelingsrett for ytterligere 5 leiligheter i 20 år som vil bli utleid til vanskeligstilte.  

Utleier disponerer de øvrige 5 leilighetene til egen utleie.  

6 av de 10 leilighetene for kommunal leie skal ha 2 soverom, de øvrige 4 leilighetene skal ha 

3 soverom. 

I de 5 leilighetene som kommunen skal ha tildelingsrett til skal 2 leiligheter være 3 roms og 3 

leiligheter skal være 2 roms. 

For hver boenhet skal det være 1,5 biloppstillingsplasser. Det skal gis opsjonspris for 

bygging av 10 carporter med en størrelse på 3,0 x 6,0 meter. 

Minimum boligstandard fremgår av vedlegg 9 Boligstandard samt vedlegg 8 veileder for 

tilskudd til utleieboliger. Hvis vedlegg 9 har et lavere minimumskrav en vedlegg 8 er det 

kravene i vedlegg 8 som skal følges.  
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2.2. Oppføring av bygg med leiligheter 

Utleier har alt ansvar for planlegging, prosjektering, bygging, dokumentasjon m.m., og skal 

etter ferdigstillelse og i hele kontraktsperioden være ansvarlig for drift og vedlikehold av bygg 

og utomhusarealer.  

Utleier har herunder totalansvar for oppføringen av bygget, og knytter selv til seg de 

underentreprenører, leverandører og prosjekterende det er behov for, og skal selv eller ved 

underleverandører bl.a. være ansvarlig søker, utførende og kontrollerende. Utleier står 

ansvarlig for all koordinering ovenfor offentlige myndigheter vedrørende ramme- og 

igangsettingstillatelser, samt brukstillatelser/ferdigattest, og har også ansvar for at de 

prosjekterende blir godkjent iht. Plan- og bygningsloven. 

Utleier skal selv innhente og kontrollere offentlige reguleringsplaner m.m. Bygget og 

utomhusområder skal oppfylle alle offentligrettslige lover og forskrifter, herunder 

byggeforskriftene. 

Deltakerne i konkurransen forutsettes før inngivelse av tilbud å gjøre nødvendige 

grunnundersøkelser, og utleier overtar risikoen for alle forhold i grunnen. 

 

2.3. Husbankens krav 

Det er et krav at leilighetene bygges og ferdigstilles slik at de tilfredsstiller Husbankens krav til 

å yte investeringstilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte.  

Det forutsettes at leilighetene har funksjonell og god standard, slik at det blir et godt sted å 

bo.  

Leilighetene skal: 

 ha energieffektive løsninger 

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 

 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene, herunder TEK 10 

 oppfylle prinsippene om integrering og normalisering ved etablering av boligløsninger 

 alle leiligheter skal ha netttilkobling med innlagt fiber ferdig terminert mot kommunalt 

fibernett. Kommunens avtalepartner Homenet skal benyttes. 

 Tilrettelagt for tilknytning av oppvarming med fjernvarme (Dyrøy Energi) i gulvflater. 

 Sekundær oppvarmingskilde: Varmepumpe/panelovner. 

Det vises til Vedlegg 8: Veileder for tilskudd til utleieboliger. Det stilles de samme kravene til 

utforming av de leilighetene som skal disponeres av kommunen. 
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2.4. Anskaffelsesprosedyre  

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en konkurranse med forhandling i henhold til reglene i 

forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. 

2.5. Befaring 

Befaring blir den 5. januar. 2017 kl. 10:00, oppmøtested kommunehuset, Dyrøytunet 1, 9311 

Brøstadbotn. Kontaktperson er, Geir Fjellberg og Kjell J. Lillegård 

2.6. Antatt fremdrift entreprisen 

Overordnet foreløpig tidsplan er: 

 Oppstart arbeider:  Ved kontraktsinngåelse 

 Ferdigstillelse: Innen primo 2018 

2.7. Forhold på byggeplassen 

Før tilbudsinngivelsen skal entreprenøren ha gjort seg kjent med forholdene på byggestedet 

og også andre forhold som kan ha betydning for utførelsen av entreprenørens arbeider eller 

medfører ansvar.  Unnlatelser eller feiltagelser i noen som helst form med hensyn til 

ovennevnte bærer entreprenøren risikoen for, og berettiger ikke entreprenøren til noe ekstra 

krav. 

2.8. Anskaffelsens omfang 

Stipulert samlet kontraktsverdi er estimert til ca. kr. 18.000.000 - eks mva. Dette beløpet er 

kun en antagelse og tilbyder tar det hele og fulle ansvaret for oppdragets omfang enten det 

blir større eller mindre enn antatt. 

2.9. Forbehold 

Dyrøy kommune forbeholder seg rett til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 

grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering, regulering eller manglende 

godkjennelse fra politiske myndigheter. 

Det tas videre forbehold om at utbyggeren oppnår finansiering gjennom Husbankens 

virkemiddelapparat og at brutto utleiepris per m² og boenhet ligger innenfor en akseptabel 

ramme (sett i forhold til Husbankens bostøtte-regler), 

Ved avlysning vil tilbydere ikke kunne kreve erstatning for utgifter i forbindelse med 

utarbeidelse av tilbud elle noen annen form for erstatning.  
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3. KRAV TIL AT TILBYDER ER ELLER GJØR SEG KJENT MED REGELVERKET OM 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Det er et krav at tilbyder kjenner eller gjør seg kjent med alminnelige offentlige regler og 

forskrifter som gjelder for anskaffelser i Norge/EØS, for så vidt disse kan ha innflytelse på 

innholdet i avtalen eller kostnadene.  

Unnlatelse eller feiltakelse i noen som helst form med hensyn til dette er tilbyders risiko. 

4. SPRÅK 

Det er et krav at all korrespondanse og kommunikasjon skjer på norsk.  

 

5. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

Det er et krav at ansatte hos tilbyder eller eventuelle underleverandører har lønns- og 

arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende 

tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.  

Tilbyder og eventuelle underleverandører forplikter seg til på forespørsel fra oppdragsgiver å 

dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. 

Dersom tilbyder eller eventuelle underleverandører ikke etterlever denne klausulen, har 

oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til tilbyder har dokumentert at 

forholdet er i orden.  

Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare minst 10 % av kontraktssummen. 

 

6. NÆRMERE REGLER OM GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 

6.1. Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen vil gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 

69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402. 

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en konkurranse med forhandling (jfr. pkt. 2.4). 

Forhandlingene kan forløpe i flere faser for å redusere det antall tilbud som det skal 

forhandles om. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. En eventuell 

reduksjon skal skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. Det er derfor viktig at 

tilbyderne gir et best mulig tilbud ved tilbudsfristens utløp, ellers kan man risikere ikke å bli 

en del av forhandlingene. 

 

-�48�-



 Utleieboliger – Dyrøy kommune Konkurransegrunnlag 

Side 8 av 16 

Utskriftsdato: 03.01.2017 

 

6.2. Konkurransedokumentene 

Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget inkludert 

vedlegg. I tillegg vil eventuelle tilleggsopplysninger og endringer gitt skriftlig inngå. Slike 

endringer og tilleggsopplysninger vil kun bli lagt ut på doffin.no og blir da sendt de tilbyderne 

som har meldt sin interesse der.  

Tilbyder plikter å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til eventuelle 

underleverandører når det innhentes pris fra disse. 

6.3. Det kan ikke gis tilbud på deler av oppdraget 

Det kan ikke gis tilbud på deler av oppdraget. 

6.4. Alternative tilbud 

Alternative tilbud vil ikke bli akseptert. 

6.5. Tilbyder kan stille spørsmål til konkurransedokumentene og anskaffelsen 

Dyrøy kommune har engasjert ekstern konsulent for utarbeiding av konkurransegrunnlaget. 

Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, inneholder 

uklarheter eller lignende, kan tilbyder skriftlig be om tilleggsopplysninger fra oppdragsgivers 

kontaktperson: 

Navn: Rolf Willy Berg 

E-post: rolf.berg@innkjopsservice.no 

Henvendelse om tilleggsopplysninger sendes via e-post og merkes ”Konkurranse – boliger 

– Dyrøy kommune”. Alle henvendelser skal skje via e-post.  

