
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 26.04.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Formannskapsmøte starter med bedriftsbesøk kl. 09:00 på Camp Solbergfjord på Finnlandsnes. 

Medlemmer møter der. 

 

Som styringsgruppe for drifts- og organisasjonsgjennomgang fase 2, vil styringsgruppen få 

tilsendt rapport fra Telemarksforskning i forkant av møtet.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 29/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.03.17  2016/162 

PS 30/17 Referatsaker   

RS 14/17 Rådmannen orienterer   

RS 15/17 Orientering næringssaker   

RS 16/17 Protokoll fra møte i Midt- Troms regionråd, Dyrøy 3. 

april. 

 2016/313 

RS 17/17 Ad. Dyrøy Utleiebygg AS  2014/10 

RS 18/17 17/656 Foreløpig svar Dyrøy kommune  2016/613 
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RS 21/17 Signert avtale mellom Ungt Entreprenørskap og Dyrøy 

kommune 

 2016/557 

RS 22/17 Tidsplan helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Dyrøy 

Kommune 

 2015/4 

RS 23/17 Negativ beretning Dyrøy kommune  2017/6 

PS 31/17 Søknad om støtte til infrastruktur og båter  2017/199 

PS 32/17 Jæger Adventure Camp AS - Søknad om tilskudd  2017/176 

PS 33/17 Varme- og kuldemontasje - Søknad om tilskudd  2017/169 

PS 34/17 Blomst A/S - søknad om tilskudd  2017/161 

PS 35/17 Strategisk næringsplan for Midt-Troms  2016/313 

PS 36/17 Avvikling av pliktsystemet for industrieide torsketrålere 

og omlegging av fiskeripolitikken 

 2017/204 

PS 37/17 Fordring - Kommunalt foretak  2017/203 

PS 38/17 Salgsinntekt - Grønne konsesjoner  2012/167 

PS 39/17 Diverse tilskudd - formannskapets post  2016/19 

PS 40/17 Godkjenning av avtale Dyrøy Energi A/S  2017/57 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 15.03.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 29/17 26.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Formannskapets møteprotokoll fra 15.03.17 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 15.03.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�30/17�Referatsaker

RS�14/17�Rådmannen�orienterer

RS�15/17�Orientering�næringssaker



Protokoll regionrådet
3. april, Dyrøy

1

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT - TROM S REG I ONRÅD 03 . 0 4 .17

Sted: Nordavindshagen , Dyrøy kommune , Brøstadbotn
Møtes varighet kl 09 0 0 - 1 3 45

Ordførere: Geir - Inge Sivertsen ordfører Lenvik Leder RR

Roar Jakobsen ordfører Berg

Jan - Eirik Nordahl ordfører Sørreisa
Anne - Britt Fallsen vara ordfører Torsken
Jan Fredrik Jenssen ordfører Tranøy

Toralf Heimdal ordfører Bardu
Marit Alvig Espenes ordfører Dyrøy

Nils Foshaug ordfører Målse lv

Forfall: Fred Ove Flakstad ordfører Torsken

Rådmenn: Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa
Alf Rørbakk rådmann Tranøy

Tore - Jan Gjerpe rådmann Berg
Håvard Gangsås rådmann Bardu

Andre: Ivar B. Prestbakmo fylkesråd TFK (sak 07/17)
Bjørn Kavli S amferdsels - og miljøsjef TFK (sak 07/17)
Øystein O. Miland avdelingsleder TFK (sak 07/17)
Erling Svegre Ruteplanlegger TFT (sak 07/17)
Edel Austlid Statens vegvesen (sak 07/17)
Signe Stoll Transport - og arealplanlegger TFK (sak 07/17)
Geir Fredriksen Lenvik kommune Teknisk sjef (sak 07/17)

Sylvia Friedrich Lenvik kommune Fagleder (sak 07/17)
Tom - Harry Klausen Sjømatklyngen Senja (sak 07/17)
Linda Lien Profilgruppa (sak 07/17)

L ouis S. Edvardsen D aglig leder Midt - Troms regionråd
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Innledning	
Møtet	ble	åpnet	av	ordfører	Dyrøy	kommune	Marit	Alvig	Espenes,	som	ønsket	velkommen	til	
kommunen.	

	
Saksbehandling	
	
06/17	 	 Godkjenning	av	protokoll	fra	møte	30.	januar	

	

Vedtak:	

Protokoll	fra	RR-møtet	30.	januar	i	Lenvik	godkjennes.	

	

07/17	 	 Midt-	Tromspakken	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	Troms	fylkeskommune	og	Statens	Vegvesen	for	innspill.	
2. Midt-	Troms	regionråd	sørger	for	å	ferdigstille	innstillingen	til	Midt-	Tromspakken.		
3. Det	utarbeides	et	komplett	saksfremlegg	med	innstilling	for	behandling	av	Midt-	

Tromspakken	i	de	respektive	kommunestyrer,	hvor	også	prinsippvedtak	vedr	
brukerfinansiering	inngår.	

4. Midt-	Troms	regionråd	anmoder	kommunene	om	politisk	behandling	av	saken	før	
sommerferien.	

	

08/17	 Orientering	-	Tilbakemelding	fra	kommunene	i	Midt-	og	Sør-	Troms	vedr	
rullering	av	kystplanarbeid	

Vedtak:	

RR	viser	til	saksfremlegget	samt	de	vedlagte	dokumenter,	og	tar	disse	til	orientering.	

	

09/17	 	 	Årsmøte	Midt-	Troms	friluftsråd	(	se	egen	innkalling	via	mail)	

	

Gjennomført	som	eget	møte.	Se	egen	protokoll	utsendt	av	Midt-	Troms	friluftsråd.	
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10 /1 7 Åpen post

Akutt kirurgi for Sørreisa og Dyrøy planlegges overført fra Tromsø til Narvik.

Sørreisa, Dyrøy og Lenvik laget en uttalelse på at det ikke er ønskelig at kommuner som
inngår i samme legevaktsamarbeid, splittes mellom ulike sykehus.

Daglig leder tok opp spørsmålet om å opprette en Facebook side for regionrådet
RR anser dette for å være en sak av administrativ art .

Det ble stilt spørsmål vedr fremdrift vedr ”Rask psykisk helsehjelp”.
Daglig leder orienterte om at saken er foreløpig be handlet i AR, og kommunene er henstilt om
å ta stilling til evt deltakelse. Saken kommer opp som orienteringssak til neste møte i AR, for

så å gå videre til RR.

Geir - Inge Sivertsen Louis S. Edvardsen
regionrådets leder daglig leder
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 10.04.2017 10:27:10
Til: Geir Inge Sivertsen; Fred Flakstad; Marit Alvig Espenes; Roar ï¿½ge Jakobsen; Nils Ole 
Foshaug; Jan- Eirik Nordahl; Toralf Heimdal; Jan Fredrik Jenssen
Kopi: Postmottak Troms Fylke; Ivar B. Prestbakmo; Lena Hansson; Hogne Eidissen; Alf 
Rï¿½rbakk; Margrethe J Hagerupsen; Erla Sverdrup; Ann Kristin Trondsen; Tore- Jan Gjerpe; 
Hï¿½vard Gangsï¿½s; Postmottak Lenvik Kommune; Postmottak Mï¿½lselv kommune; Postmottak 
Torsken kommune; Postmottak Berg kommune; Postmottak Tranï¿½y kommune; Dyrï¿½y 
kommune postmottak; Postmottak Bardu kommune; Postmottak Sï¿½rreisa kommune

Emne: Protokoll fra mï¿½te i Midt- Troms regionrï¿½d, Dyrï¿½y 3. april.
Vedlegg: image001.png;0304 protokollRR-Dyrï¿½y.pdf

Vedlagt fï¿½lger protokoll fra mï¿½te i Midt- Troms regionrï¿½d, i Dyrï¿½y 3. april.

Med hilsen

Louis S. Edvardsen  |  daglig leder

E-post lse@midt-troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
www.midt-troms.no

Page 1 of 1
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Dyrøy formannskap     Brøstadbotn 27.03.17   

  

Ad. manglende administrativ oppfølging – forholdet til Astafjord Vekst AS. 

Dyrøy kommunestyre vedtok 16.06.14 å inngå avtale med Astafjord Vekst AS som kommunens 

vekstbedrift. Det forelå en felles protokoll av 28.05.14 mellom Astafjord Vekst AS (styreleder og 

daglig leder) og kommunens forhandlingsutvalg, som lå til grunn for kommunestyrets beslutning. 

Av nevnte protokoll kan det siteres – pkt. 3.4: …» Hvis Astafjord Vekst AS blir valgt som foretak skal 

det holdes god dialog mellom kommunen og selskapet». Pkt. 5: «Partene legger til grunn at følgende 

tjenester skal være grunnpilarene ved oppstart: 

1. Vaskeritjenester. 

2. Hjelpemiddelsentral. 

3. Avfallshandtering på Finnlandsmoen/dagens lokaliteter. 

4. Servicetjenester for Dyrøy kommune.» 

Pkt. 1 er oppfylt gjennom anbudsrunde.  

