
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Arvid Hanssen - huset 

Dato: 09.03.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Inger Andreassen fra Lenvik kommune vil orientere om rullering av kystsoneplanen.  

Fylkesmannen vil orientere om kommuneplanlegging. 

 

NB! Minner om nytt møtetidspunkt. 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.16  2016/162 

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 Rådmannen orienterer   

RS 2/17 Behandlet etter kommunelovens § 13 - Særutskrift Dyrøy 

Energi A/S - Søknad om lån 

 2016/721 

RS 3/17 Behandlet etter kommunelovens § 13 - Særutskrift 

Elvetun skolebasseng:  Utbedring/renovering av 

renseanlegg 

 2010/207 

RS 4/17 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 

2016 

 2016/160 

PS 3/17 Behandling av invitasjon til deltakelse i interkommunal 

rullering av Kystplan Midt- og Sør-Troms 

 2017/62 

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

PS 5/17 Omstillingsstatus - Dyrøy kommune  2016/668 

PS 6/17 Ny organisasjonsform PPT  2012/39 

PS 7/17 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VED 

LÅNEOPPTAK - ASTAFJORD VEKST AS 

 2016/350 

RS 5/17 Fylkesmannen orienterer om kommuneplanlegging   

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

-�2�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 27.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 15.12.16 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 1/17 09.03.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 15.12.16 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�2/17�Referatsaker

RS�1/17�Rådmannen�orienterer



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/721 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 08.12.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Energi A/S - Søknad om lån 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 128/16 15.12.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune mottak den 1.12.2016 en henvendelse fra styreleder i Dyrøy Energi en 

forespørsel om: 

 
- Lån kr. 100.000 

- Støtte fra Næringsfondet  (legges fram som egen sak) 

Bakgrunn 

Styreleder skriver at likviditeten i selskapet er dårlig. Styret vil be Dyrøy kommune om bistand. 

Vi må dekke forfalte regninger, betale utestående godtgjørelse til driftspersonell, og innleie av 

akutt teknisk hjelp. 

 

Kortsiktige tiltak, etterslep m.v: 

Forfalte regninger:                                                30.000,- 

Lønn driftspersonale                                                 30.000,- 

Feilsøking mv i forb. med driftstopp, faghjelp         10.000,- 

Innkjøp GSM varslingssystem                                  10.000,- 

Diverse uforutsett, reserve                                         20.000,- 

                                                                                 100.000,- 

 

Administrasjonens vurdering 

I tillegg til at anlegget har hatt en del mangler og behov for utarbeidelse av en tilstandsrapport 

for å iverksette nødvendige tiltak så har Dyrøy Energi As har grunnet driftsstans ikke kunnet 

levere fjernvarme ihht til ordinære leveranse i deler av tiden før 1 desember 2016. 

 

Med den driftsstans som nå har vært har Dyrøy kommune utestående fordringer til Dyrøy Energi 

A/S på kr. 15.000. Dyrøy kommune har en avtale om å utbetale 60 % forskudd av forventet 

energileveranse hver måned. For desember mnd. er forskottet redusert med denne restansen. (kr. 

15.000,-)  

 

Dyrøy kommune kjøper fjernvarme av Dyrøy Energi og er avhengig av forutsigbar leveranse. 

Svikt i leveransen vil utgjøre en stor risiko for å kunne sikre oppvarming til våre kommunale 

bygg. 
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At kommunen bidrar med økonomiske midler, lån og næringstilskudd vil være et kortsiktig tiltak 

som anses nødvendig for å redusere risikoen for driftsstans. 

 

En teknisk tilstandsrapport når den foreligger vil kunne kartlegge behovet for tiltak på kort og 

langsikt i Dyrøy Energi. Tilstandsrapporten vil også være et grunnlag for å drøfte de nødvendige 

strategier som må iverksettes for at kommunen skal kunne sikre seg en bærekraftig energi-

leveranse på lang sikt. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune innvilges et kortsiktig likviditetslån stort kr. 100.000,- 

Rådmann bemyndiges til å sette nødvendige lånebetingelser. 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.12.2016  

Saken ble behandlet etter kommunelovens § 13 – utvidet myndighet i hastesaker. 

 

Styreleder i Dyrøy Energi, Rolf Espenes orienterer om status i sak PS 127 og 128.  

 

Formannskapet vurderer Marit Alvig Espenes som inhabil i sak PS 127 og 128. Trine Sørensen 

(AP) tiltrer møtet som vara.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, føres som punkt 1. 

 

Omforent forslag til vedtak punkt 2:  

 

Rådmannen utarbeider forslag til avtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi, om bistand 

til selskapet i en overgangsfase, både som forretningsfører og teknisk bistand.  

 

Enst.vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 15.12.2016 

1. Dyrøy kommune innvilges et kortsiktig likviditetslån stort kr. 100.000,- 
Rådmann bemyndiges til å sette nødvendige lånebetingelser. 

2. Rådmannen utarbeider forslag til avtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi, om bistand til 
selskapet i en overgangsfase, både som forretningsfører og teknisk bistand. 
 

 

 

 

 

  

  

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 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Saken behandles etter kommunelovens § 13 – utvidet myndighet i hastesaker. 
 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med tilleggspunkt: 

 

Omforent forslag til vedtak, tilleggspunkt 2: 

 

2. Dette vedtaket er gjort ihht kommuneloven § 13, og blir referert i kommunestyremøte 

9.3.2017.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

1. 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,- 

 

2. Dette vedtaket er gjort ihht kommuneloven § 13, og blir referert i kommunestyremøte 

9.3.2017. 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Skatteetaten    

Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Alfred Bratteng  15. februar 2017 

   

Telefon Deres referanse Vår referanse 

90180670  2016/357676 

 

 

  

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks 

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 

 

Kommunestyret i Dyrøy kommune  
postmottak@dyroy.kommune.no 
 
 
 
 
 
 

Kontrollrapport 2016 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune 
 
 

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som 
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. 
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for 
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er 
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.  
 
Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.  
 
Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 
 Intern kontroll 
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
 Skatte- og avgiftsinnkreving 
 Arbeidsgiverkontroll 
 
Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene 
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.  
 
 

2.  Om skatteoppkreverkontoret  
 

2.1     Bemanning 
 
Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014 
0,71 0,55 0,75 
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3.  Måloppnåelse 
 

3.1 Skatte- og avgiftsinngang 
 
Skatteregnskapet for Dyrøy kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 83 782 372 og 
utestående restanser2 på kr 1 722 773, herav berostilte krav på kr 58 130. Skatteregnskapet er avlagt av 
kommunens skatteoppkrever 24. januar 2017. 

3.2 Innkrevingsresultater 
 
Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Dyrøy kommune. 
 
Resultatene viser følgende: 
 Totalt  

innbetalt 
i MNOK 

Innbetalt 
av  
sum krav  
(i %) 

Resultat- 
krav  
(i %) 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
forrige år 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
regionen 

Restskatt personlige skattytere 2014 1,96 99,33 98,5 96,88 96,07 
Arbeidsgiveravgift 2015 6,3 99,93 99,90 100,00 99,88 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 2,12 100,00 99,00 100,00 99,27 
Forskuddstrekk 2015 27,67 100,00 100 100,00 99,94 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 0,86 100,00 99,90 100,00 99,92 
Restskatt upersonlige skattytere 2014 0,13 86,50 99,00 100,00 99,22 

 
Særskilte merknader til innkrevingsresultatene: Skatteoppkreveren har gitt tilfredsstillende 
avviksforklaring til lav måloppnåelse på skattearten restskatt upersonlige 2014.  
 

3.3 Arbeidsgiverkontroll 
 
Skatteoppkreveren for Dyrøy er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll (MTAK) sammen med kommunene Målselv, Sørreisa, Bardu, Tranøy, Torsken 
og Berg.  
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2016 viser følgende iht. 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
Antall 
arbeidsgivere 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 %) 

Antall utførte 
kontroller i 
2016 

Utført 
kontroll 
2016 (i %) 

Utført 
kontroll  
2015 (i %) 

 Utført 
kontroll 
2014 (i %) 

Utført kontroll 
2016 region (i %) 

673 34 35 5,2 3,0 5,5 3,2 

 
Særskilte merknader til arbeidsgiverkontrollen: Foruten antall kontroller nevnt over, har MTAK 
gjennomført 4 personallistekontroller i 2016.  
 

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll. Stedlig 
kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll 28. januar 
2016. 
 
Skattekontoret har i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern 
kontroll, skatteregnskap og innkreving.   

                                                           
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

2
 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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5. Resultat av utført kontroll 
 
 Intern kontroll 
 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende svakheter i 
skatteoppkreverens overordnede interne kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt: 
 

 manglende levering av virksomhetsplan for 2016,  jfr. Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 
 
Utover det som er påpekt, er det ikke avdekket andre vesentlige svakheter i skatteoppkreverens 
overordnede interne kontroll.  
 
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap 
 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 Skatte- og avgiftsinnkreving 
 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 
regelverk. 
 
 Arbeidsgiverkontroll 
 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i 
tilstrekkelig omfang. 
 

6. Ytterligere informasjon 
 
Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg som er meddelt 
skatteoppkreveren i rapport av 18. april 2016. Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på 
pålegg som er gitt.  
 
I forbindelse med kontroll av arbeidsgiverkontrollordningen er det sendt rapport til Midt –Troms 
Arbeidsgiverkontroll 5. februar 2016.  
 
Skatteregnskapet/årsrapport er avlagt av kommunens skatteoppkrever 24. januar 2017. 
Skatteoppkreverinstruksens frist for avleggelse og forsendelse er 20.  januar 2017.  
 
Vennlig hilsen 
 
Gøril Heitmann        
Avdelingsdirektør Innkreving                                                              Marita Ryeng 
Skatt nord     
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Dyrøy kommune 
 Skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 
 Riksrevisjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: Bratteng, Alfred (Alfred.Bratteng@skatteetaten.no)
Sendt: 16.02.2017 13:11:42
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2016
Vedlegg: 1926 Dyrøy Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2016.pdf
Vedlagt følger kontrollrapport 2016 for skatteoppkreverfunksjonen i Dyrøy kommune.  

Vi ber om at kontrollrapporten blir distribuert til kommunestyret, kontrollutvalget og skatteoppkreveren.

Mvh

Alfred Bratteng
seniorrådgiver

Avdeling innkreving
Skatt nord 

Mobil: 90 18 06 70

E-post: alfred.bratteng@skatteetaten.no

Postboks 6310, 9293  Tromsø

Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt 
med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential 
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please immediately 
delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 

Page 1 of 1
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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 3/17 09.03.2017 
 

Vedlegg 

1 Invitasjon deltakelse i interkommunal rullering av kystplan Midt- og Sør-Troms 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

I saken henvises det til et brev. Brevet legges fram på papir for FS.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

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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Telefon + 47 901 36 676 

lse@midt-troms.no 
Postboks 609, 9306 Finnsnes 

Org. nr. 979 624 646 
www.midt-troms.no 

	

Til: 
Berg kommune 
Dyrøy kommune 
Gratangen kommune 
Harstad kommune 
Ibestad kommune 
Kvæfjord kommune 
Lavangen kommune  
Lenvik kommune 
Målselv kommune 
Salangen kommune 
Skånland kommune 
Sørreisa kommune 
Torsken kommune 
Tranøy kommune 
 

Kopi: 
Troms fylkeskommune 
Sør- Troms regionråd 
Tromsøområdet regionråd  
 

 

 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16.12.16 

 

 

	

Invitasjon	deltakelse	i	interkommunal	rullering	av	Kystplan	Midt-	og	Sør-Troms	

Bakgrunn	

I	RR-sak	55/16	fattet	Midt-	Troms	regionråd	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.	
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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.	