Alle skriftlige spørsmål vil bli anonymisert og svar på alle spørsmål vil bli lagt ut på doffin.no 

Det vil således ikke bli sendt svar til den enkelte tilbyder, men kun lagt ut informasjon på 

doffin.no til de som har meldt sin interesse for konkurransen der. Oppdragsgiver har ikke plikt 

til å besvare spørsmål som kommer inn etter fristen. 

Henvendelser må være mottatt av oppdragsgivers kontaktperson senest 7 dager før 

tilbudsfristen. Oppdragsgiver plikter ikke å svare på henvendelser mottatt etter denne 

fristen.  

Tilbyder skal ikke direkte ta kontakt med andre i oppdragsgivers prosjektgruppe uten at dette 

først er avklart med oppdragsgivers kontaktperson. Muntlige henvendelser vil ikke bli 

besvart. 
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6.6. Suppleringer/endringer av konkurransegrunnlaget 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å supplere eller endre konkurransegrunnlaget frem 

til tilbudsfristens utløp. Kommer endringene så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta 

hensyn til suppleringene/endringene ved utarbeidelsen av tilbudet, vil tilbudsfristen bli 

forholdsmessig forlenget. 

Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget, herunder spesifikasjoner, 

konkurransebestemmelser m.v., vil skriftlig bli lagt ut på doffin.no. Endringene vil ha gyldighet 

foran tidligere mottatt konkurransegrunnlag. 

Oppdager tilbyder mangler eller uklarheter ved konkurransegrunnlaget som har betydning for 

gjennomføringen av oppdraget, prissetting m.v., skal tilbyder varsle oppdragsgiver om dette 

umiddelbart. 

6.7. Tilbakekalling eller endringer i innsendte tilbud 

Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før tilbudsfristens utløp må, for å være gyldige, i tilfelle 

være kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet skal leveres. 

Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig. 

Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlig, og være 

underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder forpliktelser. 

6.8. Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal være skriftlig, undertegnet og datert.  

Ved forsendelse pr. post skal følgende adresse benyttes: 

 Innkjøpservice Advokatfirma AS 
Nyveien 19 
8200 Fauske 

Ved personlig oppmøte skal tilbudet leveres til: 

 Innkjøpservice Advokatfirma AS 
Nyveien 19 
8200 Fauske 

Pakning/konvolutt skal være tydelig forseglet og anonymisert, samt være merket slik: 

”Konkurranse – boliger – Dyrøy kommune” 

Tilbudet skal leveres i 2 eksemplarer på papir. Ett eksemplar skal påtegnes ”original”. Ved 

motstrid mellom eksemplarene, går dette eksemplaret foran de øvrige. Tilbudet skal også 

legges med på minnebrikke i to versjoner – en som ikke er sladdet og en versjon som er 
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sladdet for evt. bedriftshemmeligheter slik at tilbudet kan sendes ut ved krav om innsyn. Det 

er ønskelig at hele tilbudet leveres i én fil på minnepenn og ikke er oppdelt i flere filer. 

Tilbud sendt pr. telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverførsel 

aksepteres ikke. 

Rettidig mottatt tilbud leveres ikke tilbake.  

NB! Tilbyder er ansvarlig for at ALLE spørsmål, krav og avklaringspunkter i 

konkurransegrunnlaget besvares/ belyses/ dokumenteres. Manglende eller mangelfull 

innlevering av dokumentasjon kan og i noen tilfeller skal medføre at tilbyder avvises fra 

konkurransen. Det gjøres særlig oppmerksom på at tilbyder MÅ levere all dokumentasjon 

sammen med tilbudet. Oppdragsgiver har i noen tilfeller en rett (men ikke en plikt) til å sette 

en tilleggsfrist for ettersendelse av dokumenter og be om supplerende opplysninger, men 

dette er bare en rett for oppdragsgiver (ikke en plikt) samt at adgangen er meget snever. 

Unnlatelse av å innlevere etterspurt dokumentasjon vil derfor kunne medføre avvisning.  

Øvrige krav til disponering av tilbudet fremgår nedenfor og det oppfordres til at denne 

disponeringen følges så nøyaktig som mulig.  

 

6.9. Tilbudsfrist 

Frist for inngivelse av tilbud er:   

24. januar 2017 klokken 12.00 

 

Innen nevnte dato og klokkeslett må tilbudet være kommet frem til den ovenfor nevnte 

adresse.  

Tilbudsfristen er absolutt. For sent innkomne tilbud vil bli avvist fra konkurransen.  

 

6.9. Offentlighet og taushetsbelagte opplysninger 

Tilbud og protokoll vil bli unntatt innsyn inntil leverandør er valgt i medhold av offentleglova § 

23(3). Etter dette vil imidlertid tilbud og protokoll mv. være tilgjengelig for det offentlige, med 

unntak av opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller 

forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av 

hensyn til den opplysningen angår (forretningshemmeligheter), jfr. offentleglova § 13, jf. 

forskrift om offentlige anskaffelser § 3-6 og forvaltningsloven § 13(1)(2). Tilbyderne bes 

derfor om å oppgi i tilbudet hva man mener er forretningshemmeligheter som ikke kan 

offentliggjøres.  
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6.10. Vedståelsesfrist 

Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud inntil kontrakt er undertegnet, dog ikke utover 6 måneder 

regnet fra tilbudsfristens utløp. Er aksept ikke kommet frem til tilbyder innen denne fristen, 

bortfaller tilbyders forpliktelse.  

 

6.11. Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning vil finne sted hos oppdragsgiver eller oppdragsgivers representant en av de 

påfølgende dager etter tilbudsfristens utløp. 

Tilbudsåpning vil skje uten tilstedeværelse av tilbyderne eller andre utenforstående. 

6.12. Språkkrav 

Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk. 

6.13. Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget 

Er tilbudet ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal det fremgå klart av tilbudet. 

Avvikene skal spesifiseres og beskrives presist og entydig i tilbudsbrevet. 

Eventuelle forbehold skal være særskilt angitt i tilbyders tilbudsbrev selv om disse også er 

angitt i andre dokumenter i tilbudet. Det vises til at forbehold vil kunne medføre en rett 

og/eller en plikt til avvising av tilbudet i henhold til anskaffelsesforskriften.  

 

7. KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER 

7.1. Generelt 

Kvalifikasjonskrav er krav som skal sikre at leverandøren har tilstrekkelige tekniske og faglige 

kvalifikasjoner samt finansiell og økonomisk stilling til å kunne gjennomføre kontrakten. 

Manglende dokumentasjon eller mangelfull oppfyllelse av kvalifikasjonskravene kan, og i 

noen tilfeller skal, medføre at tilbyder blir avvist fra konkurransen. Det gjøres oppmerksom på 

at dersom oppdraget er tenkt gjennomført med flere rettssubjekter som ansvarlige (for 

eksempel datterselskaper) må alle selskapene oppfylle kvalifikasjonskravene og fremlegge 

dokumentasjon for dette.  

Nedenfor fremgår kvalifikasjonskravene og kravene til dokumentasjon 
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Unnlatelse av å vedlegge forpliktelseserklæring eller annen dokumentasjon som viser 

rådighet over de aktuelle ressurser vil medføre avvising. 

7.2. Skatteattest og MVA-attest 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: 

 
Skatter og avgifter  
Tilbyder skal ha ordnede forhold mht. 
skatteinnbetaling og 
merverdiinnbetaling. 

 

 
Attest fra kemner/ skatteoppkrever (skatt, 
forskuddstrekk, påleggstrekk, 
arbeidsgiveravgift). 
 
Attest fra skattefogd i vedkommende fylke 
(merverdiavgift) 
 
Utenlandske firma: Attest utstedt av 
vedkommende myndighet i tilbyders land 
som bekrefter at Prosjekterende har oppfylt 
sine forpliktelser vedrørende avgifter i 
samsvar med lovbestemmelser i hjemlandet. 
 
Attestene skal ikke være eldre enn 6 
måneder regnet fra innleveringsfristens 
utløp.  

 
 

7.3. HMS-egenerklæring 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: 

 
HMS 
Tilbyder skal oppfylle lovbestemte krav 
i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. 