Grunnet manglende oppfølging fra rådmannen ble punktene 2. – 4. er muntlig tatt opp i 

kommunestyret der rådmannen lovte oppfølging (tidspunkt? 2016?). Problemstillingene er en rekke 

ganger tatt opp av politikerne i formelle møter der rådmannen har lovet oppfølging. Astafjord Vekst 

AS har tatt dette opp både muntlig og skriftlig en rekke ganger med rådmannen, uten å oppnå 

avklaringer/framdrift. 

Undertegnede er styreleder i Dyrøy Utleiebygg AS, og vi har satset på Astafjord Vekst AS som en stor 

og langsiktig leietaker i  utleiebygget – noe også politisk ledelse har støttet. Dette er et nødvendig 

element i en langsiktig drift og grunnlag for en større renovering av bygget som planlegges. Vi bruker 

konsulent på å planlegge endringer i bygget – sammen med Astafjord Vekst AS – som et ledd i 

tilrettelegging i hht bedriftens ønsker, og som tenkes gjennomført i den planlagte renoveringen av 

bygget. 

Nå har undertegnede fått vite at Astafjord Vekst AS har stoppet sitt engasjement i denne 

sammenhengen grunnet manglenede oppfølging fra fra rådmannens på detsom lå til grunn for 

kontraktsforholdet. Der påpekes også et fullstendig fravær av kommunikasjon fra rådmannens side 

omkring helt konkrete forslag/problemstillinger. 

Med andre ord settes her i spill Astafjord Vekst AS sitt driftsgrunnlag samtidig som det planlagte 

renoverings- og byggeprosjektet kan står i fare. 

Rådmannen har ansvaret for den oppståtte situasjonen, og undertegnede vil med dette gi uttrykk for 

frustrasjon over de nevnte forhold. Hva med rådmannens soleklare rolle som medspiller, pådriver og 

koordinator når det er fattet politiske vedtak – en rolle som er nødvendig for å få ønsket utvikling i 

Dyrøy-samfunnet. 

  

Med hilsen 

Knut Arne Johansen 

Styreleder Dyrøy Utleiebygg AS  

 

Gjenpart til rådmannen 
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Fra: Knut Arne Johansen (kaj@123.no)
Sendt: 27.03.2017 10:37:47
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 'Haavard Danielsen'; Kjell-Sverre Myrvoll; Marit Alvig Espenes; 'Stig Stokkland'

Emne: Ad. Dyrøy Utleiebygg AS
Vedlegg: Dyrøy formannskap - oppfølging Astafjord Vekst AS.rtf
Vedlagt sendes henvendelse til formannskapet med kopi til rådmannen.

Mvh
Knut Arne Johansen

Page 1 of 1
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Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Politiavdelingen 

 

 

Saksbehandler 

Karl-Vidar Solberg 

22 24 55 70  

 

 
 

 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

E-post: postmottak@dyroy.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 17/656 -  05.04.2017 

 

Foreløpig svar Dyrøy kommune  

 

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter å ha mottatt brev av 10. mars 2017 fra 

Dyrøy kommune vedrørende klage over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 

2017 om endringer i politidistriktets lokale struktur.    

 

Departementet har innen klagefristen mottatt flere klager vedrørende organiseringen 

av lokale strukturer. Videre vil departementet se alle klagene i sammenheng, og vi kan 

på det nåværende tidspunkt ikke gi noen eksakt dato for når denne klagen vil bli ferdig 

behandlet. Vi tar likevel sikte på å behandle klagen før sommerferien 2017. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 

               

Karl-Vidar Solberg 

lensmann 
 

Kopi: Politidirektoratet 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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Fra: Ellen Marie Fiksdal (ellen.fiksdal@jd.dep.no)
Sendt: 05.04.2017 10:55:39
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: 17/656 Foreløpig svar Dyrøy kommune
Vedlegg: Foreløpig svar i klagesak Dyrøy(1).pdf
Se vedlagt dokument
Med hilsen
Justis- og beredskapsdepartementet

Denne e-posten er beregnet 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 Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, 
Norway, immediately.

Page 1 of 1
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Fra: Sigrun Wiggen Prestbakmo (SigrunWiggen.Prestbakmo@salangen.kommune.no)
Sendt: 21.03.2017 13:00:38
Til: politidirektoratet@politiet.no
Kopi: 'nils.foshaug@malselv.kommune.no'; postmottak@malselv.kommune.no; Marit Alvig 
Espenes; Dyrøy kommune postmottak

Emne: VS: Attached Image
Vedlegg: 0054_001.pdf

Uttalelse vedrørende klager fra Målselv  kommune og Dyrøy kommune, fra Salangen kommune.

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune
Mobil:48180945

Salangen kommune
-Sprenger 

logo

Page 1 of 1
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

  

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/4 

Marlin Antonsen 

926 45 222 

147 

 

11.04.2017 

 

 

Tidsplan helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Dyrøy Kommune 

 

I kommunestyret sak 66/15, 15.12.15 er det fattet vedtak om at Dyrøy formannskap utgjør 

styringsgruppen for helhetlig ROS og utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for 

prosjektgruppens arbeid.  

 

Rådmann har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:  

Marlin Antonsen (prosjektleder) 

Frank Moldvik (næringskonsulent) 

Kjell-Rune Marthinsen (rådgiver teknisk) 

 

 

Mandat til arbeidsgruppa 

Prosjektgruppen legger fram ny tidsplan for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Dyrøy 

kommune og ber styringsgruppa ta denne til orientering. 

Det ble i formannskapsmøte 22.02.17 orientert om ny prosjektgruppe. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Prosjektgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Tidsplan 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Tidsplan helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Dyrøy Kommune

Hendelse/kommentar Ansvarlig/Deltakere Dato Satus

Gjennomgang med Truls Meyer, Prosjektleder ROS Sørreisa Utvidet ledermøte med tiltenkte 06.02.2017 Utført
arb.grupper Inkl. helse/brann

Orientering styringsgruppa/Formannskapet Formannskapsmøte/Prosjektleder 22.02.2017 Utført

Kurs - Beredt på krise? Kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Prosjektleder 15.03.2017 Utført

Oppstartsmøte prosjektgruppa - Hvor er vi/ Hva er gjort Prosjektgruppa 31.03.2017 Utført

Møte prosjektgruppa - Vasking av dokumenter FM har gitt tilbakemld på Prosjektgruppa 06.04.2017 Utført

Møte prosjektgruppa - Ferdigstille kap.1 og 2/Formaliteter/Kom.beskrivelse Prosjektgruppa 21.04.2017

Orientering styringsgruppa/Formannskapet - legge fram tidsplan Formannskapsmøte/Prosjektleder 26.04.2017

Planlegging samling for arbeidsgrupper/eksterne off. og priv. Prosjektgruppa 04.05.2017

Gjennomgang analyseskjema og oppgaver med gruppeledere Prosjektgruppa + gruppeledere 11.05.2017

Analysearbeid i grupper - risikovurdering Prosjektgr/arbgr. Natur/Store ulykker/tilsiktede hend. 12.05.2017 OK FM

Gjennomgang av analysene Prosjektgruppa 18.05.2017

Produkt oversendes FM for kvalitetssikring Prosjektgruppa/Fylkesmannen 19.05.2017

Sammenstilling av risiko- og sårbarhetsbildet Prosjektgruppa 02.06.2017

Forslag til plan for oppfølging og rapport klar Prosjektgruppa 16.06.2017

Produktet oversendes FM for kvalitetssikring Prosjektgruppa/Fylkesmannen 16.06.2017

Sammenstilt analyse med plan for oppfølging og rapport presenteres st.gr Prosjektgruppa/styringsgruppa/Fylkesmannen 23.08.2017

Utkast sendes på høring til aktuelle interne/eksterne parter (24.08-07.09) Prosjektgruppa 24.08.2017

Sammenstilling av produkt med høringssvar Prosjektgruppa 04.09.2017

Produkt oversendes FM for kvalitetssikring Prosjektgruppa/Fylkesmannen 04.09.2017

Plan for oppfølging og rapport vedtas av styringsgruppa etter innarb. høringssvar Styringsgruppa 27.09.2017

Plan for oppfølging og rapport ferdigstilles - legges fram for KS Kommunestyret 12.10.2017
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til kommunestyret i Dyrøy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Rådmannen har ikke avgitt årsregnskap og årsberetning for Dyrøy kommune for regnskapsåret 2016 innen
den frist som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi
revisjonsberetning 15. april, jf. forskrift om revisjon § 5.

Regnskapet er avlagt 11. april og årsberetningen foreligger ikke. Denne revisjonsberetningen vil bli
trukket tilbake når vi har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendige for å
bekrefte årsregnskapet.