	

Kommunenes	rolle	som	tilrettelegger	

Kommunene	har	et	stort	ansvar	for	å	legge	grunnlaget	for	en	bærekraftig	og	langsiktig	forvaltning	av	
sjøarealene	i	sin	kommune.	Troms	er	i	dag	i	front	nasjonalt	med	sømløse	og	oppdaterte	arealplaner	i	
sjø	for	hele	fylke.	Til	tross	for	dette	ser	man	allerede	i	dag	at	planene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	tar	
høyde	for	fremtidig	forventet	vekst	og	aktivitet	innenfor	akvakulturnæringen	og	andre	næringer.			

	

Marine	sektor	er	i	sterk	vekst	og	arealplaner	for	sjøareal	blir	raskt	utdatert.	Dagens	bruk	av	
sjøarealene	spenner	over	et	bredt	spekter	av	aktivitet	og	næringer	fra	tradisjonelt	fiske,	turistfiske,	
hvalsafarier	og	akvakultur	til	forsvarets	øvinger.	Sjøområdene	er	også	viktig	som	fritids	og	
rekreasjonsområde	for	lokalbefolkning	og	tilreisende.			

	

En	plan	for	sjøarealene	i	kommunen	må	ta	inn	i	seg	det	mangfoldet	av	aktivitet	og	naturverdier	som	
finnes	innenfor	og	delvis	utenfor	kommunens	grenser.	Ny	kunnskap	om	marine	ressurser	og	ny	
teknologi	kan	gi	nye	muligheter	i	fremtiden,	men	åpner	også	for	økende	grad	av	interessekonflikter.	
Skal	kommunene	i	Midt-	og	Sør-Troms	være	operativ	i	forhold	til	fremtidige	vekst	innen	marine	
næringer	og	kunne	utøve	en	balansert	og	god	forvaltning	av	kommunens	arealer	i	sjø	bør	
kystsoneplanlegging	være	en	kontinuerlig	prosess.			

	

Problemstillinger/	arealkonflikter	

En	av	hovedforskjellene	mellom	planlegging	på	land	og	planlegging	på	sjø	er	eierforholdet	til	
arealene.	På	sjøen	er	det	ingen	private	eiendommer	utenom	i	strandlinjene.	Samtidig	er	fri	ferdsel	og	
fritt	fiske	(utenom	kvotebegrensninger	og	evt.	spesielle	reguleringer)	en	viktig	del	av	
kystbefolkningen	rettigheter	og	kulturgrunnlag.	Fare	for	tap	av	fiskeplasser,	forurensning,	forsøpling	
og	støy,	endring	av	utsikt	osv.	engasjerer	mange	av	de	som	er	brukere	av	kysten.			

Gyteplasser,	oppvekst-	og	beiteområder	for	fisk,	korallrev,	tarefelt	osv.	er	viktige	naturverdier	og	
naturmiljø	som	i	liten	grad	er	synlig,	men	som	er	viktig	for	produksjon	av	mat	og	andre	verdifulle	
ressurser.	

Muligheten	for	konflikt	ligger	derfor	på	flere	plan	mellom:		

• ulike	næring-	og	samfunnsbehov	(samferdsel,	transport,	fiske,	akvakultur,	reiseliv)	
• næringsinteresser	og	naturgrunnlag		
• næringsinteresser	og	landskapsoppfatting/landskapsmessige	forhold	(visuell	forurensning)	
• næringsinteresser	og	folkelig	bruk	(fritidsfiske,	friluftsliv,	rekreasjon)	
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God	planlegging	er	å	gjennomføre	gode	prosesser	som	involverer	ulike	interessegrupper	fra	
befolkning	og	næringsutøvere	til	forvaltning	underveis	i	prosessen.		Oppnår	man	det	er	sjansen	
større	for	å	avklare	og	redusere	interessekonflikter	underveis	og	dermed	unngå	fastlåste	konflikter.		

	

Sjømatproduksjon	

Midt-	og	Sør	-Troms	har	potensiale	for	videre	vekst	både	innenfor	høsting	av	ville	ressurser	og	
akvakultur.	God	konfliktavklaring	og	forvaltning	av	de	naturgitte	forutsetningene	må	ligge	til	grunn	
for	å	realisere	potensialet	for	sjømatproduksjon	i	regionen.	

Arealer	for	lagring	og	oppforing	av	villfanget	fisk	er	et	område	som	ble	tillagt	lite	fokus	i	forrige	
runde.	Forholdet	til	annen	sjømat-	og	sjømatrelatert	industri	på	land	er	også	en	aktuell	
problemstilling	som	bør	belyses	i	ny	planprosess.	

	

Anadrome	arter	

Rømt	laks	og	ørret	og	lakselus	fra	oppdrettsfisk	er	betegnet	som	de	største	truslene	mot	ville	
bestander	av	laks,	ørret	og	sjørøye.	En	viktig	brikke	i	forebygging	av	infeksjoner	av	lus	eller	sykdom	
fra	oppdrettsfisk	til	villfisk	er	tilgangen	på	gode	lokaliteter	med	gode	strømforhold	og	god	avstand	til	
andre	anlegg.	

Regjeringen	legger	i	sitt	forslag	til	nytt	vekstsystem	for	havbruksnæringen	opp	til	12	
produksjonsområder	langs	kysten.	Aktuelt	område	for	Midt-	og	Sør-Troms	strekker	seg	fra	
Andfjorden	til	Malangen.	Styring	av	produksjonskapasitet	innenfor	dette	området	vil	bli	regulert	i	
forhold	til	miljøindikatorer	(lakselus).			

	

Forsvar	

Faste	installasjoner	i	form	av	akvakulturanlegg	eller	lignende	er	ikke	mulig	i	områder	hvor	forsvaret	
har	militære	skyte-	og	øvingsfelt.	Dette	gjelder	39	%	av	sjøarealet	i	Midt-	og	Sør-Troms	som	er	
militære	skyte-	og	øvingsfelt.	Forsvaret	har	så	langt	ikke	vært	villig	til	å	gå	i	dialog	om	vesentlig	
reduksjon	eller	muligheter	for	flerbruk	av	disse	arealene.			

	

Turisme	og	friluftsliv	

Sjøområdene	er	viktig	som	fritids	og	rekreasjonsområde	for	lokalbefolkning	og	tilreisende.		En	
forutsetning	for	å	lage	en	god	plan	er	god	forankring	av	planarbeidet	og	at	alle	grupper	også	de	som	
ikke	representerer	næringsinteresser	får	anledning	til	å	medvirke	i	utarbeidelse	av	planen.			
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Figur	1	Forsvarets	skyte-	og	øvingsområder	i	Midt-	og	Sør-Troms	

	

Målsetning,	innhold	og	forventet	resultat	

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.	

	

Organisering	

Det	er	aktuelt	å	videreføre	organiseringsmodellen	som	ble	brukt	i	forrige	runde	av	Kystplan	Midt-	og	
Sør-Troms.	Prosjektet	var	organiser	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.		
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Fremdriftsplan	

Tid	 Fase	 Arbeidsoppgave	 Beslutningsorgan	

Des	2016-
Mars	2017	

Initieringsfase	 Invitasjon	til	samarbeid	

	

Regionrådet/	kommunene	

	 Skisse		

Saksforberedelse	

Finansiering	

Organisering	

Styringsgruppe	

Vår	2017	 Planvedtak	

Delegering	av	planmyndighet	

Oppnevnelse	av	planutvalg	

Oppnevnelse	av	arbeidsgruppe	

De	enkelte	kommunestyrer	

Vår	2017	 Oppstartsfase	 Konstituering	av	planutvalg	 Planutvalg	

Vår/sommer	
2017	

Varsel	om	oppstart	

Utarbeidelse	av	planprogram	

Høring	av	planprogram	

Vedtak	av	planprogram	

Prosjektledelse	

Arbeidsgruppe/planutvalg	

	

Planutvalg	

Sommer	
2017-	

sommer	2018	

Utredningsfase	 Evaluering	av	eksisterende	plan	

Bakgrunnskartlegging	

Innhente	innspill	

Medvirkning/folkemøter	

Utarbeide	plandokumenter	

- KU/ROS	
- Kart	
- Planbeskrivelse	
- Bestemmelser	

Prosjektledelse	Arbeidsgruppe	

Planutvalg		

	

Høst	2018	 Vedtaksfase	 Vedta	forslag	og	gjennomføre	høring	

Bearbeidelse	og	avklaring	av	
innsigelser	

Utarbeidelse	og	vedtak	endelig	
planforslag	

Oversendelse	til	kommuner	

Planutvalg	

	 Ta	uløste	innsigelser	til	mekling	hos	
fylkesmannen	

De	enkelte	kommuner	

Vår/høst	
2019	

Egengodkjenning	av	plan	 De	enkelte	kommunestyrer	
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Ressurser	

Et	felles	interkommunalt	prosjekt	krever	en	dedikert	ressurs	som	prosjekt-	og	prosessledelser	(f.eks.	
80	%	stilling).	Prosjektressursen	bør	være	knyttet	til	en	kommune	som	kan	ivareta	arkiv	og	
regnskapsfunksjon	for	prosjektet.	Analyser	og	kartarbeid	er	en	viktig	del	av	arbeidet	og	det	bør	være	
en	egen	ressurs	på	dette.	Erfaring	fra	forrige	prosjekt	er	at	det	er	vanskelig	å	dekke	både	
prosessledelse	og	kartproduksjon	i	en	stilling.	På	analysesiden	har	Troms	Fylkeskommune	bygget	opp	
en	betydelig	erfaring	og	kapasitet	som	kan	brukes	som	en	ressurs	i	prosjektet.	

	

Finansiering	

Det	er	ikke	foretatt	en	beslutning	på	hvordan	et	interkommunalt	kystplanprosjekt	skal	finansiere.	Ut	
fra	erfaringene	med	forrige	prosjekt	kan	man	forvente	et	finansieringsbehov	på	mellom	3-4	millioner	
over	3	år	+	en	tilsvarende	egeninnsats	fra	kommunene.		Kommunene	må	påberegne	å	benytte	egne	
fagarbeidere	innen	planlegging/naturforvaltning	tilvarende	5-10%	stilling	i	prosjektperioden.	Samt	
dekke	kostnader	for	eget	utvalgsmedlem.			

Hvor	stor	egenandel	for	å	dekke	prosjektledelse	og	kartressurs	kommunen	må	betale	vil	avhenge	av	
om	man	kan	skaffe	annen	ekstern	finansiering	for	prosjektet.		

	

Det	bes	om	tilbakemelding	om	deltakelse	i	interkommunal	rullering	av	Kystplan	Midt-	og	Sør-Troms	
innen	15.	mars	2017	til	lse@midt-troms.no.	

	
	
	
	
Med	hilsen		
	

	
Louis	S.	Edvardsen	
Midt-	Troms	regionråd	
Daglig	leder		
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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 4/17 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: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Kjell-Jostein Lillegård (integreringskoordinator) deltar i saken.  