 

 
HMS egenerklæring i samsvar med gjeldende 
forskrift, jfr. vedlegg 1. 
Erklæringen skal i ikke være eldre enn 3 år regnet 
fra innleveringsfristens utløp. 
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7.4. Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: 

 
Firmaattest 
Tilbyder skal være et lovlig foretak 
og registrert i et bransjeregister eller 
annet foretaksregister, f. eks. 
Foretaksregisteret i Brønnøysund. 
 

 

 
Firmaattest; bekreftelse på registrering i 
Foretaksregisteret Utenlandske firma: Attest for 
registrering i et bransjeregister eller annet 
foretaksregister som foreskrevet i lovgivning i den 
stat hvor entreprenøren og/ eller dennes 
underleverandør er etablert. 

 

 

7.5. Tilbyders økonomiske og finansielle stilling 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: 

 
Økonomisk soliditet 
Tilbyder skal ha god økonomisk og 
finansiell kapasitet til å 
gjennomføre oppdraget. 
 

 

 
Revisorgodkjente regnskap med beretning for 
siste året. Dersom tilbyder har flere opplysninger 
som det bør tas hensyn til, må disse legges ved. 
 
Foretakets siste årsberetning samt redegjørelse 
for evt. forhold fra inneværende regnskapsår som 
vil kunne få betydning for regnskapstallene. 
 
 

 

7.6. Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner, erfaring og kapasitet 

Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: 

Erfaring og kompetanse 

Tilbyder (selskapet) må ha den faglige 

kompetanse som er påkrevd for 

gjennomføring av oppdraget, samt 

erfaring fra prosjekter av tilsvarende 

kompleksitet og omfang 

 
En oversikt over tilsvarende arbeider som er utført 
de siste fem år.  
 
Entreprenøren skal oppgi minimum 2 referanser 
med navn og telefonnummer som oppdragsgiver 
kan kontakte. 

 
KS-system 
Tilbyder må ha et godt og 
velfungerende kvalitetssikringssystem. 

 
Redegjørelse for kvalitetssikringssystem, intern 
kontroll og HMS. Kopi av systemsertifikat utstedt av 
akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende 
dokumentasjon/redegjørelse for 
kvalitetssikeringssystemet. 
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8. TILDELINGSKRITERIER  

Tildeling av oppdraget vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige for oppdragsgiver. Ved evalueringen vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:  

 Pris        70% 

 Kvalitet/plan for gjennomføring    30% 

 

 

8.1. Pris 70% 

Under tildelingskriteriet pris, vil det legges til grunn den totale kostnaden, jfr. Vedlegg 2 -  
Prisskjema  
 
Høyeste oppnåelige poengsum på dette kriteriet er 70 poeng. 
 
 

8.2. Kvalitet/plan for gjennomføring 30% 

Ved vurderingen av kvalitet/plan for gjennomføring vil det bli lagt vekt på tilbyders beskrivelse 

av hvordan arbeide er tenkt gjennomført, herunder organisering av byggearbeidene med 

nøkkelpersonells kompetanse. 

Dokumentasjon som minimum skal leveres er: 

 Beskrivelse av organisering av byggearbeidene.  

 Beskrivelse av utleiers forståelse av oppdraget 

 Plantegninger av alle etasjer med alle rom inntegnet og navnet  

 Situasjonsplan i M=1:500 der det framgår uteoppholdsareal, adkomstforhold, 

plassering av boliger og plassering av biloppstillingsplasser, med synliggjøring av 

solforhold og utsiktsforhold  

 Planløsning, fasadeoppriss over alle fasader og snitt  i M=1:100 eller bedre  

 Prosjektbeskrivelse der det framgår materialvalg til utvendige fasade og taktekking og 
innvendige overflater (gulv, vegg og tak). 

 

Forslag til fremdriftsplan skal utarbeides og leveres sammen med tilbudet.  
 
Høyeste oppnåelige poengsum på dette kriteriet er 30 poeng. 
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9. MEDDELELSE OM TILDELING/KONTRAKTINNGÅELSE 

Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil skriftlig bli meddelt elektronisk 

samtidig til alle tilbyderne minst 10 dager før kontrakt inngås. Karensperioden er således 10 

dager.  

 

10. TILBUDETS INNHOLD – DISPONERING  

Tilbudet skal inntas i en ringperm med skilleark og skal inneholde følgende i den nevnte 

rekkefølge og under nevnte skilleark. Skillearkene skal nummereres. Dokumentene skal ikke 

være stiftet eller satt på binders. 

 

Under skilleark 1: 

Her skal det foreligge et tilbudsbrev som skal være datert og underskrevet av en som har 

fullmakt til å pådra tilbyder forpliktelser. Er tilbudet undertegnet av andre enn den/de som i 

henhold til firmaattesten kan forplikte tilbyder, skal tilbyder vedlegge fullmakt.  

I tilbudsbrevet skal tilbyder identifiseres med følgende opplysninger: 

- Navn 

- Selskapsform 

- Offisielt registreringsnummer i det norske Foretaksregisteret 

- Gateadresse 

- Postadresse 

- Telefon, telefaks og eventuelt e-post adresse 

- Kontaktperson på vegne av tilbyder 

 

I tilbudsbrevet skal eventuelle avvik/forbehold som er tatt, angis. Forbehold som ikke 

fremkommer av tilbudsbrevet anses for ikke tatt, se nedenfor. 
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Under skilleark 2:  

Informasjon og dokumentasjon av tilbyders kvalifikasjoner. 

 

Under skilleark 3:  

Informasjon og dokumentasjon knyttet til tildelingskriteriene, herunder forslag til 

fremdriftsplan samt utfylte vedlegg: 

 

Under skilleark 4: 

Alle vedlegg som ikke går inn under de øvrige skillearkene. 
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LEIEAVTALE  

FOR  

LEILIGHETER FOR VANSKELIGSTILTE I DYRØY KOMMUNE 

 

[Anm: Gulskraverte områder vil bli fylt ut ved avslutningen av konkurransen på bakgrunn av 

inngitte tilbud og gjennomførte forhandlinger.] 

1. UTLEIER 

 

1.1. Navn: ___________________________  

1.2. Org.nr.: _________________________ 

 

2. LEIETAKER 

 

2.1. Navn: Dyrøy kommune  

2.2. Org.nr.: 864 994 032 

 

3. LEIEOBJEKTET 

 

3.1. Navn: Leiligheter i Dyrøy kommune 

3.2. Adresse:  ________________ 

3.3. Gnr./Bnr.: ___/___ i Dyrøy kommune,  

3.4. Bruttoareal: _____ m² 

 

Leieobjektet består av 10 leiligheter beliggende i Dyrøy kommune.  

Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av vedlegg a) 

Tilbudsgrunnlaget m/vedlegg og vedlegg b) Utleiers tilbud. 

 

4. LEIETAKERS VIRKSOMHET 

Leilighetene skal benyttes som leiligheter for vanskeligstilte. 
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5. LEIETAKERS TILDELINGSRETT 

Utover de 10 leilighetene som kommunen leier og benytter som leiligheter for vanskeligstilte 

(pkt. 3 ovenfor), har kommunen også tildelingsrett for ytterligere 5 leiligheter for vanskeligstilte.  

Dette praktiseres ved at utleier varsler kommunens boligkontor ved ledig leilighet. Kommunen 

skal innen 14 dager etter varsel ha gitt utleier svar på om tildelingsretten benyttes. Kommunen 

er ikke forpliktet til å benytte tildelingsretten.  

 

6. BAKGRUNN 

Leietaker har gjennomført tilbudskonkurranse for OPS-prosjekt vedrørende utleie av leiligheter 

for vanskeligstilte i Dyrøy kommune, og utleier har blitt valgt som kontraktspart og skal 

oppføre/stille til rådighet, drifte og leie ut de avtalte bygninger og anlegg til leietaker. 

Utleier skal for egen regning bygge 20 leiligheter på kommunal tomt i Dyrøy kommune. 