Harstad den 18. april 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

Avdelingskontor:
Tromso, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett og
Sjøvegan
ww. komrevnord no

Organisasjonsnumrner:
986 574 689

Besoks- og postadresse:
Sjogt. 3
9405 HARSTAD
postkomrevnord.no

Telefon:
77041400
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/199 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 10.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om støtte til infrastruktur og båter 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 31/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Tegninger - Finnlandsnes 

2 Søknad om støtte til infrastruktur og båter 

Saksopplysninger 

Det vises til vedlagte søknad datert 10.04.17, der Finnlandsnes Eiendom A/S v/Tom Erik Forså 

søker Dyrøy kommunes næringsfond om tilskudd stort kr. 342.500,- i forbindelse med opp-

rusting av infrastruktur og utleiebåter. Etterfølgende kostnadsoverslag er utarbeidet etter møte 

med Innovasjon Norge, der de stilte seg positiv til søknaden, men poengterte at de ikke ble å yte 

lån eller tilskudd til investering i båter.  

 
1. Sjøhus - servicehus - lager a kr Totalt

1 1 4 sjøhus a 4 personer 800 000 3 200 000

1 2 Servicehus - lager  300 000

1 3 Innventar - innredning 400 000

 Totalt - rorbuer 3 900 000

2. Grunnarbeid 

2 1 Parkering, utomhusarbeid, lys 200 000

 Totalt - grunnarbeid 200 000

3 Maritim tilrettelegging

4 1 Flytebrygger 300 000

4 2 4 båter 0 0

4 3 4 Oppsettingsvogner 0 0

4 4 kaipir. 200 000

4 5 Gapahuk, utstyrsbod  100 000

4 6 Redningsutstyr, vester mv. 50 000

4 7 Kartplottere 0 0

 Luftkompressor 25 000

Totalt - maritim tilrettelegging 675 000

Sammenstilling

1. Investering rorbuer 3 900 000

2. Grunnarbeid 200 000

4. Maritim tilrettelegging 675 000

Sum investeringer 4 775 000

Uforutsette utgifter 100 000

Sum invest. inkl. uforutsette utgifter 4 875 000  
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Administrasjonens vurdering 

I tilsagn datert 9.4 17 har Innovasjon Norge innvilget Finnlandsnes Eiendom A/S et 

investeringstilskudd med kr. 1,1 mil, bedriftsutviklingstilskudd med kr. 75.000,- og et risikolån 

på 1,35 mill. Øvrig finansiering, kr. 2.425.000,- skjer ved øvrig lån og egenkapital/eget arbeid.  

 

I opprinnelig søknad var 4 båter medtatt, til en kostnad av 1.120.000,- Innovasjon Norge har 

anledning til å gi støtte til båter, men de har valgt å ikke støtte slike investeringer. Dette grunnet 

reduserte rammeoverføringer til næringsutvikling, samt fare for overkapasitet i markedet.  

 

I tillegg søkes om sluttføring av infrastruktur med totalt kapitalbehov kr. 250.000,-.  

 

Som det fremgår av vedlagte plantegninger, er dette en stor reiselivsatsning i Dyrøy kommune. 

Innovasjon Norge har økt fokus på slike fiskecamper, der de sterkt tilrår satsning på vinter-

turisme i tillegg til havfiske i sommerhalvåret. Dette for å øke inntjeningen på anleggene.  

Finnlandsnes Eiendom A/S har i den forbindelse hatt fokus på å inngå samarbeidsavtaler med 

selskap som kan tilby varer og tjenester i vinterhalvåret.  

 

Formannskapet har tidligere i møte 02.11 16 sak 98/16, fattet slikt vedtak: 

 

«Finnlandsnes Eiendom AS innvilges 25% tilskudd inntil kr. 250.000,- i forbindelse med 

gjennomføring av fase 1 – rehabilitering og opparbeidelse av tidligere Finnlandsnes 

Camping. 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

 

Da dette er en stor og viktig satsning på reiselivet i Dyrøy kommune, vil rådmannen tilrå at 

Dyrøy kommune bistår i denne satsningen gjennom å bifalle søknaden.   

Rådmannens forslag til vedtak: 

Finnlandsnes Eiendom A/S innvilges 25 % tilskudd, stort kr. 342.500,- i forbindelse med kjøp av 

4 utleiebåter samt sluttføring av infrastruktur.  

 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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)otY/tt

Finnlandsnes Eiendom AS
Heimveien 122

931 I Brsstadbotn

10.04.17

SOKNAD OM STOTTE TIL INFRASTRUKTUR OG BATER

I forbindelse med utbygginga pi Finnlandsnes, sskes om ststte til folgende tiltak:

Infrastruktur
Fremforing av strom til sjohus og servicehus pi molo
Fremforing av vann til sjohus og servicehus pi molo
Anlegging/spregrring for septikkum
Intemvei mellom sjohus og camplng
Fiberlosning og TV infrastruktur

UtleiebAter
Fire Gemi 625 profesjonell sportsfiskebat med utstyr

I alt

Finansierins

Tilskott
Sparebankl
Egne midler
Idt

Ser fram til ei positiv behandling.

Mvh

'Tom Erik Forsi ,--

(""^. 61,\Yr;

50 000
75 000
50 000
50 000
25 000

1 120 000

I 370 000

342 500
700 000
327 500
1 370 000
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/176 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 05.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Jæger Adventure Camp AS - Søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 32/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Servicehus 

 

Saksopplysninger 

Jæger Adventure Camp A/S søker med dette Dyrøy kommunes næringsfond om 25 % tilskudd – 

kr. 108.750,- i forbindelse med etablering av servicehus. 

Administrasjonens vurdering 

Det vises til f-sak 88/16, der det i saksframlegget ble gitt en orientering om planene for å 

etablering en fiskecamp i Kastneshamn. Det vises i tillegg til formannskapets etterfølgende 

befaring av anlegget.  

 

Servicehuset er prosjektert av Plan-Evo A/S (se vedlegg), og er budsjettert som følger:  

 

Bastu 58 000

Tørke/Omkledningrom 27 000

Garderobeskap, mv 17 500

Snekkere  150 timer 52 500

Bad, Toalett 96 000

Kledning+ tak 94 000

Vann/kloakk/sanitær 27 000

Strøm, elektro 20 000

Fundamentering 28 000

5 % uforutsette utgifter 15 000

Totalt 435 000  
 

Servicehuset vil bli bygd i et maritimt miljø ned på kaia.  

 

Status pr. i dag. 

Utbyggingen nærmer seg nå sluttfasen. Bedriften har iflg. Jæger stor pågang fra kunder som 

booker seg inn på Jæger Adventure Camp A/S. Fom. 22.5 17 er anlegget tilnærmet fullbooket ut 

sesongen. 
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Det kan videre nevnes at i slutten av august vil "Din Tur" legge sitt landsmøte/årsmøte til 

anlegget. Selskapet arbeider i tillegg med å tilrettelegge for vinterturisme i samarbeid med andre 

aktører i nærmiljøet. 

 

For dyrøysamfunnet er dette en stor satsning, med en overnattingskapasitet på inntil 26 personer. 

Rådmannen anser det derfor som viktig og riktig at kommunen bidrar økonomisk, slik at Jæger 

gis best muligheter til å lykkes i sin satsning.    

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger innvilges 25 % tilskudd –kr. 108.750,- i forbindelse 

med etablering servicehus.  

 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/169 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 31.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Varme- og kuldemontasje - Søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 33/17 26.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Varme- og Kuldemontasje v/Kjell Ivar Svendsen søker Dyrøy kommunes næringsfond om 

tilskudd i forbindelse med etablering av eget selskap. I den forbindelse skiver han følgende: 

 

«Jeg, Kjell Ivar Svendsen, har jobbet med varme og kulde arbeid, samt mekanisk arbeid og 

reparasjoner, sveising og rørlegging m.m. siden 1992. Jeg jobber i dag i Forsvarsbygg som 

driftstekniker maskinfag. Jeg har nettopp startet et foretak: VARME -OG KULDEMONTASJE. 

Jeg planlegger å drive med salg å montering av varmepumper og leie meg ut til kulde-teknisk 

montasjer og service, samt diverse reparasjoner, sveising, rørlegging og utleie av biltilhengere 

m.m.  

 

Det er varslet forbud fra 1 januar 2020 til bruk av fossil oppvarming av bolig og bygninger.  I 

tillegg er utbytting av varmepumper som hadde en stor vekst i 2000 og senere startet for fullt. 

Derfor mener jeg at det er et marked for denne type service både her i Dyrøy kommune og 

nabokommunene rundt omkring. Min tanke er å kunne drive på fulltid etter hvert, og dermed 

skape noe ut av dette. På grunn av F-GASS FORORDNINGEN 303/2008 kreves det kurs og 

sertifikat for å holde på med varme og kulde-relaterte oppgaver, pluss at firmaet må være 

sertifisert for å kunne gjøre disse jobbene.  