 

Enst vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med tilføyelse til punkt 1: 

 

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD), tilføyelse punkt 1: 

 

FS ber om å bli orientert om korrigerte leiepriser når de foreligger. 

 

Enst. vedtatt.  
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Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

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

mellom Dyrøy kommune og Norgeshus/Boligforvalteren Norge. FS ber om å bli orientert 

om korrigerte leiepriser når de foreligger. 

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

heftelse på eiendommen. 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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 Utleieboliger – Dyrøy kommune Konkurransegrunnlag 

Side 1 av 16 

Utskriftsdato: 03.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

-�37�-



 Utleieboliger – Dyrøy kommune Konkurransegrunnlag 

Side 15 av 16 

Utskriftsdato: 03.01.2017 

 

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] 

-�41�-



 Side 3 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

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. 

 

 

 

 

 

-�42�-



 Side 4 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

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. 
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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. 

 

-�47�-



 Side 9 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

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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 Side 10 av 11 Utleier: 

 Leietager: 

  

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: 2016/668 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 28.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Omstillingsstatus - Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 5/17 09.03.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad 

2 Konsekvensutredning for Dyrøy kommune - Januar 2017 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn for saken:  

I fylkesrådssak 41/16 ble det fattet slikt vedtak:  

 

«Fylkesrådet har behandlet sak om strategi for omstillingsarbeid i Troms.  

1. Fylkesrådets omstillingssatsing for 2016 skal følge metode gitt i veiledningsheftet «INTRO – 

omstilling i praksis» og Innovasjon Norges nettsted for regionalt omstillingsarbeid 

«regionalomstilling.no».  

2. Fylkesrådet iverksetter en prosess mot prioriterte kommuner med omstillingsbehov med sikte 

på å avklare nye omstillingskommuner.  

3. Kommuner som får tilskudd til omstilling i nye omstillingsområder vil motta tilskuddet i form 

av rammeoverføring basert på godkjent omstillingsplan og handlingsplan.  

4. Kommuner der hele tilskuddet til omstillingsarbeid gis som rammeoverføring gis ikke ordinær 

tildeling til kommunalt næringsfond.  

5. Troms fylkeskommunes «Omstillingsprogram for Troms 2014-2018 – Mål og strategier for 

omstillingsarbeid i Troms» utfases.»  

 

I fylkesrådets saksutredning het det:  

 

«Hverken Kvænangen eller Dyrøy har hatt omstillingsstatus tidligere. Det tilrådes derfor at 

disse to kommunene prioriteres ved eventuelt ønske om omstillingsstatus.»  

 

I etterfølgende møte i Dyrøy 30.03 16 der politisk og administrativ ledelse fra Troms Fylkes-

kommune deltok, var konklusjonen etter presentasjoner og diskusjon at søknad om deltakelse 

skulle vedtas i førstkommende formannskapsmøte.  

 

På denne bakgrunn fattet Dyrøy formannskap slikt vedtak i møte 18.04 2016 sak 28/16: 

 

«Dyrøy kommune søker om omstillingsstatus ihht. retningslinjer vedtatt i fylkesrådssak 41/16.» 
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I møte 13.10 16 presenterte Troms Fylkeskommune en foreløpig konsekvensanalyse for Dyrøy 

kommune, samt at kommunen ble anmodet om å oversende en skriftlig henvendelse til Troms 

fylkeskommune med mer utfyllende opplysninger om omstillingsbehovet.  

 

Rådmannen utarbeidet på dette grunnlag slike opplysninger som ble oversendt Troms fylkes-

kommune 08.11 2016. Se vedlegg 1. 

 

Januar -17 fikk Troms Fylkeskommune ferdigstilt «Konsekvensutredning for Dyrøy kommune». 

Denne følger som vedlegg 2.  

 

Troms fylkeskommune har i fylkesrådsak 25/17 gitt Dyrøy kommune omstillingsstatus og 

bevilget inntil 3.mill. til strategi- og forankringsfasen, samt år 1 i omstillingsarbeidet.   

 

Vedtak sak 25/17: 

1. Troms fylkeskommune innvilger omstillingsstatus til Dyrøy kommune i inntil tre år, fra 

2017 til og med 2019. 

2. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillings-

status skal forlenges i tre nye år. 

3. Troms Fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år1) med inntil 

kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. Midlene bevilges fra 

kap. 551.60, regionale utviklingsmidler og budsjettposten for omstilling.  

4. Det forutsettes at Dyrøy kommune stiller med resterende 25 % av finansieringen som 

egenandel (kr.) 

5. Kommunen bevilges ikke kommunalt næringsfond så lenge den har omstillingsstatus. 

 

Kommunal egenfinansiering 1. år, kr. 1. mill. kan inndekkes ved bruk av Dyrøy kommunes frie 

fondsmidler/disposisjonsfond. 

* * * 

Administrasjonens vurdering 

 

Veien videre:  

Nå er strategifasen i gang. 

Strategi- og forankringsfasen gjennomføres som et prosjekt på oppdrag fra kommunen. 

Kommunen oppnevner en lokal prosjektansvarlig og en styringsgruppe, og må engasjere en 

ekstern prosjektleder. Prosjektorganisasjonen skal utarbeide forslag til omstillingsplan og 

handlingsplan for første gjennomføringsår. Som kunnskapsgrunnlag for omstillingsplanen skal 

det utarbeides en utviklingsanalyse. Analysen skal identifisere områdets konkurransefortrinn og 

utviklingsmuligheter. 

 

Etablering av prosjektorganisasjon og prosjektstyre, samt strategi- og forankringsfasen har en 

total planlagt varighet på ca 6 mndr. 

 

Valg av prosjektstyre: 

Kommunestyret oppfordres til å velge medlemmer til prosjektstyret som gir en bred og god 

forankring av prosjektet i kommuneorganisasjonen og eksisterende næringsliv. Det kan her være 

formålstjenlig å velge inn representanter fra næringsliv som også kan bidra i det etterfølgende 

valgte omstillingsstyre. Dette for å sikre kontinuitet og eierskap til prosjektet, samt at represen-

tantene er kjent med og kan slutte seg til de valgte tiltaksområdene. Det er også viktig med 

kjønnsbalanse og vektlegging av kompetanse, profesjonalitet og personlige egenskaper.  
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Det anbefales et prosjektstyre på 5 stk + vararepr.  

- Ordfører og rådmann 

- To representanter fra næringslivet, hvorav en bør representere kommunens største bedrift 

- En representant fra kommunestyrets opposisjonspolitikere 

- Vara: 1 politiker og 1 næringsliv 

 

I omstillingsstyret som velges høsten 2017 vil rådmann, Innovasjon Norge og Troms Fylkes-

kommune ha observatørstatus i styremøtene.  

 

Prosjektstyret må påregne månedlige møter og må bidra sterkt til fremdrift i prosjektet i denne 

viktige fasen. Det er viktig å få på plass et styre som er motivert for jobben. Det vil bli gitt 

møtegodtgjørelse. 

 

Prosjektstyret skal samarbeide tett med en lokal prosjektorganisasjon. I denne fasen anbefaler 

rådmannen at man gjør et kjøp i egen regi fra Nordavind Utvikling Dyrøy KF for å raskt få på 

plass den lokale prosjektorganisasjonen. Det delegeres til rådmannen å inngå avtale med det 

lokale foretaket. 

 

Prosjektorganisasjonen ved prosjektleder for strategifasen engasjerer selv en ekstern konsulent til 

å gjennomføre en såkalt utviklingsanalyse. En utviklingsanalyse skal gi en kort beskrivelse av 

omstillingsområdets strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter, den skal identifi-

sere sentrale betingelser for en vellykket omstilling og presentere forslag til konkrete 

omstillingsprosjekter. Det er styret for omstillingsarbeidet i gjennomføringsfasen som til syvende 

og sist velger strategiske satsningsområder for omstillingen, og prioriterer dem. 

 

Konsulentoppdraget for utviklingsanalysen skal ut på anbud og kun godkjente konsulenter i 

Innovasjon Norge kan benyttes. Utviklingsanalysen gjøres normalt innen en tidsramme på 4–6 

ukesverk og/eller en økonomisk ramme på 150–250 000 kroner eks. mva (men inkludert 

reiseutgifter o.l.). Prosjektstyringsgruppen er oppdragsgiver for analyseprosjektet. 

Prosjektorganisasjonen i strategifasen må videre følge opp analysearbeidet tett og bidra til å 

finne gode intervjuobjekter. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommunestyre slutter seg til omstillingsprosjektet som vedtatt i fylkesrådsak 

25/17 

 

2. Dyrøy kommune engasjerer Nordavind Utvikling Dyrøy KF som lokal prosjekt-

organisasjon for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen. 

 

3. Det delegeres til rådmannen å inngå avtale med Nordavind Utvikling Dyrøy KF, samt 

fremme søknad til Troms Fylkeskommune for finansiering av tiltak i \\strategi- og 

forankringsfasen.  

 

4. Som Prosjektstyre velges: 

 

 

 

 

5. Kommunal egenfinansiering 1. år, kr. 1. mill. inndekkes ved bruk av Dyrøy kommunes 

frie fondsmidler/disposisjonsfond. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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8. november 2016 

 

Søknad om omstillingsstatus 
 

Dyrøy kommune 
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1 Bakgrunn 

 

1.1 Fylkesrådsak 41/16 

 

I fylkesrådssak 41/16 ble det fattet slikt vedtak:  

 

«Fylkesrådet har behandlet sak om strategi for omstillingsarbeid i Troms.  

 

1. Fylkesrådets omstillingssatsing for 2016 skal følge metode gitt i veiledningsheftet «INTRO 

– omstilling i praksis» og Innovasjon Norges nettsted for regionalt omstillingsarbeid 

«regionalomstilling.no».  

 

1. Fylkesrådet iverksetter en prosess mot prioriterte kommuner med omstillingsbehov med 

sikte på å avklare nye omstillingskommuner.  

 

2. Kommuner som får tilskudd til omstilling i nye omstillingsområder vil motta tilskuddet i 

form av rammeoverføring basert på godkjent omstillingsplan og handlingsplan.  

 

3. Kommuner der hele tilskuddet til omstillingsarbeid gis som rammeoverføring gis ikke 

ordinær tildeling til kommunalt næringsfond.  

 

4. Troms fylkeskommunes «Omstillingsprogram for Troms 2014-2018 – Mål og strategier for 

omstillingsarbeid i Troms» utfases.»  

 

 

I saksutredning for fylkesrådssak 41/16 ble det beskrevet.:  

 

«Hverken Kvænangen eller Dyrøy har hatt omstillingsstatus tidligere. Det tilrådes derfor at 

disse to kommunene prioriteres ved eventuelt ønske om omstillingsstatus.»  

 

I etterfølgende møte i Dyrøy 30.03 16 der politisk og administrativ ledelse fra Troms Fylkes-

kommune deltok, var konklusjonen etter presentasjoner og diskusjon at søknad om deltakelse 

skulle vedtas i førstkommende formannskapsmøte.  