Kommunen stiller vederlagsfritt til disposisjon byggeklare tomt på Finnlandsmoan / Elveveien i 

sentrum av Brøstadbotn. Tomten overdras utleier, med tinglyst heftelse om kommunal leie av 

10 leiligheter i 20 år som vil bli utleid til vanskeligstilte. De øvrige 10 leilighetene disponeres av 

utleier til egen utleie. Jfr. pkt. 5 har kommunen tildelingsrett for 5 av disse.  

6 av de 10 leilighetene for kommunal leie skal ha 2 soverom, de øvrige 4 leilighetene skal ha 3 

soverom. 

I de 5 leilighetene som kommunen skal ha tildelingsrett til skal 2 leiligheter være 3 roms og 3 

leiligheter skal være 2 roms. 

For hver boenhet skal det være 1,5 biloppstillingsplasser. [Anm: Dersom opsjon for bygging av 

10 carporter med en størrelse på 3,0 x 6,0 meter benyttes beskrives dette her]. 

 

7. KONTRAKTSDOKUMENTENE OG KONTRAKTSBESTEMMELSER 

7.1. Kontrakten består av denne leieavtale og følgende vedlegg: 

a) Tilbudsgrunnlaget m/vedlegg. 

b) Utleiers tilbud. 

7.2. Tolkningsregler  

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de 

gjelde i den rekkefølge som er nevnt i forrige punkt ovenfor. 

 

8. OPPSTART AV LEIEFORHOLDET  

 

Utleier skal stille leilighetene til rådighet for leietaker senest ………………. [Anm: Fylles ut 

senere, jfr. konkurransegrunnlagets pkt. 2.6] 
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Er utleier ikke klar til å overlevere hele eller deler av leieobjektet på overtagelsestidspunktet, 

kan leietaker velge mellom å ta deler av leieobjektet i bruk mot forholdsmessig redusert 

husleie, eller å avvente overtagelse til hele leieobjektet er ferdig. Er en fullstendig og komplett 

del av bygget ferdig, som kan tas i bruk uten at det medfører driftsmessige ulemper for 

leietaker, plikter leietaker å ta denne del av leieobjektet i bruk, mot forholdsmessig redusert 

husleie. 

Blir leieobjektet overlevert senere enn ……….., [Anm: Fylles ut senere, jfr. 

konkurransegrunnlagets pkt. 2.6] har leietaker krav på dagmulkt, som skal tilsvare 

kr………….,- pr. hverdag (1 % av årlig husleie) dog maksimalt kr …  (50% av årlig husleie). 

[Anm: Fylles ut senere, jfr. konkurransegrunnlaget, og pkt. 10 nedenfor.]Blir deler av 

leieobjektet overtatt etter forrige avsnitt, har leietaker krav på en dagmulkt, beregnet 

forholdsmessig på bakgrunn av det areal som er forsinket i forhold til hele arealet. Dagmulkten 

trekkes fra i første husleiebetaling, eventuelt også i senere terminer, dersom den overstiger 

første husleietermin. 

Dersom forsinkelsen skyldes forsettlig eller grov uaktsomhet fra utleiers side er utleieren i 

tillegg erstatningsansvarlig for det økonomiske tap leietaker påføres som følge av forsinkelse 

ved overleveringen av leieobjektet.  

Dersom maksimal dagmulkt nås kan leietaker velge å heve avtalen, og utleieren er i tillegg 

erstatningsansvarlig for det økonomiske tap leietaker påføres som følge av forsinkelse. Slikt 

økonomisk tap omfatter også ekstra kostnader til anskaffelse eller leie av tilsvarende 

leiligheter for vanskeligstilte.  

Dersom leietager velger ikke å heve avtalen skal utleieren i tillegg være erstatningsansvarlig 

for det økonomiske tap leietaker påføres som følge av forsinkelse.  

Ingen av partene er ansvarlige for indirekte tap, med mindre det foreligger forsettlig eller grov 

uaktsomhet fra den ansvarliges side. 

Ansvaret for økonomisk tap skal, uansett om leieavtalen heves eller ikke, være begrenset til 1 

(en) gang den samlede leie for 20 (tyve) år. 

 

9. LEIETID 

Leien starter å løpe når leietaker har overtatt leilighetene i henhold til pkt. 8 i denne avtale. Det 

skal opprettes en overtakelsesprotokoll som skal være en del av denne avtalen. 

Leieforholdet er tidsbestemt og løper i 20 år fra tidspunktet for signert overtakelsesprotokoll, 

hvoretter det opphører uten forutgående oppsigelse. 
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10. LEIESUM 

 

10.1. Årsleien utgjør kr. __________(kroner________) [Anm: Fylles ut senere, jfr. 

konkurransegrunnlagets pkt. 8.1] 

Leien justeres første gang 1.1.2020. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks legges 
til grunn for justering. Prisen reguleres med utgangspunkt i basisindeks for 
overtagelsesdato, dog slik at første justering ikke overstiger 2,5%. 

10.2. Leien forfaller til betaling etter påkrav forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med 

kr.________. 

10.3. Leietaker skal dessuten for egen regning betale: 

10.3.1. Energi til omsorgsleilighetene, etter egen måler. 

10.3.2. Rengjøring av egne lokaler.  

 

10.4. Forsinket betaling 

10.4.1. Ved forsinket betaling av forpliktelser etter denne kontrakt, svares 

forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinket betaling av 1976 nr. 100 

eller lov som trer i stedet for denne. 

10.5. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)  

10.5.1. Utleier har ansvar for FDV. Utleier tar alt ansvar for alle leiligheter, samt 

alle fellesarealer og utearealer.  

  

11. OVERTAKELSE / MANGLER 

11.1. Ved overtakelse skal det avholdes overtakelsesforretning. Fra 

overtakelsesforretningen skal det føres protokoll. Protokollen skal angi: 

11.1.1. Hvem som er til stede 

11.1.2. Mangler som påvises. 

11.1.3. Frist for utbedringer 

11.1.4. Hvorvidt leieobjektene overtas eller nektes overtatt. 

11.2. Dersom leietaker nekter å overta skal han begrunne dette i protokollen. Godtar ikke 

utleier nektelsen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme gjelder dersom 

partene er uenige om påstått mangel ved leveransen. 

11.3. Overtakelse kan ikke nektes der manglene ikke er til hinder for at leieobjektet tas i 

bruk, med mindre manglene samlet sett er vesentlige. 

11.4. Er utleier ikke klar til å overlevere hele leieobjektet på overtakelsestidspunktet, har 

leietaker rett og plikt til å ta deler av leieobjektet i bruk mot forholdsmessig redusert 

husleie, forutsatt at dette gjelder et fullstendig og komplett bygg, og overtakelsen ikke 

medfører driftsmessige eller bygningsmessige ulemper av betydning for henholdsvis 
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utleier eller leietaker. Det skal gjennomføres særskilt overtakelsesforretning for de 

fullstendige og komplette bygg som skal tas i bruk. 

11.5. Feil og mangler som leietaker måtte kjenne til ved overtakelsen kan ikke gjøres 

gjeldende senere. Feil og mangler som leietaker oppdager senere må han gi skriftlig 

melding om innen rimelig tid etter leietaker burde oppdaget dem. 

11.6. I løpet av leieforholdet plikter leietaker innen rimelig tid å melde til utleier enhver 

skade på leide lokaler som må utbedres uten opphold.  

 

12. LEIERTAKERS PLIKTER OG RETTIGHETER 

12.1. Leietaker kan ikke bruke leieobjektet til annet enn det som er avtalt. Han skal 

behandle leieobjektet for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Han plikter å erstatte all 

skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, eller andre personer som han 

har gitt adgang til lokalene eller eiendommen for øvrig, jf husleielovens § 5-8. 

12.2. Leietaker plikter å følge gjeldende ordensregler, brann/rømningsinstruks samt 

instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder i 

eiendommen.  

12.3. Videre plikter leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser 

som er eller måtte bli innført og som har betydning for leieforholdet. Knuste ruter i 

ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes av leietaker med nye. 

Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. 

Leietaker svarer også for frostskader som skyldes ham selv eller noen i hans 

tjeneste. 