 

Jeg tok kurs og sertifikat i desember 2016, og jobber nå med å få firmaet godkjent. Dette 

medbringer en del kostnader både i kursing, sertifiseringer og utstyr. Alt av varme og kulde-

teknisk utstyr må også sertifiseres og godkjennes hvert år. Jeg har en del utstyr fra før, men jeg 

må investere i mer. Jeg har lagt ved en liste over utstyr jeg trenger for å kunne drive foretaket.»  

 

Administrasjonens vurdering 

Svendsen har utarbeidet et kostnadsoverslag med totale investeringer på kr. 89.600,- og 

bedriftsutvikling på 132.740,- Investeringene er i all hovedsak sveiseapparat samt andre el-

relaterte maskiner. Bedriftsutvikling er i hovedsak utgifter til kurs/sertifisering/HMS. 

 

Omsøkte investeringer er legitimt å finansiere over næringsfondet inntil 25 % - kr. 22.400,-.  
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Imidlertid kan rådmannen stille spørsmål vedr. budsjetterte bedriftsutviklingstiltak. Dette gjelder 

postene bedriftsutvikling, kurs kr. 55.000,- for å sluttføre fagutdannelsen innenfor kulde- varme 

(fagbrev). Likeledes er teknisk utstyr som må sertifiseres og godkjennes hvert år ikke 

støtteberettiget, men må utgiftsføres over drift. Rådmannen velger derfor å redusere budsjetterte 

bedriftsutviklingstiltak fra kr. 132.740,- til kr.60.000,-. Dette kan finansieres med inntil 50% 

over næringsfondet, - kr. 30.000,-.    

 

Svendsen er i dag ansatt i Forsvarsbygg som driftstekniker maskinfag. Rådmannen er kjent med 

at det skjer store endringer innenfor Forsvarsbygg, og det er mange som den senere tid er blitt 

oppsagt grunnet omstrukturering i forsvaret. Rådmannen anser det derfor som positivt at 

Svendsen ønsker å starte egen virksomhet i Dyrøy med bakgrunn i den kompetanse han besitter. 

For bedriftens regnskap skal han benytte «Regnskap i Nor A/S».  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Varme- Kuldemontasje v/Kjell Ivar Svendsen innvilges 25 % investeringstilskudd inntil kr. 

22.400,- og 50 % bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 30.000,-. 

 

Tilskuddene utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/161 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 23.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Blomst A/S - søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 34/17 26.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I samarbeid med Dyrøy Utleiebygg A/S og Dyrøy kommune har etablerer (Beate Rasmussen) 

planer om å etablere ny blomsterbutikk (Blomst A/S) i Utleiebygget. Etableringen skjer i 

tidligere lokaler til Sparebanken Nord-Norge.  

 

I tillegg til et stort utvalg av potteplanter og avskårne blomster, vil det tilbys dekorasjoner, 

oppsatser kranser ol. til begravelser, jul, påske, barnedåp, konfirmasjon, bryllup mv. Det vil også 

bli gitt tilbud om levering/utkjøring av buketter/blomster til kommunens befolkning.  

 

Blomst A/S vil yte tjenester som beplantning av graver til de som ikke har muligheten å gjøre det 

selv, samt alt at tilbehør til blomster, dvs. potter, vaser, jord, gjødsel, redskaper ol.  

 

I tillegg vil de tilby en del interiør som er fint sammen med blomster, lysrelaterte produkter, 

tekstiler, pynt mv.  

 

I forbindelse med påtenkte etablering har hun utarbeidet budsjett med et totalt investeringsbehov 

på kr. 46.000,- (innredninger, kassaapparat, belysning mv.) og et bedriftsutviklingsbudsjett på kr. 

10.000,- (registrering, profilering mv.) 

 

Dyrøy kommune har anledning til å støtte investeringer med 25 % tilskudd, dvs. inntil kr. 

11.500,- og bedriftsutvikling med 50% tilskudd, dvs. inntil kr. 5.000,- - totalt inntil kr. 16.500,-.  

 

Administrasjonens vurdering 

Blomst A/S er nå under registering, med en aksjekapital på kr. 30.000,-. – eneeier Beate Ras-

mussen. Hun har tidligere arbeidet i blomsterbutikk, og har etter egen oppfatning god kunnskap i 

dekorasjon av blomster mv. Økonomisk veiledning vil hun få gjennom Vigdis Regnskap A/S, 

som ekstern regnskapsfører.  

 

Rådmannen ser det som positivt at personer bosatt i Dyrøy, ser muligheter for å satse på egen 

bedrift. I dette tilfellet er investeringene relativt beskjedne, noe som reduserer risikoen 

tilsvarende.  

 

Rådmannen vil på dette grunnlag bifalle søknaden som omsøkt. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Blomst A/S v/Beate Rasmussen ytes 25% investeringstilskudd inntil kr. 11.500,- og 50% 

bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 5.000,-. 

 

Tilskuddene utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

   

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2016/313 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Strategisk næringsplan for Midt-Troms 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 35/17 26.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 soknad-2017-0006 

 

Dette er et felles saksframlegg til kommuner i Midt-Troms. Saken legges fram uten vurdering fra 

administrasjonen.  

 

Saksopplysninger 

Viser til vedtak i styringsgruppa for Byregionprogrammet 3.4.17 og drøfting i Midt-Troms 

regionråd samme dag, og legger her fram forslag til felles saksframlegg for alle Midt-

Tromskommunene.  

 

Saken skal behandles i alle kommunestyrer i april/mai for nødvendig forankring av det videre 

arbeidet med strategisk næringsplan for Midt-Troms. 

 

Kommunene skal behandle saken i to omganger.  

- Først skal hvert kommunestyre gi sin tilslutning til oppstart, forslag til modell og 

finansiering i løpet av første halvår 2017 – med sikte på oppstart av selve 

planarbeidet 15.5. 

- Deretter skal hvert kommunestyre vedta planen i løpet av første halvår 2018. 

 

Bakgrunn 

Midt-Troms er en region med potensiale for vekst. Målet med en strategisk næringsplan for 

Midt-Troms er å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte 

satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar – samt bygge et sterkt bo- og arbeidsmarked i 

konkurranse med byene nord og sør i fylket. Regionen mangler både riktig kompetanse og nok 

hender i framtida til å løse de utfordringer som vi vet kommer. Dette er godt dokumentert i 

forprosjektet til Byregionprogrammet (samfunnsanalysen).  

 

En strategisk næringsplan kan bidra til å samle krefter i de samarbeidende kommunene og, ikke 

minst, næringslivet på tvers av kommunegrensene. Økt felleskapstenking gir Midt-Troms bedre 

muligheter til å lykkes med sine felles målsetninger, samme tankegang ligger til grunn i arbeidet 

med «Midt-Tromspakken».  

 

-�42�-



Alle åtte kommuner har gjort egne vedtak om deltakelse i Byregionprogrammet (se under). I 

vedtaket er tydelig næringsfokus prioritert, og det ble avdekket stort potensiale for fremtidig 

økonomisk vekst i flere næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt fokus i 

fase 2. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for utvikling. Vedtakene er gjort i 

 

Bardu:  Kommunestyret, 29 04 2015, sak nr. 14/15. 

Berg:  Kommunestyret, 14 04 2015, sak nr. 15/15. 

Dyrøy:  Kommunestyret, 20 04 2015, sak nr. 9/15. 

Lenvik: Kommunestyret, 30 04 2015, sak nr. 51/15. 

Målselv: Kommunestyret, 26 03 2015, sak nr. 33/15. 

Sørreisa: Kommunestyret, 10 02 2015, sak nr. 82/15. 

Torsken: Delegert vedtak, 30 04 2015, ref 2014/66-4.  

Tranøy: Kommunestyret, 21 04 2015, sak nr. 18/15. 

 

I sak 55/16 «Arbeidsmøte Byregionprosjektet» (5.12.16) oppnevnte Midt-Troms regionråd ei 

arbeidsgruppe som organiserer videre arbeid med en strategisk næringsplan på regionalt nivå. 

Arbeidsgruppa består av styringsgruppa av Byregionprogrammet Midt-Troms; leder av RR Geir-

Inge Sivertsen, Marit Alvig Espenes, Nils Foshaug, leder av AR Hogne Eidissen, Tore-Jan 

Gjerpe, Audun Sivertsen. I tillegg oppnevner det regional ungdomsrådet (URMT) en 

representant i sitt møte 03.05.17.  

 

I sak 02/17 «Forberedelser felles kommunestyremøte 13.2.» (30.1.17) gjorde Midt-Troms 

regionråd følgende vedtak: 

 

1. RR tar redegjørelsen fra prosjektleder til orientering. 

2. RR ser betydningen av at samtlige kommunestyrer inviteres til å fatte likelydende 

vedtak for det videre arbeidet i byregionprogrammet, i etterkant av felles 

kommunestyremøte 13. februar. 