 

1.2 Politisk behandling – Dyrøy kommune 

 

I formannskapsmøte 18.04 16 sak 28/16 ble det på dette grunnlag fattet slikt vedtak: 

 

«Dyrøy kommune søker om omstillingsstatus ihht. retningslinjer vedtatt i fylkesrådssak 

41/16.» 
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2 Omstillingsbehov – Dyrøy kommune 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2015 en oversikt over omstillingsbehov i kommunene i 

Troms. Konklusjonene fra Dyrøy kommune var:  

 

2.1 Arbeidsplassutvikling 

Dyrøy hadde sterk vekst i antall arbeidsplasser i 

næringslivet fra 2002 til 2005. Etter 2005 har den 

sterke veksten blitt avløst av sterk nedgang. 

Nedgangen i antall arbeidsplasser i Dyrøy har «bare» 

vært på 4,5 prosent siden 2000. Nedgangen fra 2005 

til 2013 har imidlertid vært ganske dramatisk.  

Det er en del færre arbeidsplasser i det offentlig i 

2013 enn i 2000. Nedgangen skjedde fra 2000 til 

2007. Etter det har det blitt flere arbeidsplasser i det 

offentlige, men det var mye nedgang i 2013. ¨ 

 

 

 

2.2 Overordnet næringsstruktur  

Dyrøy har stor netto utpendling. Netto utpendling 

tilsvarer 28 prosent av samlet sysselsetting. Dyrøy 

har mange pendlere til Sørreisa, Tromsø, Lenvik og 

Salangen.  

Også i Dyrøy er det relativt mye basisnæringer og 

forholdsvis lite av besøksnæringer og regionale 

næringer.  

Det er også en forholdsvis høy andel av de sysselsatte 

som jobber i kommunen, men ikke så høy andel som 

i Torsken og Kvænangen.   
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2.3 Bransjer 

Dyrøy har bransjemessig flere bein å stå på. 

Det er relativt mye landbruk fisk, 

vekstindustri og nærings-middelindustri. Det 

er forholdsvis mindre av bransjene i 

besøksnæringene og i de regionale 

næringene, men det er ikke snakk om 

lokaliseringskvotienter nær null som i 

Torsken. Vi så tidligere at Dyrøy ikke hadde 

spesielt sterk bransjespesialisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Drivkrefter bak næringsutviklingen 

Besøksnæringene og basisnæringene har 

vekslet på å være attraktive og lite 

attraktive. Det er i de regionale næringene 

det har svingt sterkest. Det var i de regionale 

næringene som veksten kom fram til 2005, 

og i de samme næringene nedgangen kom 

etter 2005. Vanligvis er det i basisnæringene 

det svinger mest, men ikke i Dyrøy.  
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2.5 Befolkningsutvikling 

Dyrøy har hatt en ganske sterk og jevn nedgang i 

folketallet, og det er ingen tegn til at nedgangen 

bremses opp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1  Konsekvensutredning for Dyrøy kommune –  Befolkning 

 

I «Konsekvensutredning for Dyrøy kommune», utarbeidet av Troms Fylkeskommune 2016, 

viser prognosene at denne nedgangen vil fortsette fram mot 2025, med en total befolknings-

nedgang på 71 personer.  
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2.6 Befolkningsutvikling dekomponert  

Dyrøy har som de andre kommunene med stort 

omstillingsbehov et ganske stort fødselsunderskudd. I 

Dyrøy har dette fødselsunderskuddet blitt mye sterkere 

de ti siste årene.  

Det har vært et positivt bidrag fra innvandring i 

perioder, men innvandringen til Dyrøy har vært ganske 

liten. I det siste året har det faktisk blitt netto 

utvandring. Det er det få kommuner som har hatt.  

Dyrøy har hatt vekslende nettoflytting fra andre norske 

kommuner. I perioder har denne utflyttingen vært 

ganske sterk, og oversteget to prosent av befolkningen. 

I 2014 har det imidlertid vært positiv netto innenlands 

flytting. 

 

2.7 Drivkrefter bak flytting 

Arbeidsplassendringene ser ut til å ha slått ut ganske sterkt i flyttetallene i Dyrøy. I perioden 

med størst arbeidsplassnedgang var det en positiv bostedsattraktivitet som gjorde at det ikke 

ble så sterk utflytting som ventet. I de siste periodene har det snudd litt. Nå har 

arbeidsplassveksten blitt ganske bra, men utflyttingen har blitt en del sterkere enn normalt. 

Dyrøy framstår dermed som lite attraktiv som bosted de siste årene.  

De strukturelle flyttefaktorene har bidratt negativt i hele perioden, som i de andre kommunene 

med stort omstillingsbehov.  

De demografiske omstillingsbehovene i de siste årene ser dermed ut til å skyldes lav 

bostedsattraktivitet. Arbeidsplassveksten har faktisk vært ganske god.  
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2.8 Samlet omstillingsbehov 

Ved å sammenstille næringsmessig 

omstillingsbehov og demografisk 

omstillingsbehov får vi et samlet 

omstillingsbehov.  

Ut fra et samlet omstillingsbehov 

blant kommunene i Troms er det 

foruten Torsken og Kvænangen  - 

Dyrøy som har et samlet størst 

omstillingsbehov i Troms, der 

Dyrøy blir rangert som nr. 414 av 

landets 428 kommuner.   
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3 Kommunereformen og Dyrøy kommune 

 

I Telemarksforsknings utredning «Kommunereformen og Dyrøy kommune» er etterfølgende 

forhold beskrevet og oppsummert vedrørende status i Dyrøy kommune: 

3.1 Oppsummering samfunnsutvikling 

 

Fordeler:  

Det er korte avstander i Dyrøy kommune. Kommunen har i dag noe samarbeid på områder 

innenfor samfunnsutvikling. Respondentene mener kommunen har kapasitet og kompetanse 

til å arbeide med samfunnsutvikling 

 

Ulemper:  

Dyrøy har en næringsstruktur som bærer preg av å ha flere næringer som har vært i nedgang 

på landsbasis, enn oppgangsbransjer. Det har også vært en nedgang i antallet arbeidsplasser de 

senere år. Forventet folketallsutvikling er negativ. Det vil også være en stor andel eldre i 

kommunen i et fremtidsperspektiv. Fraflytting nevnes som en utfordring for kommunen. 

 

3.2 Oppsummering økonomi 

 

Fordeler:  

Dyrøy har i dag høyere inntekter enn landsgjennomsnittet. Det gir bedre forutsetninger for å 

kunne fortsette som egen kommune. Våre beregninger viser at Dyrøy driver effektivt på 

administrasjon. Dyrøy har også en høyere andel disposisjonsfond enn landsgjennomsnittet. 

Våre beregninger viser at effekten av nytt inntektssystem ikke vil ha store konsekvenser for 

Dyrøy – Dyrøy blir med forslaget til nytt inntektssystem fortsatt vurdert som en «ufrivillig 

liten» kommune. 

 

Ulemper:  

Vi finner et effektiviseringspotensial tilsvarende 12,6 prosent av brutto driftsinntekter på 

tjenesteområdene. Videre finner vi at det forventes en nedgang i demografikostnader 

tilsvarende 1,1 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

3.3 Oppsummering tjenester 

 

Fordeler:  

Distansen i tjenestene blir av respondentene i spørreundersøkelsen vurdert som tilstrekkelig. 

Det er nærhet mellom tjenesteyter og bruker. På skole ser det ut til at Dyrøy har god kompe 

tanse. 

 

Ulemper:  

Små og sårbare fagmiljø blir ansett som en utfordring for kommunen. Dyrøy har i dag en del 

interkommunalt samarbeid innenfor både små og store tjenesteområder. Økende krav innenfor 

de kommunale tjenestene blir i spørreundersøkelsen vurdert som utfordrende. 

Det er ingen valgfrihet innenfor skole og barnehage. 
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3.4   Oppsummering lokaldemokrati  

 

Fordeler:  

Valgdeltagelsen i Dyrøy er vesentlig høyere enn på landsbasis. Det er flere partier å velge 

mellom. Kommunen har lagt til rette for innbyggermedvirkning. Sterk lokal identitet. 

Styringen av dagens interkommunale samarbeid blir i spørreundersøkelsen vurdert som 

uproblematisk. Det er noen flere representanter i kommunestyret enn det innbyggertallet 

skulle tilsi. 

 

Ulemper:  

Dyrøy kommune er for liten til å kunne håndtere nye oppgaver. Nye oppgaver kommunen får, 

må i så fall løses med utvidet og mer interkommunalt samarbeid. 

Respondentene i spørreundersøkelsen er negative til at administrasjonen har kapasitet og 

kompetanse til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag. 

 

3.5 Samlet vurdering – Dyrøy som egen kommune 

Dyrøy kommune er i dag en liten kommune, og det forventes nedgang i folketallet, basert på 

SSBs prognoser. 

 

Dyrøy har i dag gode økonomiske rammebetingelser – det vil være en fordel dersom 

kommunen velger å bli stående alene, men som vi har vist, forventes det en betraktelig økning 

av de eldste aldersgruppene. Dette i kombinasjon med en forventet nedgang i folketallet, 

skaper utfordringer for kommunen i et fremtidsperspektiv. Basert på høringsforslaget til nytt 

inntektssystem regnes Dyrøy fortsatt som en ufrivillig liten kommune. Det vil si at Dyrøy 

trolig fortsatt vil bli kompensert for å være ufrivillig liten gjennom det nye inntektssystemet. 

Det varierer noe hvor god kapasitet og kompetanse det er innenfor de kommunale 

tjenesteområdene. 

 

Små og sårbare fagmiljøer vurderes som en utfordring, i tillegg til at rekruttering på en del 

områder oppfattes som vanskelig. 

 

En del av tjenestene er også organisert som interkommunale samarbeid med andre kommuner. 

Det kan vitne om at Dyrøy kommune har hatt problemer med å kunne håndtere oppgavene i 

egen kommune. 

 

3.6 Økonomisk status pr. november -16 

Pkt. 3.2 Oppsummering økonomi baserer seg på Telemarksforskning sin utredning pr. 2015. 

Her fremgår det at Dyrøy har en høyere andel disposisjonsfond enn landsgjennomsnittet.  

Av disposisjonsfond pr 01.01.16 på kr 793.564,-, har kommunestyret og formannskap vedtatt 

avsetning til bruk av disposisjonsfond i 2016 og bruk av fond med kr 1.385.350,-. Differansen 

mellom inngående balanse og bruk av fondet er på kr 591.786,-, noe som må inndekkes via 

bruk av årsoverskudd 2015. 
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4 Konklusjon 
 

Vår egen analyse av kommunens økonomiske situasjon og utviklingsmuligheter i næringslivet 

konkluderer med at Dyrøy kommune i liten grad er i stand til å jobbe med innovasjon og 

entreprenørskap uten å styrke næringsarbeidet i kommunen. Et solid næringsliv og varierte 

arbeidsplasser ligger til grunn for framtidige skatteinntekter og livsgrunnlag i Dyrøy. En 

omstilling er etter vår oppfatning helt nødvendig. Vi oppfatter at vi har de største 

næringsaktørene i Dyrøy med oss på det. 

Dette underbygges av rapporten til Telemarksforskning vedrørende omstillingsbehov blant 

kommunene i Troms, der det konkluderes med at Dyrøy kommune har et næringsmessig og 

en demografisk omstillingsbehov, samt Fylkesmannens evaluering av Dyrøy kommune i 

forbindelse med kommunereformen. 