12.4. Leietaker plikter å gi utleier adgang til lokalene i alminnelig kontortid (0800 – 1600) 

alle hverdager, for ettersyn, reparasjon, drift, vedlikehold, taksering o.l. Ønsker utleier 

å utføre de nevnte gjøremål, skal han påse at disse blir til minst mulig ulempe for 

leietaker, og skal om mulig varsle leietaker på forhånd. Dersom det ansees 

nødvendig for å forebygge eller begrense akutt skade på eiendommen, har utleier rett 

til å skaffe seg adgang til lokalene. 

12.5. Skilter o.l. må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Dette gjelder 

såvel skilter på fasade, tak, arkader, utvendige ganger, parkeringsplasser o.l. Det 

samme gjelder dersom leietaker ønsker å sette opp automater, solavskjerming, radio, 

TV, og data anlegg o.l. Dersom slik godkjenning gis, er leietaker ansvarlig for å 

innhente de nødvendige offentlige tillatelser. 

12.6. Leietaker har ansvaret for skader etter innbrudd/hærverk i leieobjektet inkludert 

inngangs- dører, vinduer, låser o.l. Det samme gjelder reparasjon og vedlikehold av 

de skilt, o.l. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp. 

12.7. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal foretas uten ugrunnet opphold og på en 

håndverksmessig forsvarlig måte. 

12.8. Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelsene, kan utleier, etter skriftlig varsel med 30 

dagers frist, utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. Utleier forbeholder 
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seg rett til å utføre arbeidene dersom det vil medføre skade eller risiko for skade hvis 

arbeidet utsettes. 

 

13. ENDRING AV LEIEOBJEKTET 

13.1. Enhver innredning, ominnredning, forbedring, installasjoner eller noen som helst 

forandring i eller ved- rørende de leide lokaler, herunder de tekniske anlegg m.v., må 

ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Unntatt fra denne 

bestemmelsen er forandringer som er et ledd i leietakers kontraktsmessig 

vedlikeholdsplikt. 

13.2. Leietaker bærer alle omkostninger i forbindelse med de forandrings- og 

installasjonsarbeider han ønsker utført, inkludert drifts- og vedlikeholdskostnader, 

dersom ikke annet er avtalt. 

 

14. UTLEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER 

14.1. Utleier skal skaffe alle de nødvendige tillatelser som etter lover og forskrifter skal 

utstedes for gjennomføring av utleie etter denne kontrakt.  

14.2. Utleier har ansvar for vedlikehold av bygning på utsiden og innsiden, samt 

vedlikehold av tekniske anlegg. 

14.3. Utleier stiller leieobjektet til disposisjon i overensstemmelse med denne kontrakt. 

14.4. Leietaker kan etter overtagelse kreve erstatning for tap som følge av mangel. 

Erstatningen skal svare til det økonomiske tap leietaker har lidt som følge av 

mangelen. Det svares ikke erstatning for indirekte tap. Ansvarsbegrensningen i pkt. 8 

siste ledd gjelder også for ansvar etter denne bestemmelsen. 

14.5. Det påhviler utleier å skifte ut faste tekniske anlegg når disse ikke lenger lar seg 

vedlikeholde på regningssvarende måte, det vil si når kostnadene knyttet til 

vedlikeholdet overstiger anskaffelseskostnadene ved å kjøpe nytt. Utleiers vurdering 

skal forelegges leietaker i god tid før utskifting finner sted. Utleier skal føre 

regelmessig tilsyn med hele eiendommen. 

14.6. Utleier har ansvaret for den bygningsmessige stand i hele leieperioden, og at 

leilighetene til enhver tid tilfredsstiller offentligrettslige krav til leieobjektet i henhold til 

gjeldende lovgivning. Nye offentlige pålegg og krav knyttet til leietakers virksomhet er 

leietakers ansvar. Leietaker har videre ansvaret for løst inventar. 

14.7. Utleier skal ha uhindret adgang i alminnelig kontortid (0800 – 1600) alle hverdager til 

lokalene for inspeksjon med hensyn til vedlikeholdspliktens oppfyllelse samt for 

besiktigelse i anledning takst og skjønn. Dersom det ansees nødvendig for å 

forebygge eller begrense akutt skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg 

adgang til lokalene. 

14.8. Utleier beholder nøkler til leieobjektet. 

-�63�-



 Side 7 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

14.9. Utleier er berettiget og forpliktet til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige 

til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å 

foreta ethvert forandringsarbeid såvel i som utenfor de leide lokaler.  

14.10. Utleier skal føre dialog med leietaker om arbeider som skal utføres for å forhindre 

forstyrrelser for leietager. 

14.11. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler, rør, o.l. til andre deler av 

eiendommen, kan føres gjennom det leide lokalet. Leietaker plikter å finne seg i slike 

arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er 

vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker, og 

skal i den grad det er praktisk mulig varsle leietaker på forhånd. 

 

15. UTOMHUSAREALER 

15.1. Utleier skal også opparbeide og drifte uteområdene, og sørge for at arealene er i god 

stand. 
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16. BRANNMESSIGE FORHOLD 

16.1. Utleier 

16.1.1. Utleier har ansvar for løpende vedlikehold og årlig kontroll av teknisk 

brannvernutstyr. Utleier skal ha ubegrenset tilgang til brannvernanlegg for 

kontroll og vedlikehold. 

16.1.2. Det påhviler utleier å sørge for at brannobjektet er utstyrt og vedlikeholdt i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann. 

Utleier skal levere brannverntegninger og sørge for at brannalarmanlegg, 

nødlys, merking av rømningsveier (inkl. ekstra montert utstyr som 

dørholdemagneter, elektriske sluttstykker etc.), slokkeutstyr, 

røykventilasjon/automatisk slokkeanlegg og lignende til enhver tid er 

tilfredsstillende.  

16.1.3.  

For særskilt brannobjekt plikter utleier i samarbeid med leietaker å 

utarbeide brannteknisk dokumentasjon ved kontraktsinngåelse. 
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17. FORSIKRING 

17.1. Utleier plikter å holde alle bygningene fullverdiforsikret. I tilfelle brann er utleier 

forpliktet til snarest mulig å utbedre skaden eller oppføre ny bygning med samme 

formål som den brente. Utleier skal forevise forsikringsattest fra forsikringsselskapet. 

17.2. Hver av partene holder for øvrig sine interesser forsikret. 

 

18. FORCE MAJEURE 

18.1. Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for 

eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, 

avbrytelse av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig 

myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen i 

den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller 

under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.  

 

19. LEIETAKERS AVTALEBRUDD 

19.1. Ved vesentlig mislighold er utleier berettiget til å heve avtalen, og leietaker plikter da 

å flytte ut av de leide lokaler. 

 

20. FRAFLYTTING/DEMONTERING 

20.1. I god tid før leieforholdets opphør kan utleier innkalle til en felles befaring mellom 

leietaker og utleier for å fastlegge eventuelle nødvendige arbeider/ utbedringer for å 

bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. 

20.2. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, rengjort, med 

hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt 

stand. 

20.3. Alle endringer/ påkostninger i leieobjektet som leier har foretatt, og fast inventar, 

delvegger, ledninger, o.l. som leietaker har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, skal 

ikke tilbakestilles eller fjernes med mindre annet er avtalt. Slikt inventar tilfaller utleier 

uten godtgjørelse. 
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21. PANTSETTELSE/ TINGLYSING 

21.1. Leieavtalen skal tinglyses av utleier. Utleier dekker omkostninger forbundet med 

tinglysingen. 

21.2. Leiekontrakten kan ikke pantsettes uten leietagers skriftlige samtykke. Samtykker 

leietager, skal utleier dekke omkostninger forbundet med tinglysingen. 

 

 

22. FREMLEIE/OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 

22.1. Utleier er innforstått med og aksepterer at leietaker kan fremutleie leilighetene til 

personer som utpekes av kommunen, der vanskeligstilte har fortrinnsrett. Dersom det 

besluttes politisk at andre enheter i kommunen skal leie eiendommen direkte av 

utleier, aksepterer også utleier transport av leiekontrakten. 

 

23. BEHANDLING AV TVISTER 

23.1. Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne 

søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av 

ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift 

må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om 

voldgiftsbehandling. 