3. RR delegerer til arbeidsgruppen for byregionprogrammet å utarbeide felles 

saksfremlegg (jf. pkt 2), som oversendes rådmennene for videre prosess i kommunene. 

 

Alle åtte kommunestyrer i Midt-Troms gjennomførte 13.2.17 et kick-off for denne planen, i form 

av et felles kommunestyremøte med hovedtema strategisk næringsplan for Midt-Troms. De 

fremmøtte deltok i en SWOT-analyse som pekte på styrker og svakheter, muligheter og trusler i 

arbeidet med næringsutvikling i regionen. 

 

Kort oppsummering av SWOT: 

 

STYRKER  

- Ressursgrunnlag f.eks. fisk, naturopplevelser etc  

- En komplett/helhetlig region:  

o Variert næringsliv  

o Natur; innland, fjell og fjord  

o Beliggenhet  

- God utbygd infrastruktur fly/båt/E6, med potensiale  

- Regionalt samarbeid med potensiale  

- Gode arealer for næringsutvikling  

 

SVAKHETER  

- Samferdsel/Infrastruktur (dårlige veier, manglede mobildekning etc)  

- Rekruttering og kompetanse  

- Helhetlig arbeidsmarked for medflyttere  
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- Demografisk utvikling i regionen  

- Manglende «Midt-Troms-identitet»  

- Store avstander – også mentalt  

- For liten regional samhandling  

- For få utdanningsmuligheter i regionen  

 

MULIGHETER 
- Utnytte ressursmangfoldet og de naturgitte fordelene i regionen  

o Sjømatnæringen  

o Industri  

 Industriklynger  

 Leverandørindustri  

o Reiseliv/friluftsliv  

 Flyplass  

 Natur  

 Nordlys  

 Ski Classic  

 Arctic Race  

- Innovasjon og forskning  

o Campus Midt-Troms  

o Sterke videregående skoler  

- Sterke primærnæringer; sjø, land, natur/reiseliv  

- Næringspotensialet i hele regionen – «vi kan hvis vi vil»  

- Regional identitet  

- Dyrke «galskap»  

- Industriklynger  

- Barn og unge  

o Oppvekstvilkår  

o Attraktiv familieregion  

 

TRUSLER 

- Internasjonal politikk  

o Samfunnssikkerhet og beredskap  

o Konkurranseutsatt næringsliv  

o Hjørnesteinsbedrifter forsvinner  

- Vilje? Mangel på vilje?  

- Kommunikasjon og beredskap  

- Demografisk utvikling  

o Mister ungdom tidlig  

- Manglende rekruttering og fremtidig kompetanse  

- Region med manglende makt/påvirkningskraft?  

- Tenker mest på oss selv? «Mann mot mann» Ser kanskje ikke helhet  

- Samfunnsendringer  

o Nedbygging i forvaret (LTP)  

 Mister flyplass etc.  

o Politireform  

o NAV  

o Kommuneøkonomi  

o Finansinstitusjoner tør ikke satse i regionen  
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Vurdering 

Som en videreføring av arbeidet har styringsgruppa for Byregionprogrammet utarbeidet forslag 

til fremdriftsplan, organisering, egeninnsats fra kommunene, ressursbruk knyttet til den 

kommende prosessen og finansiering av arbeidet.  

 

Framstilling av organisasjonsmodell og framdriftsplan: 

Det legges opp til en inkluderende og vid prosess der mange kan delta. Samarbeid med 

fylkeskommunen, utdanningsinstitusjonene og de videregående skolene blir svært viktig ikke 

minst fordi relevant og kompetent arbeidskraft er en av de store utfordringene man står over for. 

Regional ungdomsråd skal medvirke, også i arbeidsgruppen.  
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Budsjett og finansiering: 

Utarbeiding av planen vil ta 0,5 – 1 år, og samlet kostnad vil være ca. 1.200.000 kroner. For å 

finansiere arbeidet legges inn midler fra Byregionprogrammet, samt egeninnsats/bistand fra 

kommunene. Det må også kunne legges til grunn bistand fra fylkeskommunen. Det ble sendt 

søknad om medfinansiering til Troms fylkeskommune/Statskog 3.4.17.  

 

Budsjettplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Informasjonstiltak   50 000       50 000 

Innkjøp av 

konsulenttjenester   300 000       300 000 

Møter og reiser   100 000       100 000 

Prosjektledelse og 

Administrasjon   400 000       400 000 

Samlinger/prosessarbeid   250 000       250 000 

Trykking av strategisk 

næringsplan   100 000       100 000 

 

Sum kostnad 1 200 000     1 200 000 

 

 

Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Byregionprogrammet i 

Midt-Troms   250 000       250 000 

Egeninnsats/ 

medfinansiering   550 000       550 000 

Statskog/Troms 

fylkeskommune   400 000       400 000 

 

Sum finansiering 1 200 000     1 200 000 

 

Prosjektet involverer mange næringsaktører/kommuner i regionen, og det er derfor lagt inn høy 

egeninnsats i prosjektet. 

 

I budsjettet tas det høyde for kjøp av eksterne tjenester som skal stå for utarbeidelse av strategisk 

næringsplan, involvering av regionalt næringsliv og kommunene i Midt-Troms i samarbeid med 

Byregionprogrammet Midt-Troms. Arbeidet som disse skal utføre skal bygge på eksisterende 

analyser (reiseliv/sjømat/helhetlig samfunnsanalyse) for Midt-Troms og SWOT-analysen. 

 

Med denne finansieringsmodellen skal ingen kommuner gå inn med rene penger, men må 

påregne bruk av ressurser fra egen kommune i arbeidsmøter etter nærmere beskrivelse. 

 

Ved tilslutning til denne saken gir kommunestyrene i Midt-Troms Lenvik kommune som 

prosjekteier i oppgave å gjennomføre fullstendig tilbudsutlysning og anta samarbeidspartner for 

arbeidet med strategisk næringsplan. Tilbudsgrunnlag er allerede distribuert til aktuelle miljøer 

(WSP Norge, Utviklingssenteret/KUPA, Senja Næringshage) og det tas forbehold om tilslutning 

fra kommunene før kontrakt inngås, jf. fremdriftsplan. 
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Modell 

Regionrådet var i sitt møte 3.4.17 opptatt av om planen skulle lages etter Plan og bygningslovens 

§ 9, eller en forenklet modell.  

 

Mange kommuner og regioner går sammen og utarbeider interkommunale strategisk 

næringsplan. Ulike tilnærminger er gjort. Noen er gode, andre mindre gode. Det foreligger mye 

materiale om dette tema, men her skal vi begrense oss til å drøfte om planen bør utarbeides iht 

reglene i plan og bygningsloven (PBL) eller ikke ?  
 

En plan som lages etter Plan og bygningslovens § 9 forutsetter at kommunene delegerer 

myndighet til et interkommunalt planstyre – konsekvenser ved å velge dette er en mer 

omfattende prosess som vil kreve mer tid og ressurser. 
 

PBL kap 9 regulerer interkommunalt plansamarbeid og har en rekke bestemmelser om 

organisering, planinnhold og planprosess. Planer må vedtas av de respektive kommunestyrene, 

og kan ikke delegeres til annet organ. Interkommunalt plansamarbeid er en måte å gjennomføre 

omforente regionale strategier på, som et alternativ til en regional plan. Bestemmelsene kan også 

brukes ved plansamarbeid mellom regioner og kommuner. Denne type planer kan knyttes til 

andre planer etter PBL og få rettsvirkning. Dersom kommunene ønsker det, kan planer iht kap 9 

overføres til regional planmyndighet.  
 

De beste argumentene for å utarbeide planen iht kap 9 er at rammeverket er kjent og utprøvd noe 

som sikrer både medvirkning og åpenhet. Planen kan da også få en tyngde som kan anses som 

viktig for gjennomføring av strategier og tiltak.  

 

De negative sidene, må anses å være at formalkravene tilsier betydelig lengre,  tregere og dyrere 

planprosess.  
 

Et raskt søk viser at de fleste slike planer ikke er utarbeidet iht. reglene i PBL. 

 

Vårt forslag er at planen ikke utarbeides iht kap 9 i PBL, men følger mye av metodikken i PBL 

når man finner det fornuftig  

 

Styringsgruppen for Byregionprogrammet, som også er styringsgruppe for delprosjektet 

«Strategisk næringsplan for Midt-Troms», anbefaler det sistnevnte. Byregionprogrammet Midt-

Troms har hatt møter og tett samarbeid med flere regioner som allerede har gjenført arbeidet med 

strategisk regional næringsplan. Disse har alle gjort det etter en forenklet modell, eksempelvis 

Listerregionen og Kristiansandregionen.  

 

Det er en forutsetning at arbeidet med planen likevel skal legge opp til bred involvering og 

deltakelse fra regionalt næringsliv, fylkeskommune og kommuner. 