Det vises i tillegg til møte på fylkeshuset i Tromsø 13.10 16, der Troms Fylkeskommune 

presenterte en foreløpig konsekvensanalyse for Dyrøy, der en av konklusjonene fra møtet var 

at den situasjonsbeskrivelse som fylkeskommunen har utarbeidet i stor grad var i 

overenstemmelse med det virkelighetsbildet om Dyrøy kommune registrerer.  

Dyrøy kommune har både et demografisk og et næringsmessig omstillingsbehov. Den 

langsiktige negative trenden må bremses opp, mens det fortsatt er handlingsrom, og 

sårbarheten reduseres.  

Det er en reell fare for «brain drain» i vårt område, ved at ungdom og unge voksne forlater 

regionen tidlig for å ta utdanning, og aldri kommer tilbake. Det er også stort frafall i 

videregående skole. For hele Midt-Troms er bildet det samme. Samtidig er det et stort 

vekstpotensial innenfor en del næringer i regionen. Dette er godt dokumentert i 

samfunnsanalysen knyttet til Byregionprogrammet for Midt-Troms. 

Dyrøy kommune mener å ha dokumentert omstillingsbehovet og har også redegjort for at 

organisasjonen gjennom sine ansatte og det kommunale foretaket Nordavind Utvikling, har 

den kompetanse og organisering som må til for å kunne håndtere og ha god effekt av et 

omstillingsprosjekt.  

Lang erfaring i å lede komplekse prosjekt og programmer gjør oss rustet til å gå i gang med 

en omstilling. Vi har også vist at vi evner å omsette kunnskap frembragt gjennom prosjekt, til 

ny tankegang og varige driftsendringer. Målet er at ny kunnskap og nytt samspill med 

næringslivet i et omstillingsprosjekt skal føre til økt vekstkraft i fremtiden. 

 

                      * * * 
 På dette grunnlag søker Dyrøy kommune om status som omstillingskommune i Troms. 
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INNLEDNING 
 
OM DYRØY KOMMUNE 
Dyrøy kommune ligger midt i Troms fylke, med et innbyggertall på 1158 per 1.1 2016. Kommunesenterer 
ligger i Brøstadbotn. I kommunen er de fleste sysselsatt innen offentlig sektor, men kommunen har også en 
relativt betydelig andel sysselsatte innen jordbruk, industri og oppdrettsnæringen.  
 
METODE 

Utgangspunktet for denne konsekvensutredningen er en rapport laget av Telemarksforsking 
«Omstillingsbehov i kommunene i Troms». Hensikten med rapporten var å få et objektivt grunnlag for 
vurdering av omstillingsbehov i kommunen i Troms. Denne har blitt benyttet som et kunnskapsgrunnlag for 
å vurdere om Troms fylkeskommune skulle iverksette en fullverdig konsekvensutredning av potensielle 
omstillingskommuner. Telemarksforsknings analyse viser at Dyrøy kommune potensielt sett har et 
omstillingsbehov på grunn av lav bostedsattraktivitet, utflytting og nedgang i antall arbeidsplasser.  
 
En konsekvensutredning dokumenter omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling og gir en 
prognose for de kommende år. Prognosen utarbeides med basis i historiske data fra tidligere år, og sier 
noe om hvordan utviklingen kan bli i fremtiden, dersom man ikke gjør noe med dagens situasjon. 
Prognoser gir ikke noe fasitsvar for hvordan utviklingen vil bli, men det viser en mulig retning gitt diverse 
faktorer. Utredningen vil dreie seg omkring kommunens demografi og næringer.  
 
For at prognosene skal bli mest mulig sikre, har vi tatt utgangspunkt i perioden 2008 til 2014, dette er med 
bakgrunn i at SSB opererer med ulike faktorer for statistikk før og etter dette tidsrommet. Tidsaspektet på 7 
år gir et godt nok grunnlag for å lage signifikante prognoser frem til 2025. For rent historiske analyser har vi 
sett på statistikk i både fem og ti års perspektiv.  
 
ANALYSEVERKTØY 
I arbeidet er analyseverktøyet PANDA (plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked) 
benyttet. Dette er et økonomisk- demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og 
overordnet planlegging i fylke og sammenslutninger av kommuner, datagrunnlaget i panda bygger på 
Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk (pandagruppen.no). 
 

ANALYSE 
Konsekvensanalysen er inndelt i to deler, en næringsdel og en befolkningsdel.  
 

Konsekvensutredning for 

Dyrøy kommune 

 Januar 2017 

Foto: Lena Sørensen for Dyrøy kommune -�71�-
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INNLEDNING 
 
OM DYRØY KOMMUNE 
Dyrøy kommune ligger i den sørlige halvdelen av 
Troms fylke mellom byene Finnsnes og Harstad. 
Kommunen har et innbyggertall på 1158 per 1.1.2016 
og kommunesenteret ligger i Brøstadbotn. I Dyrøy er 
de fleste sysselsatt innen offentlig sektor, men 
kommunen har også en andel sysselsatte innen 
industri, jordbruk og oppdrettsnæring. 
 

METODE 

Utgangspunktet for konsekvensutredningen for Dyrøy 
kommune er en rapport laget av Telemarksforsking i 
2015 «Omstillingsbehov i kommunene i Troms». 
Hensikten med Telemarksforskingsrapporten, var å få 
et objektivt grunnlag for vurdering av 
omstillingsbehovet i kommunene i Troms. Denne har 
blitt benyttet som et kunnskapsgrunnlag for å vurdere 
om Troms fylkeskommune skulle iverksette en 
fullverdig konsekvensutredning av potensielle 
omstillingskommuner. Rapporten viser at Dyrøy 
kommune potensielt sett har et omstillingsbehov på grunn av lav bostedsattraktivitet, utflytting og nedgang i 
antall arbeidsplasser.  
 
En konsekvensutredning dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling, og gir en 
prognose for fremtiden. Prognosen utarbeides med basis i historiske data fra tidligere år, og sier noe om 
hvordan utviklingen kan bli dersom man ikke gjør noe med dagens situasjon. Prognoser gir ikke noe 
fasitsvar for hvordan utviklingen vil bli, men det viser en mulig retning gitt diverse faktorer1. 
 
En del av arbeidet med utredningen har vært å ha dialog med Dyrøy kommune og lokalt næringsliv. Dette 
for å danne et mer helhetlig bilde av situasjonen i Dyrøy. 
 
ANALYSEVERKTØY 
I arbeidet med utredningen er analyseverktøyet PANDA (plan- og analyseverktøy for næring, demografi og 
arbeidsmarked) benyttet. Dette er et økonomisk- demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional 
analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Datagrunnlaget i panda 
bygger på SSBs offisielle statistikk (pandagruppen.no). 
 
Følgende indikatorer benyttes for å vurdere 
omstillingsbehov: arbeidsmarkedsintegrasjon, 
arbeidsledige, arbeidsledig ungdom, ensidig 
næringsstruktur, ensidig næringsstruktur i privat 
sektor, konkurranseutsatte næringer, naturbaserte 
næringer, offentlige arbeidsplasser, 
utdanningsnivå, forsørgelsesbyrde og 
forsørgelsesbyrde eldre. For enkelte av 
indikatorene har det vært behov for ytterligere 
analyser. Illustrasjonen til høyre forklarer hvordan 
indikatorene skal leses. De er fremstilt i et 
boxsplotdiagram.  
                                                                                                                      Illustrasjon 1: Forklaring for omstillingsindikatorene 

                                                           
1For at prognosene skal bli mest mulig sikre, har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i estimeringsperioden 2008 til 2015, dette er 
med bakgrunn i at Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med ulike faktorer for statistikk før og etter dette tidsrommet. 
Tidsrommet gir et godt nok grunnlag for å lage signifikante prognoser frem til 2025. For rent historiske analyser har vi sett på 
statistikk i både fem og ti års perspektiv. 
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ANALYSE 
Analysen er todelt. Første del handler om næringsindikatorer, mens andre del handler om demografiske 
indikatorer.   
 

NÆRING 

I denne delen er det fokusert på fem tema; sysselsatte fordelt på næringer, sammensetning av næringer, 
offentlige arbeidsplasser, sårbarhet i næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon. Disse temaene belyses av 
følgende indikatorer; Ensidig næringsstruktur, ensidig næringsstruktur i privat sektor, offentlige 
arbeidsplasser, naturbaserte næringer, konkurranseutsatte næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon. Ut 
over indikatorene har det her vært behov for å supplere analysen med kartlegging av pendling.  
 
SYSSELSATTE FORDELT PÅ NÆRINGER 
Nedenfor vises et diagram med oversikt over sysselsatte i kommunen sortert på ulike næringer. Oversikten 
er fordelt på syv hovedkategorier, og gir oss et bilde på hvilke næringer som finnes i Dyrøy kommune. 
Diagrammet viser også endring i næringsstrukturen over en tyveårsperiode, inkludert prognose for 2025. 
Ser man på endringen i antall sysselsatte har Dyrøy opplevd en nedgang på omlag 13 % fra 2005 til 2015.  
 

 
Diagram 1: Her vises alle sysselsatte i kommunen fordelt på syv næringskategorier (kilde: fra panda og SSB).  

 
Dyrøy kommune har en stor offentlig sektor, ikke ulikt sammenlignbare kommuner i Norge. Sysselsatte i 
offentlig sektor har vært stabil siden 2005. Ifølge prognosen anslås det en økning på 16 % av sysselsatte 
innen offentlig sektor.  
 
Kommunen har de siste ti årene opplevd sysselsettingsvekst innen industri og bergverksdrift, en økning på 
63 %. I følge prognosen vil veksten fortsette frem til 2025, men da noe redusert. Økningen skyldes trolig 
vekst i virksomheten Demas som driver med produksjon og konstruksjon av elektriske tavler. Dette er den 
største enkeltaktøren som sysselsetter flest mennesker i Dyrøy, utenom kommunen. 
 
Det har vært nedgang innen næringskategoriene «jordbruk skogbruk og fiske», «finans og 
forretningsmessig tjenesteyting» og «varehandel, hotell og restaurantvirksomhet».  
 
Prognosene for sysselsetting frem mot 2025 ansees som usikre, og er potensielt i overkant positiv i forhold 
til historiske data.  
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SAMMENSETNINGEN AV NÆRINGENE 
Forrige diagram viste fordelingen av sysselsatte på ulike næringskategorier, dette gav en oversikt over 
hvilke sektorer som sysselsetter folk i kommunen. For å forstå kommunens næringsstruktur, vil det i det 
følgende være viktig å se på sammensetningen av de ulike næringene. Dette kan gi oss en indikasjon på 
om kommunen er avhengig av en eller flere virksomheter både i privat og offentlig sektor.  
 
Dersom en kommune scorer høyt på indikatorer for ensidig næringsstruktur, er den avhengig av få 
næringer. Som figuren under viser har Dyrøy kommune, sammenlignet med andre kommuner i Troms, en 
ensidig næringsstruktur både offentlig og privat, med andre ord er det få næringer som kommunen kan 
støtte seg på (se forklaring av «boxplotdiagram»). Som man ser av figurene ligger kommunen i det øvre 
sjiktet.  
 
ENSIDIG NÆRINGSSTURKTUR    ENSIDIG NÆR.STR - PRIVAT SEKTOR 

 
Figur 1 og 2: Figurene viser næringsstrukturen i Dyrøy, sammenliknet med andre kommuner i Troms. Det er en figur for alle næringer (inkludert 
offentlig sektor), og en særskilt for privat sektor. Den røde prikken representerer Dyrøy kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst 
og nederst strek viser henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest arbeidsledighet i Troms. Boksen er delt i en øvre og nedre kvartil og 
viser medianen i fylket.  
 
OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER 
Figur 3 viser en oversikt over andel offentlige arbeidsplasser i Dyrøy kommune, sammenliknet med alle 
kommunene i Troms. Som man kan se, ligger Dyrøy i det øvre sjiktet på denne indikatoren. 52,2 % av alle 
sysselsatte i kommunen arbeider i offentlig sektor, dette er også godt over landsgjennomsnittet på 34,2 %. 
 
Ifølge kommunen er det høy gjennomsnittsalder blant de som jobber i offentlig sektor. Kommunen mener 
selv de vil ha store utfordringer i forhold til rekruttering i fremtiden, dette gjelder særlig fagkompetanse 
tilknyttet planlegging. Det vil være mulig å påvirke andelen kommunalt ansatte ved å etablere private 
foretak som også vil gi vekst i næringslivet.  

 
Figur 3: Figuren viser andel arbeidsplasser i offentlig sektor i 
Troms. Den røde prikken representerer Dyrøy kommune, den grå 
firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst og nederst strek viser 
henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest andel 
offentlige arbeidsplasser i Troms. Boksen er delt i en øvre og 
nedre kvartil og viser medianen i fylket.  
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SÅRBARHET I NÆRINGSSTURKTUREN  
Som indikatorer for sårbarhet for endring presenteres andelen naturbaserte og konkurranseutsatte 
næringer i Dyrøy. En høy score på hver av disse indikatorene kan innebære en risiko næringene i 
kommunen, og kommunen som helhet.  
 
Næringene som inngår i indikatoren «naturbaserte næringer» er blant annet jordbruk, skogbruk, fiske, 
oppdrett og fiskeforedling. En høy andel naturbaserte næringer i en kommune kan innebære en risiko for 
kommunen da den vil bli sårbar for eventuell rasjonalisering eller økt internasjonal konkurranse 
(nedbygging av handelsbarrierer) innen disse næringene.  
 
Grovt sett består indikatoren «konkurranseutsatte næringer» av produksjonsbedrifter, eksempelvis 
produksjon av trelast, elektroniske produkter, metaller, møbler, skip og båter. Andelen konkurranseutsatte 
næringer i en kommune kan være en indikator på at kommunen er sårbar for endringer som påvirker 
markedsgrunnlaget for disse virksomhetene/næringene.  
 
Ser man på figurene nedenfor, er Dyrøy ikke spesielt sårbar i forhold til naturbaserte næringer fordi man 
ligger på det jevne med fylket og nasjonalt snitt. Ser man på konkurranseutsatte næringer, er bildet et helt 
annet. Dyrøy er den kommunen i Troms som har størst andel konkurranseutsatte næringer i Troms, 
årsaken til dette, som tidligere nevnt, kan være Demas som er den største enkeltaktøren som sysselsetter 
flest mennesker, foruten kommunen.  
 
Sees indikator for konkurranseutsatte næringer i sammenheng med indikator for ensidig næringsstruktur –
privat sektor, kan vi trekke slutningen om at det er få næringer i kommunen, samtidig som at disse er 
konkurranseutsatt.  
 
NATURBASERTE NÆRINGER      KONKURRANSEUTSATTE NÆRINGER 

 
Figur 4 og 5: Figurene viser hvor stor andel naturbaserte og konkurranseutsatte næringer man har i Dyrøy kommune, relativt sett i forhold til alle 
kommunene i Troms. Den røde prikken representerer Dyrøy kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst og nederst strek viser 
henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest andel offentlige arbeidsplasser i Troms. Boksen er delt i en øvre og nedre kvartil og viser 
medianen i fylket.  

  
ARBEIDSMARKEDSINTEGRASJON 
Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en kommune er integrert med 
arbeidsmarkedet utenfor, høy verdi indikerer god integrasjon. Dyrøy har over tid og i større grad blitt 
integrert med sitt omland sett i et arbeidsmarkedsperspektiv. I forhold til arbeidsmarkedsintegrasjon har 
Dyrøy geografisk sett en plassering som muliggjør sysselsetting og bosetting på tvers av kommunegrenser.  
 
Dyrøy kommune har jobbet aktivt med stedsuavhengige arbeidsplasser, blant annet har de opprettet et 
kontorhotell som gjør det mulig å bo i Dyrøy og være ansatt utenfor kommunen. Kommunen har også i 
nyere tid fått flere daglige hurtigbåtanløp (Tromsø - Finnsnes - Harstad) og ny asfalt som tilrettelegger for 
pendling.  
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Figur 6: Figuren viser i hvilken grad Dyrøy kommune er integrert 
med arbeidsmarkedet utenfor kommunen, sammenliknet med 
andre kommuner i Troms. Den røde prikken representerer Dyrøy 
kommune. Øverst og nederst strek viser henholdsvis de to 
kommunene med høyest og lavest arbeidsmarkedsintegrasjon i 
Troms. Boksen er delt i en øvre og nedre kvartil og viser 
medianen i fylket.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENDLING 
Med bakgrunn i at Dyrøy scorer forholdsvis høyt på indikator for arbeidsmarkedsintegrasjon, kan man anta 
at det er utpreget pendling til og fra kommunen. Som vi ser av diagram 2 er det over tre ganger så mange 
som pendler ut av kommunen, i forhold til de som pendler inn.  
 
I 2015 hadde kommunen en netto utpendling på 148 personer, dette tilsvarer 29 % av den yrkesaktive 
befolkningen. Pendlingen har vært rimelig konstant de siste ti årene, og man kan derfor anta at det vil 
fortsette i samme omfang, og eventuelt øke fremover. Dette vil naturlig nok avhenge av næringsstrukturen i 
kommunen og arbeidsmarkedsintegrasjonen. 
 

 
Diagram 2: Diagrammet viser en oversikt over pendlingen til og fra Dyrøy i perioden 2005-2015. Nettopendling = (innpendling – utpendling). 
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PENDLING FRA DYRØY 

 
Illustrasjon 2: Kartet viser en oversikt over utpendling fra Dyrøy til omkringliggende kommuner i Nord-Norge. Illustrasjonen viser alle kommunene 
med fem eller flere pendlere fra Dyrøy kommune.  
 

I all hovedsak pendles det til nabokommunene Lenvik (42 pers.), Salangen (27 pers.) og Sørreisa (30 
pers.), samt Tromsø (29 pers.). I tillegg til dette pendler 82 personer fra Dyrøy til andre kommuner i Norge.   
 
PENDLING TIL DYRØY 

 
Illustrasjon 3: Kartet viser en oversikt over innpendling til Dyrøy fra omkringliggende kommuner. Illustrasjonen viser alle kommunene med fire eller 
flere pendlere til Dyrøy. 
 

I all hovedsak kommer pendlerne til Dyrøy fra Sørreisa (18 stk.), Salangen (8 stk.), Lenvik (8 stk.), Tromsø 
(4 stk.) og Balsfjord (4.stk). 
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DEMOGRAFI 

I denne delen er det fokusert på følgende tema; Befolkningsutvikling, arbeidsstyrke, forsørgelsesbyrde, 
arbeidsledighet, utdanningsnivå, flytting og boligbehov. Disse temaene belyses av følgende indikatorer; 
forsørgelsesbyrde, forsørgelsesbyrde eldre, arbeidsledige, arbeidsledig ungdom og utdanningsnivå. 
 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Resultatene fra rapporten «Omstillingsbehov i kommunene i Troms» samsvarer med analysene i denne 
utredningen, der man ser at Dyrøy har en sterk og jevn nedgang i folketallet med et fødselsunderskudd. 
Som man kan se i befolkningsgrafen vil det fra 1.1.2016 være en nedgang uavhengig om man legger høy, 
middels eller lav nasjonal vekst til grunn for prognosene. Dersom man legger middels nasjonal vekst til 
grunn for prognosene, vil det frem mot 2025 være en total befolkningsnedgang i kommunen på 81 
innbyggere. 
 
Analyser viser også at det over tid vil bli færre innbyggere i alle aldersgrupper, foruten aldersgruppen 68+. 
Det er ikke tatt høyde for at Dyrøy kommune skal bosette flyktninger i kommende år. Ifølge kommen selv, 
kan bosetting av flyktninger og aldrende befolkning gi økt behov for, og endring av kommunal tjenesteyting. 
 

 
Diagram 3: Diagrammet viser befolkningsutviklingen i Dyrøy kommune fra 2005-2015. Det viser også tre ulike scenarier for befolkningsutvikling 
frem til 2025, gitt høy, middels eller lav nasjonal vekst.  

 
ARBEIDSSTYRKE 
For å få en bedre oversikt over befolkningsutviklingen i Dyrøy har en valgt å se på arbeidsstyrken fordelt på 
aldersgrupper, og fremskrevet denne til 2025. Prognosen viser en nedgang i arbeidsstyrken på 63 personer 
i løpet av de neste ti årene. Arbeidsstyrken endres i tråd med aldrende befolkning, og man kan se størst 
nedgang i aldersgruppen 40-44, dette forklares ved at det i dag er forholdsvis få mennesker i 
aldersgruppen 30-39 i kommunen. En relativt stor andel av arbeidsstyrken vil tre ut av arbeidslivet i løpet av 
de neste ti årene. Dette kan potensielt sett øke forsørgelsesbyrden til kommunen.  
 
I denne beregningen er det tatt høyde for at Dyrøy skal bosette 60 flyktninger i årene 2016-2019, 
henholdsvis 10 i 2016, 20 i 2017, og 15 hvert år de to siste årene. Dette er i tillegg til annen innvandring 
man antar også vil skje i samme periode (6 stykker hvert år). 
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Diagram 4: Diagrammet viser arbeidsstyrken i Dyrøy fordelt på alder i 2015 og fremskrevet til 2025. Til sammenlikning er arbeidsstyrken i Troms 
også fremskrevet (grå stiplet linje).  
 

FORSØRGELSESBYRDE 
Som vi så i forrige diagram, vil trolig en flere tre ut av arbeidslivet frem mot 2025, dette kan potensielt 
påvirke det vi kaller for «forsørgelsesbyrde» i kommunen. Forsørgelsesbyrde er en indikator som viser hvor 
stor belastning som ligger på den yrkesaktive befolkningen, og er et tallmessig uttrykk for hvor mange 
personer hver yrkesaktive må «forsørge». Figur syv viser forsørgelsesbyrde totalt, inkludert aldersgruppen 
0-14 og 65+). Figur åtte er isolert på forsørgelsesbyrde overfor eldre. 
 
Sett i sammenheng med øvrige kommuner i Troms og landsgjennomsnittet har Dyrøy en relativt stor 
forsørgelsesbyrde. I lys av framskrivningen som er gjort, vil det være naturlig å anta at forsørgelsesbyrden 
vil øke i omfang. 
 