23.2. For voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling gjelder ellers bestemmelsene i 

Voldgiftsloven datert 14. mai 2004 nr. 25. 

23.3. I tilfelle søksmål er Senja tingrett avtalt verneting for partene i denne avtale.  

23.4. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. 

  

24. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 

24.1. Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 4-3, 5-4, 7-7, 8-4, 8-5, 8-6, 10-

5, 10-6 og 12-5. For øvrig er det avtalen som gjelder i de tilfeller den har andre 

bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 
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 Side 11 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

25. SIGNATUR 

25.1. Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver 

har fått sitt. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx, den ___________ 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Utleier Leietaker 

xxx Dyrøy kommune v/xxxxxx 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/65 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 10.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Undervisningslokaler 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 16/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

 

LOKALER TIL UNDERVISNINGSFORMÅL 

 Undervisning voksenopplæringen 

 Student/kontorhotell 

Det foreligger behov for å tilrettelegge egnede lokaler til formål undervisning/voksenopplæring 

med anslått behov inntil 20 personer.  Kontorhotellet/studentplasser i Utleiebygg I oppgis pr. i 

dag benyttet av 8-10 personer. 

 

Arealer til undervisningsformål skal også omfatte toaletter/garderober, kjøkken/spiserom, 

pauserom møter-/grupperom og helst mulighet for enkel regulering/tilpassing/avgrensing av 

arealene med innv. skillevegger. 

 

Dyrøy kommune har 2 alternative lokaliteter som vurderes til formålet. 

 
1. Utleiebygg I  

Eksist. kontorhotell  

 

2. Elvetun skole 

Ledig uinnredet areale i 2. etg. på ca. 215 kvm  bygget under renovering av skolen i 2011. 

 

Status kontorhotellet i Utleiebygg I 

Tilgjengelig areal som pr. dato benyttes som kontorhotell er noe over 50 kvm bestående av åpent 

gulvareal, minikjøkken og 1 toalett.  Ventilasjons består av fellesanlegg (aggregat) for hele 

bygget, men kanalnettet i kontorhotellet er mangelfullt.  Det er ikke foretatt måling av anleggets 

kapasitet mht evt. utvidelse, generelt vedlikeholdsbehov/tekniske tilstand eller behov for 

rengjøring. 

Ut fra krav til ventilasjon i undervisningslokaler må eksisterende ventilasjonsanlegg anses uegnet 

og uhensiktsmessig å oppgradere.  Eksisterende belysning er ikke målt, men det må påregnes 

behov for utbedringer/utvidelse.  

Øvrige behov, fasiliteter som flere toaletter, garderober, pauserom, mulighet for å foreta 

inndelinger/avdeling til møte-grupperom er begrenset innenfor det aktuelle arealet.  Utvidelse i 

bygningen for øvrig er ikke vurdert.  Generelt tilsier den bygningsmessige tilstanden behov for 

renovering.  Innvendige flater har fuktskader og det foreligger begrunnet mistanke om 
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muggdannelser.  Utleiebygg I har helt fra bygget ble tatt i bruk i 1983 hatt vannlekkasje fra 

tak/himling.  Det foreligger rapporter som konkluderer med at årsaken til dette er kondensering 

og mulig skade i tekke og beslag.  Det er valgt uheldige byggtekniske løsninger for 

takkonstruksjonen. 

Vannlekkasjene fra himlingen håndteres ved at det plasseres ut bøtter der vannet drypper ned på 

gulvet.  Øvrige tidligere leietakere i bygget som Coop, frisør, bank mm har alltid vært plaget av 

taklekkasjene.  Gulvflater består av filt.  Dette er lite hensiktmessig mht. bruksformålet, hygiene 

og renhold.  Det foreligger planer om å bygge leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget. 

 

Ledig areal i 2. etg Elvetun skole 

Elvetun skole ble renovert i 2011.  Pr. dato er det 215 kvm uinnredet lokale parallelt med gang 

mellom u-skolen og barneskolen. Arealet er tilstrekkelig til å gi gode løsninger for etablering til 

undervisningsformål. Adkomst er lett tilgjengelig. Skolens eksist. toalettløsninger kan benyttes.  

Eksisterenede ventilasjonsanlegg antas å ha tilstrekkelig kapasitet til utvidelse.  Det samme 

gjelder oppvarming. Utvendig veggflate er tilstrekkelig til å gi tilfredsstillende vindusflate.  

Arealet fremstår i dag helt uinnredet.  Størrelsen gjør det mulig å tenke seg sambruk som både 

undervisningsformål for voksenopplæringen med pauserom, (kjøkkenavdeling) , lagerrom, 

kontorer, møterom  og grupperom for skolen.  Sambruk for ulike formål anses å kunne gi 

praktiske og ressursmessige fordeler.  Innredning vil måtte omfatte samtlige himling-, vegg- og 

guvlflater, avdelinger/innvendige vegger, ventilasjon, varme og el-installasjoner samt 

datakabling. 

Administrasjonens vurdering 

Alt. 1 Utleiebygg 1 

Tilrettelegging av undervisningslokale for voksenopplæring i sambruk med kontorhotell i 

Utleiebygg I vil kreve større areal enn hva som pr. dato benyttes/er tilgjengelig i Utleiebygg I.  

Inndelinger vil vanskelig kunne utføres pga av størrelsen og begrensninger i utv. 

veggflater/vindusflater. For å få til minimum tilfredsstillende løsninger må lokalene utvides og 

det må foretas omfattende renovering av innvendige flater.  Det må påregnes vesentlig utvidelse 

og renovering av eksist. ventilasjonsanlegg, evt. må dette ny-etableres. 

Taklekkasjeproblematikken kan om mulig håndteres ved midlertidig tekking/rep. av beslag/ 

skade  i området over kontorhotellet i påvente av hva som vil skje med Utleiebygget i framtiden.   

Grovt anslått vil renovering og tilrettelegging av eksisterende areal (kontorhotellet) i Utleiebygg 

I antas å kunne utføres for 8- 900 000,-.  Det forutsettes at eksist. ventilasjonsaggregat har 

nødvendig kapasitet.  Lokalet har arealmessige begrensninger og sambruk vil by på utfordringer. 

Byggetid for renovering  anslås til 4-5 mnd. 

 

Alt. 2 Elvetun skole 

Tilgjengelig areal gir muligheter for løsninger der flerbruk/sambruk til flere formål 

(voksenopplæring, skole, møterom/grupperom, pauserom/kjøkken). Arealet gir muligheter for at 

kontorer/opplæringslokaler lar seg planløse på en god måte. 

 

Ved å lokalisere voksenopplæringens undervisning lokaler til Elvetun skole vil man kunne dra 

veksler på det allerede eksisterende pedagogiske miljø. Det vil være fordeler med at ansatte i VO 

kan inngå i et større faglig pedagogisk miljø. Dette vil også kunne bidra til økt ressursutnyttelse 

og økt samhandling til beste for alle brukere. Dette vil også kunne legge til rette for et større og 

nyskapende læringsmiljø.  

 

Rådmann ser også en mulig samlokalisering hvor kontorhotellet flyttes til Elvetun. Dette vil 

kreve en større utredning med bred medvirkning av flere aktører. Dette vil kunne bidra til at vi 

etablerer et nyskapende pedagogisk senter. Dette vil kunne legges frem som egen sak.  
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Økonomi 

 Grovt kalkulert vil innredning og tilrettelegging av arealene kunne utføres for 2 700 -2 800 000 

inkl. prosjektering og gjennomføring av anbudsprosess.  Inventar er ikke medtatt. Byggetid 7-8 

mnd. 

 

Rådmannen har valgt å ikke kjøpe rådgivertjenester for å foreta detaljert gjennomgang med 

beskrivelser og kostnadskalkyler for gjennomføring av disse 2 alternativene.  Beskrivelse og 

kostnadsestimat som er gitt i saken gir tilstrekkelig grunnlag for å foreta valg.  Alternativ 2 vil 

klart være å foretrekke sett ut fra behov og formål.  Kostnadene er imidlertid betydelige høyere 

for dette alternativet, men alternativet skisserer en fullt ut dekkende og fremtidsrettet løsning. 