 

Mål 

Forslag til felles mål for arbeidet, disse kan justeres i det videre arbeidet: 

 

 Næringsplanen brukes som en felles plattform for næringsutvikling i regionen  

 Næringsplanen understøtter alt arbeid og initiativer opp mot Fylkeskommunen og på 

nasjonalt plan  

 Planen skal ikke dekke rene kommunespesifikke temaer.  

 Planen får status som en regional temaplan (ikke en tradisjonell plan etter plan- og 

bygningsloven).  
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 Planen skal sikre samordning, tydelighet og forutsigbarhet.  

 Planen utarbeides for en 4-årsperiode, med en regional handlingsdel med konkrete innspill til 

hva regionen i fellesskap bør ta tak i for å løfte næringsutviklingen innenfor de strategiske 

samarbeidsområdene.  

 Næringsplanen bør ses i sammenheng med kommunenes egne handlingsplaner 

 Bedre regional arbeidsdeling i forhold til type næringsliv man skal satse på, kompetansemiljø 

og støttetjenester  

 Næringsplanen erstatter de kommunale fyrtårnene som er vedtatt av Midt-Troms regionråd. 

(Her er det viktig å presisere at vedtatte fyrtårn ikke blir borte, men satt inn i en større 

sammenheng som vil gi enda mer slagkraft opp mot større miljøer/byer/regioner) 

 

 

Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene:  

 

1. (…) kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med strategisk næringsplan for 

Midt-Troms. 

  

2. Kommunene vil stille med egne ressurser ved å være representert i ulike prosjekt- og 

arbeidsgrupper og legge til rette for medvirkning. Kommunene dekker egne 

reise/møtekostnader. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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SØKNAD OM STATSKOG/TROMS FYLKESKOMMUNE TIL 
PROSJEKTET REGIONAL NÆRINGSPLAN MIDT-TROMS 
   
Prosjektnavn Regional næringsplan Midt-Troms 
Prosjekteier Lenvik Kommune 
Støtteordning Statskog/Troms fylkeskommune 
Omsøkt beløp 400 000 Prosjektperiode 01.05.2017 - 30.06.2018 
Totalbudsjett 1 200 000 Søknadsnummer 2017-0006 
Org. nummer 939807314 Innsendt dato 03.04.2017 
SMS aktivert Av E-post aktivert På 
 
Kort beskrivelse 
Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet 
mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene. 37 byregioner med til 
sammen 213 kommuner er i gang med fase 2 av programmet. I Midt-Troms har alle 8 kommunene 
gjort positive vedtak om deltakelse også i fase 2 (01 08 2015 – 31 07 2018)  

I arbeidet med byregionprogrammet, er det et mål å jobbe fram konkrete regionale planer. 

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon 

Søker / 
Prosjekteier 

Lenvik Kommune 
Org.nr:939807314 

Rådhusveien 8, 
9300 FINNSNES 

- 
77 87 10 00 

 postmottak@lenvik.kommune.no 

Kontakt-
person  

Næringsjef Bjørn Fredriksen 
 

Rådhusveien 8, 
9300  FINNSNES 

90028129 
77 87 10 00 

 bjorn.fredriksen@lenvik.kommune.no 

Prosjekt-
leder 

Daglig leder Ragnvald Storvoll 
 

Dyrøy kommune 
9311  BRØSTADBOTN 

90531848 
77189200 

 ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no 
 

Prosjektbeskrivelse 
I Midt-Troms er det et mål å jobbe fram  regionale planer. Kommunene i regionen er sentral for å lage 
innretningen på en del av næringsplan som er lik i alle 8 kommuner. Fokusområder er reiseliv, maritim 
sektor og forsvar/leverandørutvikling.  

Byregionprogrammet vil i gjennom dette prosjektet bidra med konkrete verktøy for å utarbeide en 
felles regional del av næringsplan for de 8 kommunene i Midt-Troms. 

Temaer i forarbeidet med næringsplanen vil være: 

-    Hvordan utvikler vi en felles regional del i alle kommuners næringsplaner? 

-    Kan vi forankre regionalt rekrutterings- og omdømmearbeid likt i plandokumenter i alle 8 
kommuner? 

        Hvilke grep må da gjøres?    
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Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 
 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 
Nasjonalt er det satt i gang et byregionprogram i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD).  

Målet med dette programmet er å styrke regionenes vekstkraft. Kjernen i satsingen er å fjerne 
flaskehalser/det som skaper dem, samt stimulere til positive ringvirkninger og samspill mellom 
kommuner på tvers av grenser for innbyggere og næringsliv samt læring.  

Troms fylkeskommune inviterte Lenvik kommune til å søke om midler fra fylkeskommunen for å 
kunne delta i utviklingsprogrammet for byregioner. Dette siden Finnsnes har en viktig funksjon som 
regionsenter for Midt-Troms. Fylkeskommunen viste i denne sammenheng til fylkesplanen for Troms 
2014-2025 som blant annet omhandler strategier for byene; Tromsø, Harstad og Finnsnes. I dette 
ligger mulighetene for å være pådrivere i regionalt utviklingsarbeid, både for egen utvikling og for 
omlandet.  

I fylkesplanen påpeker fylkeskommunen at de vil satse på å legge til rette for senterutvikling, økt 
vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene. I tillegg vil en se på om sentrene i større 
grad, og innenfor hvilke områder, kan ivareta oppgaver for sin region, samt styrke samarbeid innen 
næringsliv og tjenesteyting mellom regionsenter og omlandskommunene  

I arbeidet med prosjektet «Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd» fase 1 (analysefasen) 
er det gjennom analyser og innspill fra en rekke møter med kommuner, næringsliv, 
utdanningsinstitusjoner, ungdomsråd mv utarbeidet en samfunnsanalyse for Midt-Troms.  

Samfunnsanalysen beskriver status for vekstkraft i Midt-Tromsregionen i dag, hva som skal til for å 
bidra til økt vekstkraft, samt bekrivelse av potensialet for økt samhandling mellom bykommunen og 
områdene rundt regionsenteret for økt vekstkraft. Denne samfunnsanalysen legges til grunn for søknad 
til KMD om deltakelse i det nasjonale byregionprogrammet, fase 2. 

Kort om innholdet i samfunnsanalysen 

•    Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske 
utfordringer. Gjennom arbeidet med samfunnsanalysen er to hovedkonklusjoner klare. For det første er 
det innenfor flere næringer stort potensial for fremtidig økonomisk vekst. Den mest åpenbare er 
sjømat, med hovedvekt på havbruk og leverandørnæringen til havbruk. For det andre står Midt-Troms 
overfor ei stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft.  

•    Selv om det blir noe befolkningsvekst i regionen, vil ikke veksten komme i yrkesaktiv alder. Antall 

eldre øker, mens andelen unge blir færre. Det handler ikke bare om antall personer, men også om hva 
slags kompetanse arbeidstakerne har. Uten gode strategiske grep, kan fremtidsutsiktene for denne 
regionen være alvorlige. Underdekningen vil kunne ramme næringsliv og alle andre samfunnssektorer.  

•    Kunnskap blir en stadig viktigere innsatsfaktor for bedriftene i Midt-Troms, som også må 
konkurrere med andre vekstregioner om arbeidskraften.  
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•    Samfunnsanalysen viser at det er en kompakt region med stor arbeidspendling mellom de ulike 

kommunene. Mer enn hver fjerde arbeidstaker i Midt-Troms (28, 8 prosent) bor i en kommune og 
jobber i en annen. 

•    Regionen har mange hytter/fritidsboliger. I perioden 2000-2014 har antallet private hytter i de åtte 
Midt-Tromskommunene økt fra 2.925 til 4005, en økning på 30 prosent. 

•    Antall nyregistrerte firma i Midt-Troms har økt for hvert år fra 190 i 2010 til 308 i 2014. I Midt-
Troms har den samlede verdiskapingen økt med 26% fra 2008 til 2013 

•    Midt-Troms er den tiende største eksportregionen av 48 regioner i Norge og et industrityngdepunkt 
i Troms fylke.  

•    Verdien av sjømatproduksjonen i Midt-Troms var nesten 50% av verdien av sjømatproduksjonen i 
Troms i 2013. Det utgjør over 17% av verdien av sjømatproduksjon i Nord-Norge. På landsbasis 
utgjør dette utgjør ca. 7% av verdien av den totale sjømatproduksjonen i Norge. Det er forventet en 
sterk vekst innen havbruksnæringen. 

•    Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever nå stor 
økning og stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Midt-Troms har tilgjengelig naturgrunnlag i verdensklasse, fra ytre Senja til Indre Troms. 

•    Forsvarssektoren er en betydelig samfunnsaktør i Midt-Troms: Troms rangeres som det tredje 
største fylke med om lag 2,8 milliarder i direkte økonomisk verdiskaping. 

•    Unges medvirkning i regional vekst vil være avgjørende fremover. Ungdomsperspektivet er viet 

god plass i samfunnsanalysen.  