FORSØRGELSESBYRDE           FORSØRGELSESBYRDE ELDRE 

 
Figur 7 og 8: Figurene viser forsørgelsesbyrden i Dyrøy, sammenliknet med andre kommuner i Troms. Den ene figuren isolert på 
forsørgelsesbyrde overfor eldre. Den røde prikken representerer Dyrøy kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst og nederst strek 
viser henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest forsørgelsesbyrde i Troms. Boksen er delt i en øvre og nedre kvartil og viser medianen i 
fylket.  
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ARBEIDSLEDIGHET 
I 2015 var arbeidsledigheten i Dyrøy på 2,1 %, dette utgjorde 11 personer. I løpet av de siste fem årene har 
arbeidsledighet i Dyrøy ligget omtrent på samme nivå som de andre kommunene i Troms og på 
landsgjennomsnittet.  
 
Ytterligere analyser viser at arbeidsledigheten for ungdom i Dyrøy var på 3,79 % i 2015, dette er høyre enn 
arbeidsledigheten i Dyrøy generelt. Indikatoren for arbeidsledig ungdom har variert mye de siste årene, 
dette kan potensielt forklares med at det er få ungdommer i kommunen, og om en eller to blir arbeidsledig, 
vil det gi store utslag.  
 
ARBEIDSLEDIGE TOTALT     ARBEIDSLEDIG UNGDOM 

 
Figur 9 og 10: Figurene viser andelen arbeidsledige i Dyrøy sammenliknet med andre kommuner i Troms. Den røde prikken representerer Dyrøy 
kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst og nederst strek viser henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest 
arbeidsledighet i Troms. Boksen er delt i en øvre og nedre kvartil og viser medianen i fylket.  
 
UTDANNINGSNIVÅ 
I Dyrøy kommune er utdanningsnivået noe lavere sammenliknet med andre kommuner i Troms og under 
landsgjennomsnittet. I en omstillingssammenheng kan dette være en sårbarhetsfaktor på grunn av at det 
kan være vanskeligere for befolkningen å finne alternativt arbeid. Et lavt utdanningsnivå behøver 
nødvendigvis ikke være negativt så fremst næringslivets behov for arbeidskraft gjenspeiler befolkningens 
utdanningsnivå. Ifølge kommunen er det også frafall i den videregående skolen, dette er ikke gunstig i 
forhold til rekruttering og kompetansebehov i fremtiden.  

 
Figur 11: Figuren viser utdanningsnivået i Dyrøy, sammenliknet med 
andre kommuner i Troms. Den røde prikken representerer Dyrøy 
kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverst og nederst 
strek viser henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest 
utdanningsnivå i befolkningen i Troms. Boksen er delt i en øvre og 
nedre kvartil og viser medianen i fylket.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-�80�-



 

11 
 

FLYTTING 
Sett i lys av at befolkningen i Dyrøy går ned, forsørgelsesbyrden øker og at arbeidsstyrken i aldersgruppen 
ca. 25-40 er lavere enn i fylket forøvrig, har man valgt å se på flyttemønster sortert på alder og flyttested.  
 
Flyttemønsteret viser at det er størst andel utflytting fra Dyrøy i aldersgruppen 20-32. Det er samme 
aldersgruppe mennesker som flytter ut, som flytter inn. Nettoflyttingen i denne aldergruppen er negativ. I 
Dyrøy flytter desidert flest mennesker når de er 23 år. Innflytterne har en topp når de er 26 år.  
 
I følge Dyrøy kommune er unge voksne en viktig ressurs med tanke på frivillighet, idrettslag, trivsel og 
fritidsaktiviteter. Kommunen opplever at denne aldersgruppen er for liten. 
 

 
Diagram 5: Diagram viser antall mennesker som har flyttet inn og ut av Dyrøy i perioden 2005-2015. Figuren er fordelt på alder. 
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FLYTTEBALANSE 
Diagrammene nedenfor viser en oversikt over hvor innbyggerne i Dyrøy har flyttet til i løpet av de siste ti 
årene. På lik linje med utflytting viser diagrammet også hvor innflytterne de siste ti årene kommer fra. Alt i 
alt kan man si at det er relativ balanse mellom innflytting/utflytting i kommunen. Sammenlagt nettoflytting i 
Dyrøy de siste ti årene er på minus 24 personer. Det kan da være rimelig å anta at befolkningsnedgang 
skyldes lav fødselsrate og at folk dør. Det er også sannsynlig at folk ikke flytter tilbake til kommunen når de 
flytter til nærliggende kommuner/byer som er i kjøreavstand. Unntaket fra dette ser ut til å være når folk 
flytter til Oslo. 
 

 
Diagram 6: Diagrammet viser flytting til og fra Dyrøy i Troms i perioden 2005-2015. Utvalget viser de største flyttestrømmene. 

 

 
Diagram 7: Her vises flytting til og fra Dyrøy i Norge i perioden 2005-2015. Utvalget viser de største flyttestrømmene. 
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BOLIGBEHOV 
Dersom man forutsetter at befolkningsutviklingen skjer i tråd med prognosen der man legger middels 
nasjonal vekst til grunn, vil det i 2025 være behov for 517 boliger, mot 545 i 2015. Det er nedgang i 
boligbehov på 5,14 %. Gitt at prognosen treffer, vil husholdningene «aleneboende» og «par uten barn» ha 
68,5 % av boligmassen i 2025. 
 
Det er tilsynelatende nok boligmasse i kommunen, men dårlig sirkulasjon i markedet og boligtyper som ikke 
er tilpasset ulike behov. Kommunen sier selv at de opplever at det er utfordrende å finne egnede boliger til 
småbarnsfamilier, eller eldre som vil flytte ut av sin enebolig. Kommunen ser behovet for endrede 
boligtyper, da de anslår at det er over 90 % eneboliger i kommunen. I tillegg er boligmarkedet regionalt, og 
det er en opplevd etterspørsel etter ulike boligtyper i regionen.  
 

 
Diagram 8: Figuren viser fremskrevet boligbehov frem til 2025, sortert på husholdningstyper. 
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ENKEL KONSEKVENSBEREGNING  
Med bakgrunn i at Dyrøy kommune har størst andel konkurranseutsatte næringer av kommunene i Troms, 
er det gjennomført en enkel konsekvensberegning. I konsekvensberegningen er det konstruert et scenario, 
med ulike utfall/konsekvenser. Scenarioet går ut på at Demas, kommunens største enkeltbedrift, flytter sin 
virksomhet ut av kommunen og deres 33 ansatte mister jobben. I tillegg vil flyttingen føre til en 
sekundæreffekt ved at to andre sysselsatte i kommunen også mister jobben.  
 
Med tanke på at Dyrøy scorer relativt bra på indikatoren for arbeidsmarkedsintegrasjon, vil det mest 
sannsynlige utfallet av et slikt scenario være at flertallet av de arbeidsledige blir pendlere. Vi skal nå se 
nærmere på de ulike utfallene/konsekvensene av om bedriften flytter. 
 
KONSEKVENS I SYSSELSETTING 
Som figuren nedenfor viser, kan en konsekvens av at Demas flytter, gi en varig nedgang i sysselsettingen i 
kommunen. I forhold til framskrivningen i konsekvensberegningen, vil det ta ca ti år før kommunen er 
tilbake på sysselsettingsnivået som den hadde i 2015. 
 

 
 
KONSEKVENS I BEFOLKNING 
Ved beregning av konsekvens på folketallet i Dyrøy, er prognosen for middels nasjonal vekst lagt til grunn 
(blå stiplet linje). Ved flytting av Demas, og om man forutsetter at alle som mister jobben flytter, vil man 
potensielt sett få en varig nedgang i befolkningen. Sammenliknet med befolkningsutviklingen som tidligere 
er beskrevet, vil utfallet her være verre enn befolkningsframskrivingen med lav nasjonal vekst som 
grunnlag for prognosen. Dersom man forutsetter at de som mister jobben blir pendlere eller arbeidsledige, 
vil ikke denne befolkningsnedgangen være et like sannsynlig scenario.  
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KONSEKVENS PÅ NETTOFLYTTING 
Dersom Demas flytter og utfallet/konsekvensen blir at alle som mister jobben flytter, vil nettoutflyttingen i 
2016 få en relativt kraftig økning, nettoflytting antas å normaliseres året etter.  
 

 
 
OPPSUMMERING OG AVSLUTNING 
I konsekvensutredningen for Dyrøy har en sett på ulike nærings og demografiske indikatorer for å vurdere 
omstillingsbehovet i kommunen. Utredningen er fremstilt gjennom en næringsdel og en demografisk del der 
man, gjennom indikatorene, har vist statistikk og prognoser for utviklingen. Oppsummert dokumenterer 
konsekvensutredningen Dyrøys nærings- og sysselsettingsutvikling. Prognosene er utarbeidet med basis i 
historiske data, og sier noe om hvordan utviklingen kan bli i fremtiden dersom man ikke gjør noe med 
dagens situasjon. Framskrivningene gir, som nevnt tidligere, ikke noe fasitsvar, men det viser en mulig 
retning for utviklingen gitt diverse faktorer. 
 
Dersom en ser på framskrivningene for Dyrøy kommune frem mot 2025, er det en ting som er tydelig, det 
vil bli færre mennesker som bor i kommunen. Historiske flyttedata viser en relativ balanse mellom innflytting 
og utflytting i kommunen, med dette som utgangspunkt kan man anta at fremskrevet nedgang kan forklares 
i høy dødsrate og lav fødselsrate. Forsørgelsesbyrden i kommune er allerede høy, sammenliknet med 
andre kommuner i Troms, koples dette med framskrivning på alderssammensetningen i arbeidsstyrken ser 
man tegn på at forsørgelsesbyrden vil øke.  
 
Befolkningsnedgang kan ha potensiale for å påvirke næringsstrukturen i kommunen, en konsekvens kan i 
verste fall være at næringsgrunnlaget forvitrer. I Dyrøy er næringsstrukturen relativt ensidig, samtidig som 
at næringslivet i kommunen er konkurranseutsatt, dette gjør kommunen sårbar for næringsmessige 
endringer. I tillegg til dette ser det ut som at kommunen fortsatt vil sysselsette den største andelen 
arbeidstakere i kommunen, denne arbeidsgiveren relativt stabil, men kan potensielt være utsatt for 
strukturelle endinger, eksempelvis kommunesammenslåing.  
 
Utdanningsnivået i Dyrøy kommune er noe lavere sammenliknet med andre kommuner i Troms. Dette kan 
være en utfordring, da både kommunen og den største bedriften etterspør høy kompetanse innen visse 
fagfelt. Rekrutteringsutfordringene forsterkes av et boligmarked med dårlig sirkulasjon.  
 
En trygghet for kommunen kan være at den er svært godt integrert med arbeidsmarkedet i regionen. Dette 
betyr at innbyggerne har mulighet til å fortsatt bo i kommunen ved bortfall av arbeidsplasser. Dette er i 
utredningen presentert gjennom pendlerkart og oversikt over nettopendling (1/3 av den yrkesaktive 
befolkningen er i dag pendlere). En kan også anta at arbeidsledigheten forblir lav på grunn av god 
arbeidsmarkedsintegrasjon.  
 