 

Rådmannen anser at det kun er alternativ 2 som kan gi en tilfredsstillende og fremtidsrettet 

løsning for undervisningslokaler. Alternativet legger til rette for flerbruk/sambruk og vil dekke 

behov innenfor voksenopplæringen og skole. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 Formannskapet velger alternativ 2, ledige arealer i Elvetun skole. 

 

2 Rådmannen gis i oppdrag å foreta prosjektering, utarbeide konkurransegrunnlag, 

gjennomføre anbudskonkurranse for tiltaket med forbehold om finansiering/politisk 

behandling/godkjenning før evt. gjennomføring.  

Oppdraget gis økonomisk ramme på kr. 150 000 som finansieres ved bruk av 

Voksenopplæringsfondet. 

 

3 Resultatet av anbudskonkurransen med forslag til finansiering/gjennomføring forelegges 

formannskapet. 

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/66 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 10.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Anskaffelse - Lås-og alarmsystem kommunale bygninger 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 17/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen har gjennomført anbudskonkurranse vedr. anskaffelse av elektronisk låse- og 

alarmsystem for adm.bygget, Nordavindshagen og Aktivitetshuset /Utleiebygg II). 

 

Tiltaket har vært budsjettert i inv.budsjettet for 2016 med kr. 450 000,- men kom ikke til 

utførelse innen utløp av året. Ny gjennomgang av tiltaket med ønske om å gjennomføre dette i 

2017 resulterte i at administrasjonen ba om videreføring av kr. 450 000 + økning med  

kr. 750 000  = kr. 1 200 000,- til 2017 budsjettet.  Økningen skyldes i hovedsak at  

Nordavindshagen og Aktivitetshuset (Utløeiebygg II) også ble inntatt i tiltaket. 

Dette ble ikke innvilget i årets inv. budsjett  og vedtatt budsjettpost i 2017 er kr. 450 000,- 

 

Den gjennomførte anbudskonkurransen viste relativt stor variasjon i tilbudspriser og løsninger. 

Det ble inngitt tilbud fra 3 leverandører med tilbudssummer mellom 2,6 og 3,6 mill. kr. 

Som følge av manglende budsjettdekning har administrasjonen avlyst konkurransen.  Det er i 

anbudsutlysningen/konkurransegrunnlaget tatt forbehold om politisk godkjenning/finansiering av 

tiltaket før dette kan komme til utførelse. 

 

Ut fra foreslåtte løsninger/beskrivelser og tilbudspriser fra de 3 leverandørene ser 

administrasjonen behov for å gjennomgå våre kravspesifikasjoner på nytt med formål å finne 

rimeligere løsninger , men der disse likevel vil tilfredsstille våre behov til sikkerhet, fleksibilitet 

og brukervennlighet. Det er grunn til å tro at tilfredsstillende lås-alarmsystemer for de aktuelle 

byggene i en ny konkurranse kan resultere i tilbud under 2 mill. kr. 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen står fast ved at den kommunale bygningsmassen, og spesielt adm.bygget med 

administrasjonens kontorer, legekontor, ambulansestasjon, NAV-kontor mm  må sikres med 

oppdatert låsesystem og innbruddsalarm.  Dagens låsesystem lar seg ikke programmere og er 

ikke pålitelig.  Det finnes ikke innbruddsalarm for byggene.  Det er nødvendig å ha et pålitelig 

og langt mer brukervennlig låsesystem for samtlige bygg nevnt ovenfor. 

Tiltaket må videreføres ved at det gjennomføres revidering avkravspesifikasjonen  ny 

anbudskonkurranse. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å gjennomføre ny konkurranse for anskaffelse av lås- 

og alarmsystem for adm.bygget inkl. ambulansestasjonen, Nordavindshagen og Utleibygg II 

(Aktivitetshuset).  Konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk 

godkjenning/finansiering av tiltaket. 

 

Tiltaket finansieres med låneopptak med inntil kr. 2 000 000. 

 

Dersom foretrukne tilbud overstiger kr. 2 mill  skal anskaffelsen forelegges FS for ny 

behandling. 

 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

Som rådmannens 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 140 

Saksmappe: 2017/62 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 09.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Behandling av invitasjon til deltakelse i interkommunal rullering av Kystplan 

Midt- og Sør-Troms, 2017 - 2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 18/17 22.02.2017 

Kommunestyret  09.03.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I brev datert 16.12.2016 inviteres kommunen til en interkommunal rullering av kystplan Midt- og Sør-

Troms. Bakgrunnen for brevet er at Midt- Troms regionråd i RR-sak 55/16 fattet følgende vedtak: 

 

1. Midt- Troms regionråd er positiv til at rullering av kystsoneplanene gjennomføres som en 

interkommunal planprosess etter samme mal som ved forrige kystsoneplanprosess for Midt- og Sør- 

Tromskommunene. 

a. Til styringsgruppe for rullering av kystsoneplan velges følgende: Geir Inge Sivertsen, Alf 

Rørbakk og Tore Jan Gjerpe + åpning for å ta inn medlemmer fra Sør- Troms. 

b. Daglig leder regionrådet gis ansvaret for å sende ut invitasjon for deltakelse i ny 

planprosess, til kommunene som var deltakere ved forrige kystsoneplanprosess for Midt- og 

Sør- Tromskommunene, samt Målselv. Svarfrist for invitasjonen settes til 15. mars 2017. 

 

Brevet er vedlagt i sin helhet.  

Administrasjonens vurdering 

Kommunen skal første år i hver valgperiode, for kommunevalget, vedta en planstragi for kommunens 

planarbeid. Denne er for innværende periode ikke vedtatt enda. Av planstrategi vedtatt i forrige 

valgperiode, den 17.12.2012, går det fram at kommunedelplan for kystsonen revideres hvert 4. år. 

 

Det er ønskelig med jevnlige rulleringer av planverket i kommunene. På den måten kan politikerne fange 

opp ønsket arealbruk i kommunen og gi ei klar retning til administrasjonen. Oppdatering av planverk vil 

gi rom for involvering av innbyggerne i arealbruk, bedre forutsigbarhet for tiltakshavere og raskere 

saksbehandling. Selv om det ikke er lenge siden dagens plan ble vedtatt vil det være positivt å gå inn i en 

planprosess etter samme mal som dagens kystplan ble laget.  

Prosjektet, Kystplan Midt- og Sør-Troms, var da organisert i form av et interkommunalt plansamarbeid i 

henhold til kapittel 9 i plan og bygningsloven. Et slikt samarbeid forutsetter at deltakende kommuner 

delegerer planmyndigheten til et interkommunalt planutvalg med en representant med vara pr kommune. 

Det interkommunale planutvalget får ansvar for å utarbeide felles planprogram og plan og å gjennomføre 

høringer. Det endelige planvedtaket gjøres i hver enkelt kommune og kun for eget planområde. Det 

endelige produktet blir sådan ikke en felles plan, men mange enkeltplaner laget over samme mal. 

 

Kommunene som deltar i planprosessen må utfordres på å være aktivt med å formulere målsetning, 

innhold og forventning til en ny plan i tråd med de forutsetninger som ligger i plan- og bygningsloven § 

1-1. 
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Det er i budsjett for 2017 satt av 50 000 kr til arbeidet med kystplan. Videre er det i økonomiplan planlagt 

en ramme på 100 000 kr i 2018, 100 000 kr i 2019 og 50 000 i 2020 til arbeidet. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i rullering av kystsoneplanen som en interkommunal 

planprosess etter samme mal som ved forrige kystsoneplanprosess for Midt- og Sør- Troms. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup  

rådmann  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/236 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 09.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Drifts og Organisasjonsgjennomgang 2017 - Handlingsplan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 19/17 22.02.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det framgår i kommunestyrets vedtak i sak 46/16 at rådmannen skulle framlegge sak i 

kommunestyrets første møte i 2017, dvs. 13.02.2017. Som følge av at oppdraget ble tildelt annen 

leverandør og at denne trakk seg etter klage fra Telemarksforsking, har det ikke vært mulig å 

holde framdriftsplanen. 