•    Se for øvrig vedlagt samfunnsanalyse 

Prosjektmål 
Utarbeide felles strategisk regional næringsplan i Midt-Troms, for å styrke samspillet mellom byen og 
omlandet og for å fremme økonomisk vekst i hele regionen med hovedmål: 

- Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i 

Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv/utmarksnæringer får særskilt fokus . I dette ligger også 
kommunal tilrettelegging for utvikling. 

-  Utdanning/kompetanse – Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig 

kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de 
regionale vekstnæringene har? 

- Rekrutterings/integreringsstrategier – Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings og 
integreringsarbeid. Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og 
omdømmearbeid. 

Forankring 
Alle åtte kommuner har gjort egne vedtak om deltakelse i programmet.  

Bardu:     Kommunestyret, 29 04 2015, sak nr. 14/15. 
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Berg:    Kommunestyret, 14 04 2015, sak nr. 15/15. 

Dyrøy:    Kommunestyret, 20 04 2015, sak nr. 9/15. 

Lenvik:    Kommunestyret, 30 04 2015, sak nr. 51/15. 

Målselv:    Kommunestyret, 26 03 2015, sak nr. 33/15. 

Sørreisa:    Kommunestyret, 10 02 2015, sak nr. 82/15. 

Torsken:    Delegert vedtak, 30 04 2015, ref 2014/66-4.  

Tranøy:    Kommunestyret, 21 04 2015, sak nr. 18/15 

 

Arbeidet med regionale næringsplaner er videre forankret i regionrådet, og i regionalt næringsforum 
og ble forankret i felles kommunestyremøte for de 8 kommunene i Midt-Troms 13.2.2017. 

Prosjektorganisering 
- Prosjekteier: Lenvik kommune 

- Styringsgruppe:  

Ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen(leder), regionrådets nestleder Marit A. Espenes og ordfører i 
Målselv Nils Fosshaug,  

- Arbeidsgruppe: 

Tore Jan Gjerpe, Hogne Eidissen, Audun Sivertsen, og en ungdomsrepresentant oppnevnt av URMT. 

  

•    Adm. ansvarlig for prosjektet: Næringssjefen i Lenvik - på vegne av rådmannen i Lenvik 

•    Prosjektleder: Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 

•    Arbeidsgruppe: Ledet av næringssjefen i Lenvik. Hver av de deltakende kommunene i regionen 

deltar med næringsansvarlig i kommunen. 

Samarbeidspartnere 
- Kommunal-og Moderniseringsdepartementet 

- Troms Fylkeskommune 

- Statskog SF 

- Senja Næringshage 

- Byregionprogrammene i Tromsø og Harstad. 

- Næringsaktører i Midt-Troms. 

- Blått kompetansesenter/Senja Videregående skole 
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Aktiviteter 
- Felles forankring av planprosessen i kommunene gjennom felles kommunestyremøte for alle 
kommuner i Midt-Troms 13.2.2017, og videre oppfølging gjennom Midt-Troms regionråd. 

- Samhandling mellom kommunene i Midt-Troms for utarbeidelse av felles regional del av 
næringsplan gjennom forankring i Administrativt råd i regionrådet. 

- Konkret utarbeidelse av strategiske målsetninger/tiltak mellom kommunene og næringsaktørene i 
regionen. Utarbeidet av eksternt kompetansemiljø. 

- Utarbeidelse av felles regional næringsplan for kommunene i regionen. 

- Planen skal vedtas av hver enkelt kommune. 

Målgrupper 
- Kommunene i Midt-Troms. 

Resultat 
Felles regional del av næringsplan for kommunene i Midt -Troms. 

Effekter 
- Felles Regional identitet 

- Økt attraktivitet 

- Økt Vekstkraft innenfor sjømat, reiseliv og leverandørindustrien knyttet til forsvaret og 
havbruksnæringen, samt større aktivitet på naturbaserte ressurser innenfor landbruk og 
skogbruksnæringen i regionen 
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Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Prosjektet er tenkt startet opp mai 2017 som en forlengelse av forankring i felles kommunestyremøte 

for alle kommunene i Midt-Troms 13.02.2017. 

Videre vil samhandlingen mellom kommunene og utarbeidelse av felles regional del av næringsplan 

starte våren 2017 og at alle kommuner i regionen skal ha fattet vedtak iløpet av første halvdel av 

2018. 

 

Budsjettplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Informasjonstiltak   50 000       50 000 

Innkjøp av 
konsulenttjenester   300 000       300 000 

Møter og reiser   100 000       100 000 

Prosjektledelse og 
Administrasjon   400 000       400 000 

Samlinger/prosessarbeid   250 000       250 000 

Trykking av strategisk 
næringsplan   100 000       100 000  

Sum kostnad 1 200 000     1 200 000 

 

 

Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Byregionprogrammet i 
Midt-Troms   250 000       250 000 

Egeninnsats/medfinansieri
ng   550 000       550 000 

Statskog/Troms 
fylkeskommune   400 000       400 000  

Sum finansiering 1 200 000     1 200 000 

Prosjektet involverer mange næringsaktører, kommuner i regionen, og det er derfor lagt inn høy egeninnsats 

i prosjektet. 

 

Geografi 

Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik 

Vedlegg Filstørrelse Dato 

Samfunnsanalyse Byregionen Finnsnes 01 03 2015.pdf  4 377 976 05.01.2017 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/204 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Avvikling av pliktsystemet for industrieide torsketrålere og omlegging av 

fiskeripolitikken 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 36/17 26.04.2017 
 

 

Stortingsmelding 20 (2016-2017) fra Nærings og fiskeridepartementet vedrørende endringer i 

pliktsystemet for torsketrålere 

 

Bakgrunn 

 

Pliktsystemet omfatter tre plikter: en plikt for enkelte eiere av fartøy med torsketråltillatelse til å 

tilby fangst for salg (tilbudsplikt), en bearbeidingsplikt for industribedrifter ved kjøp av fangst 

under tilbudsplikten, og en plikt til å opprettholde aktivitet ved enkelte fiskeindustrianlegg 

(aktivitetsplikt).  

 

Hensikten med systemet er å sikre aktivitet ved fiskeindustrianlegg på land. Det synes å være 

bred enighet om at systemet ikke virker optimalt, men også stor uenighet om hva som eventuelt 

bør gjøres med det. Problemstillingen har blitt utredet og drøftet flere ganger før. Senest i rekken 

er rapporten «Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten» fra en 

ekspertgruppe ledet av professor emeritus Lars Mathiesen, som også slår fast at pliktene ikke 

fungerer etter hensikten. Denne meldingen tar sikte på å presentere en løsning basert på 

ekspertgruppens forslag. 

 

Dette er hovedtiltakene regjeringen fremmer i meldingen: 

• Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 millioner kroner fra næringen. 

• Fjerne bearbeidingsplikten. 

• Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante 

torskekvoter. 

• Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner. 

• Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og 

Finnmark. 

 

Ordfører legger fram forslag til uttalelse fra Dyrøy kommune; 
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Avvikling av pliktsystemet for industrieide torsketrålere og omlegging av fiskeripolitikken.  

 

Dyrøy kommune viser til NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem og Stortingsmelding 20 – 

Pliktsystemet for torsketrålere. Vi viser også til uttalelse fra fylkeskommunen og uttalelser fra 

kommuner i regionen som har uttalt seg i flere runder i sakens anledning.  

 

Denne saken handler om omlegging av fiskeripolitikken på ganske mange flere områder. Noe av 

det som foreslås er mindre tilpasninger, mens andre forslag er mer fundamental endring i 

politikken. For oss i Nord-Norge handler saken i hovedsak om to viktige forhold som innebærer 

en stor kursendring i fiskeripolitikken. Det ene er å oppheve pliktsystemet som pålegger om lag 

halvparten av trålerflåten å oppfylle visse plikter for å kunne drive fiske. Det andre handler om å 

tilby det som oppfattes som en urimelig lav kompensasjon for våre arbeidsplasser.  

 

Industrieide trålere, i motsetning til fiskereide, fikk i sin tid tildelt kvoter basert på dispensasjon 

fra deltakerloven. Deltakerloven fastslår at det kun er fiskere som kan eie fiskefartøyer. En del av 

industrien fikk dispensasjonen fra deltakerloven og fikk tildelt kvoter fra allmenningen mot at 

den til gjengjeld påtok seg forpliktelser om å levere og bearbeide fangstene lokalt. Det var, og er 

fortsatt, fiskeriavhengige lokalsamfunn på kysten av Nord-Norge vi snakker om. Dette er 

lokalsamfunn som har gjennomgått sentralisering, omstillinger og fraflytting av industri. Godt 

fiske og økte kvoter de senere år har imidlertid bidratt til god lønnsomhet i fisket, og økt verdi av 

produksjon og eksport har gitt muligheter for vekst og utvikling langs hele kysten. Men 

lønnsomheten i fiskeindustrien er lav. Industrien er sårbar og er avhengig av tilstrekkelig 

råstofftilførsel gjennom hele året for å kunne utvikle seg.  