Det er gjort en konsekvensberegning ved flytting av den største virksomheten som sysselsetter flest folk, 
foruten kommunen. Hvorvidt dette er reelt er det ikke tatt stilling til, men beregningen er gjort for å 
synliggjøre mulige konsekvenser ved forvitring av næringslivet. Konsekvensene kan bli varig nedgang i 
sysselsetting og potensielt befolkning, sistnevnte er usikkert på grunn av høy arbeidsmarkedsintegrasjon. 
Effektene vil kunne forplante seg i de andre indikatorene for omstilling. 
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Oppsummert kan det se ut til at det tilsynelatende går greit i kommunen, tross befolkningsnedgang, men at 
kommune er særlig sårbar i forhold til næringsmessige endringer. Ved forvitring av næringslivet vil også 
noe av grunnlaget for samfunnet i Dyrøy bli borte. Ser man fremover vil være viktig at Dyrøy kommune 
tilrettelegger for vekst i eksiterende næringsliv, og etablering av en bredere næringsstruktur.  
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2 Vedtekter og samarbeidsavtale PPT dyrøy, 
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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: 256 

Saksmappe: 2016/350 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 28.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

NY BEHANDLING AV SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VED 

LÅNEOPPTAK - ASTAFJORD VEKST AS 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 67/16 23.08.16 

Kommunestyret 47/16 06.10.16 

Kommunestyret 7/17 09.03.2017 

   
 

Vedlegg 

1 Søknad om låneopptak - Astafjord Vekst AS pr mai 16 

2 Kommunale garantier 

3 Info til Salangen kommune 

4 Protokoll fra møtet 4 kommuner pr 09.01.17 

5 Avslag fra FM 

 

Saksopplysninger 

Vedlegg 
1. Utdrag fra forskrift - Kommunale garantier 
2. Søknad om kommunal garanti ved låneopptak pr 20.05.16 
3. Informasjon til Salangen kommune pr 11.11.16 
4. Avslag fra Fylkesmannen i Troms 10.01.17 
5. Protokoll fra møtet 4 kommuner pr 09.01.17 

 
Saksopplysninger: 
Dyrøy kommune har i brev datert 20. mai fra Astafjord Vekst AS mottatt søknad om 
kommunal garanti for lån tilsvarende 10. millioner kr. Likelydende søknad er fremmet til 
foretakets 4 eierkommuner. Søknaden fra Astafjord Vekst AS innebærer at de 4 
eierkommunene garanterer for en andel på kr 2.500.000 hver. 
 
Lånet skal benyttes til 

Refinansiering av gjeld i selskapet Kr  3.650.000,- 

Investering i nye maskiner – vaskeri Gratangen  Kr  1.500.000,- 

Investering i Dyrøy – transportmidler, tilpassing av lokaler og 
innovasjonsarbeid 

Kr  1.000.000,- 

Kjøp av bygg i Salangen Kr     500.000,- 

Oppgradering av bygg i Salangen Kr  1.500.000,- 

Oppgradering av bygg i Lavangen Kr  1.500.000,- 

Reserve Kr     350.000,- 

Sum totalt Kr 10.000.000,- 
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Astafjord Vekst AS søker om selvskyldnergaranti på 30 år. Det oppgis i søknaden at en 
slik garanti vil gi en årlig reduksjon i utgifter på kr 160.000,- pr år.  
 
Låneopptaket vil føre til en øket gjeldsbelastning tilsvarende kr 4. millioner i forhold til 
dagens situasjon. Låneopptaket vil til tross for økningen innebære en innsparing i årlige 
kostnader til renter og avdrag på kr 160.000,-. Dette avhenger av at de 4 eierne, 
kommunene Dyrøy,Gratangen, Lavangen og Salangen, gir garantier til å ta opp et slikt 
lån. Styret i selskapet har i denne sammenheng fattet følgende vedtak: 
 
Regnskapet er gjennomgått av styret og en finner ingen grunn til å iverksette tiltak ut 
over vedtatte budsjett når det gjelder drift. I forhold til finansiering gir styret 
administrasjonen fullmakt til å søke eierkommunene om kommunal garanti på et lån på 
totalt kr 10. millioner hvor hver av kommunene garanterer for 2.5 millioner kr. 
Dersom alle kommunene godkjenner en slik søknad, gjennomføres finansieringen. Ved 
negativ tilbakemelding fra en eller flere av kommunene settes saken opp for ny 
behandling i styret. 
 
Av søknaden fremgår det videre at Astafjord Vekst AS at eierkommunene har mulighet 
til å kreve pant i foretakets driftsmidler. Verdien av disse oppgis av selskapet til å ha 
følgende verdi etter gjennomført investering: 
 

Eiendommer Kr 10.000.000 

Transportmidler Kr   1.000.000 

Inventar og utstyr Kr   2.000.000 

Varebeholdning Kr      500.000 

Løsøre Kr      500.000 

Sum totale eiendeler Kr 14.000.000 

 
Lavangen, Gratangen og Salangen kommune har behandlet søknaden om kommunal 
garanti og har vedtatt å gi garanti. I kommunenes første vedtak i 2016 krevde ingen av 
kommunene pant i eiendelene. De kommunale vedtakene i alle 4 kommunene ble 
tilsendt Fylkesmannen i Troms for vurdering, hvorav Fylkesmannen fattet vedtak om 
avslag på slik garanti til Astafjord Vekst AS. Begrunnelsen er hovedsakelig at de 4 
kommunene ikke har fattet likelydende vedtak.  
 
Garantiansvar – Dyrøy kommune 

Dyrøy kommune har pr 31.12.16 kr 10.037.741,-  i kommunale garantier. Av 
disse kommunale garantiene, inngår ingen garanti tilknyttet Astafjord Vekst As pr i dag.  

Kommunelovens § 51regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen 
økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av 
Kommunal- og regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 
500.000 (delegert til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som ikke drives av kommunen selv. Kommunen har en anledning til 
å gi garanti i slike tilfeller som omsøkt av Astafjord Vekst AS. 
  Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen bør både vurdere 
risikoen for at garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig økonomisk 
bæreevne. Om en garanti må innfris må den finansieres i driftsregnskapet. Det er 
således ikke mulig å låne penger til utgiften. Det synes derfor som den eneste reelle 
finansierings-formen er bruk av disposisjonsfond.  
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En «gylden regel» er at en kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av sine 
garantier ved bruk av frie fondsmidler til enhver tid. Av garantiforskriftens § 3 fremgår 
det at vedtak om garantistillelse skal alltid angi garantiens varighet. Regnskapene viser 
at Dyrøy kommunes disposisjonsfond pr utgangen av 2016 er på kr 4.011.840,-, noe 
som er før fordeling av årsoverskudd 2016. Tilsendt årsregnskap til revisor antyder et 
årsoverskudd på litt over 3.4 millioner kroner for 2016.  
 
 
 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Viktige momenter for å vurdere om kommunen skal gi kommunal garanti eller ikke, er 
formålet for garantien og vurdering av risiko. 
 
Astafjord Vekst AS er en 100 % kommunalt eid virksomhet. Foretaket ivaretar viktige 
oppgaver i eierkommunene ved sitt tilbud til personer med restarbeidsevne, i tillegg til 
avklaring av restarbeidsevne og opplæring til personer med spesielle behov.  
 
Formålet for garantien er å refinansiere eksisterende gjeld samt å kunne foreta 
nødvendig investeringer i bygninger og utstyr bedriften har behov for. 
 
I saksbehandlingen har rådmannen gjennomført en analyse av faktorer som økonomi, 
effekt for Astafjord Vekst AS og kommunens totale garantiansvar. 
 
Foretaket har en ordnet økonomi, god soliditet og har driftet i mange år med positivt 
resultat. Foretaket har mesteparten av inntektene sine fra to tiltak som de drifter for 
NAV. Dette er AFT (arbeidsforberedende trening) og VTA (varig tilrettelagt 
arbeidsplass). Begge tiltakene krever forhåndsgodkjenning, noe Astafjord Vekst AS har. 
En kommunal garanti vil bidra til at foretaket kan foreta nødvendige investeringer og 
utbedringer, samt videreutvikle tjenestetilbudet. Avgjørende er også at foretaket får 
bedret sin finansielle stilling ved refinansiere sine lån.  
 
Med bakgrunn i Dyrøy kommunes totale garantiansvar i forhold til frie økonomiske 
midler som kommunen har på disposisjonsfond, må kommunen vurdere nøye om det er 
rom til å gi ytterligere garantier.  
 
Rådmannen er i sin avveiing mellom formålet til Astafjord Vekst og kommunens store 
garantiansvar kommet frem til at formålet må veie tyngst. Rådmannen vil derfor 
anbefale at søknaden innvilges som omsøkt med kommunal garanti for andel av 2.5 
millioner kroner av lån på til sammen 10. millioner kroner. Det forutsettes at tidligere lån 
i Kommunekreditt blir slettet.  
 
Jfr. redegjørelse angående kommunalt garantiansvar, forutsetter dette at vedtaket om 
slik kommunal garanti, godkjennes av departementet via Fylkesmannen i Troms.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det vises til henvendelse med søknad om kommunal garanti for opptak av lån på 
kr 2.500.000 fra Astafjord Vekst AS. 

2. Dyrøy kommune innvilger selvskyldnergaranti for kr 2.5 millioner som omsøkt. 
3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år. 
4. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene 
5. Det forutsettes at det lages avtale mellom kommunene der eventuelle krav fra 

långiver på grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene. 
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6. Garantien stilles under forutsetning av at lån på til sammen kr 3.650.000 innfries 
og at eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene 
slettes. 

7. Dyrøy kommune krever halvårlige rapporter fra Astafjord Vekst AS ift fremdrift 
når det gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler. 

8. Dyrøy kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning for å gi garanti. 
9. Dyrøy kommune krever pant i bygg tilsvarende 2.5 millioner.  

 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 
ordfører rådmann 
 

-�105�-



-�106�-



-�107�-



Kommunale garantier 
Kommunelovens § 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller 
annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. 

Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- 
og regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 
(delegert til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet 
som ikke drives av kommunen selv. 

De fleste kommunale garantier blir gitt til selskaper hvor kommunen står som 
eier, eller hvor kommunen er økonomisk involvert (for eksempel som kunde). Det er 
derfor av interesse for kommunen å få rentekostnadene ned. Forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale garantier (“garantiforskriften”) sier at garantisten 
bør vurdere å ta pant i fast eiendom som sikkerhet, noe som også skjer ved flere 
garantiutstedelser ved finansiering av fast eiendom. 

Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan 
kommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon, jfr. 
garantiforskriftens § 2. Ved simpel kausjon innestår kausjonisten bare for debitors 
manglende betalingsevne, og kreditor kan ikke kreve kausjonisten før han gjennom 
rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler. Ved selvskyldnerkausjon 
hefter kausjonisten også for manglende betalingsvilje, og kreditor kan kreve 
kausjonisten straks lånet er misligholdt. Det vil si at ved selvskyldnerkausjon blir 
debitor og kausjonisten solidarisk ansvarlig og gir kreditor bedre sikkerhet for sitt krav 
enn ved simpel kausjon. Gjennom mange år hadde ikke kommuner lov til å stille som 
selvskyldnerkausjonist, men ved forskriftsendring i 2008 ble det igjen mulighet for 
dette. Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om garantistillelse skal alltid 
angi garantiens varighet.  
 
Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige 
investeringsobjektets levetid. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra 
forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet 
over 40 år. 
 
I Ot.prp. nr. 42 (1991-92) s. 182 uttales det bl.a.: 
”For kommuner og fylkeskommuner med store fonds eller med økonomisk styrke på 
annen måte, kan det være forsvarlig å stille garantier. De vil kunne bære et eventuelt 
tap ved at garantiene må innfris.” 
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