 

Direktør Karl Gunnar Sanda i Telemarksforskning har sendt rådmann følgende: «Jeg har ikke 

problemer med å beklage hvis min manglende kunnskap om klageinstanser og «feiladresserte» 

klage førte til problemer for prosessen deres i denne saken». 

 

Rådmannen (prosjektansvarlig) sørger for å forankre endret framdriftsplan i styringsgruppen.  

 

I Fase 2 vil tillitsvalgte og hovedverneombud inviteres til å medvirke i prosessen som skal 

resultere i rapport fra Telemarksforsking. Når Rapporten fra Telemarksforsking foreligger, 

utarbeider rådmannen sak til folkevalgte organer. Rådmannen planlegger og tar stilling til 

hvordan saken skal behandles i medbestemmelsesmøte, arbeidsmiljøutvalg og 

administrasjonsutvalg før den behandles i formannskap og kommunestyre, jfr. punkt om 

medvirkning (s. 19 og 20) i rapporten som ble levert 01.09.2016. 

 

Det har vært gjennomført flere samtaler med Ole Sverre Lund i Telemarksforskning og rådmann 

i planleggingsfasen.  

 

Følgende framdriftsplan møter og workshops 22.03.2017-24.03.2017 er avtalt: 

 

22.03.2017 (om ettermiddagen) 

Oppstartmøte mellom rådmannen (og evt. andre som rådmannen vil ha med seg i møtet) og 

Telemarksforskings representanter. 

Møte med rådmannen, enhetsledere, tillitsvalgte og hovedverneombud. 

 

23.03.2017 

Kl. 08.00 – 11.30 : Arbeidsgruppe 1:Stab og støttefunksjoner 

Lunsjpause 

Kl. 12.00 – 15.00 : Arbeidsgruppe 2: Helse, pleie/omsorg og NAV 
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24.03.2017 

Kl. 08.00 – 11.30 : Arbeidsgruppe 3:Barnehage, skole/SFO                     

Lunsjpause 

Kl. 12.00 – 14.30 :  Arbeidsgruppe 4: Teknisk sektor, næring og kultur/fritid 

 

Representanter for arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet deltar i de 

arbeidsgrupper som de selv mener er mest naturlig. Arbeidstakerorganisasjonene drøfter dette 

med rådmannen. 

 

Rådmannen deltar i alle arbeidsgruppene. Ingen folkevalgte deltar i arbeidsgruppene. 

 

Dersom prosessene i arbeidsgruppene viser at det kan være aktuelt for rådmannen å fremme 

alternative forslag til organisering for styringsgruppen, skal dette framkomme som rådmannens 

egen vurdering i rapporten, og i saken som rådmannen skal framlegge for folkevalgte organer. 

 

Det er utarbeidet et sett samhandlingsregler mellom rådmann og Telemarksforskning. 

 
Rådmannen er prosjektansvarlig og koordinator i Dyrøy kommune for gjennomføring av 

prosjektet. Prosjektansvarlig sørger for at styringsgruppen (formannskapet) blir tilstrekkelig 

involvert og avklarer evt. spørsmål med denne. 

 

Undertegnede er oppnevnt av Telemarkforsking som operativt gjennomføringsansvarlig. 

Operativt gjennomføringsansvarlig sørger for at prosjektleder (K. Lie) blir tilstrekkelig involvert 

og avklarer evt. spørsmål med han. 

 

Prosjektleder, operativt gjennomføringsansvarlig og prosjektmedarbeider Anny Skaug Grøgaard 

vil delta i møtene/arbeidsgruppene i Dyrøy kommune 22.03.2017- 24.03.2017. Det vurderes om 

også andre ressurspersoner fra Telemarksforsking skal delta. 

 

Kontakt og avtaler mellom Dyrøy kommune og Telemarksforsking skjer primært mellom 

prosjektansvarlig og operativt gjennomføringsansvarlig. 

 

Frist for levering av rapport og rapportformat 

Som følge av saksbehandlingen kan rådmannen først framlegge sak for formannskapet som er 

styringsgruppe den 26.04.2017 og kommunestyret 27.04.2017 

 

I møte med rådmannen 22.03.2017 tas det stilling til datoer for levering av foreløpig rapport og 

endelig rapport. Rapporten leveres som Power Point-presentasjon. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styringsgruppen ved formannskapet tar rådmannens 

orientering  til etterretning. 

Ordførers innstilling: 

 

  

 

 

 

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 
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ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 06.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 20/17 22.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad fra Norges blindeforbund 

2 Søknad fra Brøstadbotn IL – volleyball gruppa 

 

Saksopplysninger 

Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte pr. telefon eller brev. Rådmannen 

avslår de fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og 

noen tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

 

Til dette formannskapsmøtet legges det fram 2 søknader til behandling: 

1. Søknad fra Norges blindeforbund: Søker om støtte til lydavis for 2017. 

Det søkes om kr. 1.000,- (altså kr. 500,- pr. medlem fra Dyrøy) eller et åpent beløp. 

 

2. Søknad fra Brøstadbotn IL – volleyball gruppa: Søker om sponsing av logo. 

Det søkes om et åpent beløp. 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknadene. Under følger en oversikt over de 

vedtak på ansvar 172 formannskapet har innvilget så langt i år. Budsjett for 2017 er på kr. 

30.570,-. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

Ansvar 172 - Formannskapets tilleggsbevilgningspost.

VedtaksdatoSaksnr Søker Beløp Utbetalt

18.01.17 2016/19-42 John Bruvoll kr 8 000

Avsatt i budsjett: kr 30 570

Hittil bevilget beløp: kr 8 000

Hittil utbetalt beløp: kr 0
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Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16. 

Postadresse:Postboks 1168, 9262 Tromsø, ORG: NO 875 757 512 

E-post: troms@blindeforbundet.no Tlf. 776 85 190  

Konto: 1644.11.82191 

 
 

Søknad om støtte til lydavis for 2017 
 
Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et 
viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Troms fylke. 
 
Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder avisartikler fra fylkets aviser, 
oversikt over aktiviteter vi har i Troms, opplesing fra bøker, dikt og 
reportasjer. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting 
som skjer i deres nærmiljø. Også i 2016 har lydavisa på internett blitt 
enda mer videreutviklet, og er lettere tilgjengelig for alle, blant annet på 
mobil og nettbrett. 
 
Vi søker om et tilskudd på kr. 500.- pr. medlem i din kommune.  
I deres kommune er det 2 medlemmer og den totale sum er  
 

Kr 1.000 
 
Vi håper dere kan støtte oss i året som kommer med dette beløpet, 
eventuelt et mindre beløp.  Vi er uansett takknemlig for all støtte vi 
kan få! Benytt gjerne kontoen nevnt nedenfor.   
 
Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside: 
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag/troms 
 
Tromsø, 2. februar 2017 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bente Bårdslett, sekretær 
 

Dyrøy kommune 
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Volleyball gruppa i BIL 

 

Dyrøy, 6.februar 2017-02-06 

 

        

Dyrøy Kommune 

 

Etter at U19 jentene i volleyballen har kvalifisert seg til NM i Molde 16.-19.februar 2017, skal vi nå 

trykke logoen, til Dyrøy kommune, på draktene til jentene. 

I den forbindelse lurer vi på om Dyrøy kommune kan sponse oss med å kjøpe logoene som bør 

trykkes på. Dette vil gjelde en ca 100 logoer, som vi, i volleyball gruppa, selv skal trykke på trenings 

tøyet som jentene skal bruke. Vi kommer ikke til å bruke alle logoene nå til dette NM, men det er 

kommet ny kolleksjon i B.I.L  og da blir det mange som trenger Dyrøy Kommune sin logo på de nye 

draktene. 

Vi er usikker på hvor mye hver logo vil koste, da Tore på Intersport Finnsnes er på ferie og kommer 

først hjem 17.februar. Tore er den som har oversikten på priser på logoer/ trykking.  

Har Dyrøy kommune annen leverandør av logoer, hadde det vært flott og fått sjekket ut pris der. 

Det haster litt å få dette avklart da det skal trykkes på draktene som kan ta litt tid. Det er mange 

drakter og det skal gjøres pent og forsiktig. 

 

Ved spørsmål,  kontakt Stine T. Cruickshank(styremedlem i volleyball gruppa) 
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