 

Det har vært, og er lønnsomt å drifte trålere, spesielt når fangstene kan omsettes fritt. Når eierne 

slipper å oppfølge forpliktelsene sine, er det lokalsamfunnene som betaler prisen. Regjeringen 

ønsker å kompensere lokalsamfunnene og kystfiskerne gjennom å pålegge de om lag 50 

trålkonsesjonene vi her snakker om, en avlatsbetaling på 2 mill. kr. hver i gjennomsnitt. Når en 

tråler kan levere fangster til en verdi av 10-12 mill. kr. i måneden, så tilsvarer det verdien av 

noen få dagers fangst. I lys av at fiskeressursene i prinsippet er evigvarende, så er denne 

kompensasjonen for bagateller å regne og vil neppe utgjøre stor omstillingsevne for 

lokalsamfunnene som blir berørt.  

 

Som fylkeskommuner og kommuner er vi opptatt av at bedriftsøkonomisk effektivitet alene ikke 

skal være premiss for utviklingen i fiskerinæringen, men at også samfunnsmessige forhold skal 

vektlegges sterkt i fiskeripolitikken. Vi har sett at rederi og landanlegg har gått med overskudd 

etter at splittelsen sjø/land ble innført, og dette samtidig med den mest omfattende fornyelsen av 

trålerflåten vi har sett i moderne tid.  

 

Vårt utgangspunkt er at fisken i nord må gi ringvirkninger i nord, og at pliktordningen må 

forsterkes og forbedres framfor å fjernes. Vi ber om at behandlingen av pliktordningen skjer i 

henhold til intensjonen i Havressursloven, som er at fisken skal komme lokalsamfunnene til 

gode. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 220 

Saksmappe: 2017/203 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 11.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Fordring - Kommunalt foretak 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 37/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1 E-mailer i 2013 ang. KF 

 

Saksopplysninger 

Dyrøyseminarsenteret KF hadde i 2012 en avtale med rådmann/enhetsleder helse at Italo Profeti hadde 

ansvaret for prosjektledelse på den tekniske delen av av i HotIT (velferdstenologi), et prosjekt Dyrøy 

kommune søkte og fikk skjønnsmidler til i 2012 fra Fylkesmannen i Troms. Den faglige 

prosjektledelsen var ivaretatt av Karl Johan Olsen. Det blir av Dyrøyseminaret KF lagt frem krav om 

dekning for kr 72.000,- gjeldende dekning av lønnsutgifter for prosjektleder Italo Profeti. 

 

I budsjettvedtak av 15.12.11, PS 48/11 punkt 1.2, ba kommunestyret formannskapet om å bevilge kr 

250.00 til prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser, fase III».  

 

Beløpet på (kr 72.000 + kr 250.000) = kr 322.000 ble i Dyrøyseminaret KF regnskapsført som fordring 

til Dyrøy kommune i 2012. Dyrøy kommune har ikke i sitt regnskap for 2012 balanseført en gjeld til 

Dyreøyseminaret KF med tilsvarende beløp.  

 

Administrasjonens vurdering 

I forbindelse med årsoppgjøret for Dyrøy kommune for 2016, er det blitt foretatt en gjennomgang 

vedrørende fordring og gjeld mellom kommunen og KF. Det viser seg at fordringen som oppstod i 2012 

på kr 322.000 og som er balanseført i regnskapet til KF i 2012, ikke har tilsvarende balanseført gjeld i 

Dyrøy kommune sitt regnskap.  

 

Ved gjennomgang av e-mailer fra 2013 viser e-mail av 22. mars, mellom Marit Alvig Espenes, 

Dyrøyseminaret KF, og daværende økonomisjef Viktor K Olsen, at Dyrøyseminaret KF ber om at kr 

72.000 blir utbetalt til dekning av utestående lønnsutgifter for prosjektleder Profeti av avsatte 

fondsmidler til prosjektet 12910 «HotIT». Det foreligger ikke skriftlig vedtak på at slik utbetaling skal 

skje, og ei heller at dette er gjennomført i regnskapet. Dette fondet som opprinnelig var på kr 81.000,- er 

redusert ved kjøp av IT-utstyr til sykehjemmet. Prosjekt FUNNKe, som dette gjelder, er balanseført med 

gjenstående fondsmidler på kr 32.420,90 pr 31.12.16.  

 

Jfr e-mail av 2. april 2013 vises det til fra Marit Alvig Espenes, Dyreøyseminaret KF, at budsjettvedtak 

av 15.12.11, PS 48/11 punkt 1.2, ikke ser ut til å være fulgt opp av formannskapet i 2012. Samtidig har 

inntekten/fordringen på kr 250.000 for prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» blitt ført i KF-

regnskapet og er med i budsjettet til KF, i enighet med daværende økonomisjef Viktor K Olsen. Det var 

enighet mellom daværende ordfører Randi Lillegård og Marit Alvig Espenes, Dyrøyseminaret KF, at 

ordfører skulle følge opp saken mot Formannskapet. Ved gjennomgang av politiske saker fra 2013 og 
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frem til i dag, kan økonomienheten ikke finne et politisk vedtak gjeldende denne sak. Det må antas at 

grunnen til at beløpet ikke tilsvarende foreligger i budsjett og regnskap i Dyrøy kommune er manglende 

politisk vedtak.  

 

Økonomienheten har videre sett på fondet «Hjemme og trygg» i denne forbindelse, som har en saldo pr 

31.12.16 på kr 58.900. Fondet er i fra samme periode som de to prosjektene som er nevnt i tidligere 

avsnitt, og gjelder også prosjektledelse gjort av Italo Profeti. Siden prosjektet har vært sammenblandet 

med prosjekt FUNNKe, og er avsluttet, mener økonomienheten at fondet bør kunne brukes til 

inndekning av utestående gjeld mot KF.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

I forbindelse med opprydding i regnskapene mellom Dyrøy kommune og kommunalt foretak 

Dyrøyseminaret KF, foreslås det følgende vedtak om regnskapsføring: 

1) Dyrøy kommune sin erkjennelse av utestående gjeld til kommunalt foretak 

Dyrøy kommune erkjenner å ha utestående gjeld til Dyrøyseminaret KF fra 2012 med kr 

322.000, bestående av kr 72.000 til dekning for prosjektledelse av Italo Profeti i prosjektet 

HotIT, samt kr 250.000 som tilskudd i forbindelse med prosjektet «Stedsuavhengige 

arbeidsplasser». Den utestående gjelden regnskapsføres som følgende: 

 

 

2) Dyrøy kommunes oppgjør av utestående gjeld til kommunalt foretak 

 

Det fremlegges forslag til vedtak om oppgjør av fordringen som Dyrøyseminaret KF har mot 

Dyrøy kommune på kr 322.000,- som følgende:  

 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

Tekst Konto Ansvar Tjeneste Beløp

Kjøp av prosjektledelse KF i 2012, Italo Profeti 138000 195          325 D 72 000,00            

Overføring/tilskudd prosjekt "Stedsuavh. Arb.pl" 2012 148000 195          325 D 250 000,00          

Gjenstående gjeld 2 prosjekter 2012, vedtak  xx/17 2320350 K 322 000,00          

Tekst Konto Ansvar Tjeneste Beløp

Forslag til inndekning i 2017-regnskapet

Prosjekt FUNNKe, gjenstående beløp pr 01.01.17 2510037 K 32 420,90            

Prosjekt Hjemme og Trygg, gjenstående beløp pr 01.01.17 2510038 K 58 900,00            

Bruk av disposisjonsfond, gjenstående del av fordring 2012 2560000 K 230 679,10          

Sum utbetaling fra Dyrøy kommune, jfr. vedtak XX/17 2320350 D 322 000,00          
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E-mailer i 2013 gjeldende Fordring Dyrøyseminaret KF mot Dyrøy 

kommune 

 

 Pr 22. mars 2013: Prosjektet HotIT og Italo Profeti 

 Pr 2. april 2013: Prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U43 

Saksmappe: 2012/167 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 11.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Salgsinntekt - Grønne konsesjoner 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 38/17 26.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Stensrup Stordrage - utredning og avtale 

 

Saksopplysninger 

SalMar Nord AS (SalMar) har i samråd med kommunene Dyrøy, Tranøy og Lenvik, bedt  

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange om en juridisk betenkning med hensyn til om  

Dyrøy kommune kan utbetale 2/3 av utbetalt vederlag stort kr. 10 703 226,- for tillatelse  

T-D-13, fordelt med 1/3 til hver av nabokommunene Tranøy og Lenvik.  

 

Administrasjonens vurdering 

Det ble i tildelingsrunden 2013 gitt 15 tilsagn om tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 

gruppe B. SalMar ble tildelt tillatelse i gruppe B i 2014. SalMar søkte 8. juli 2014 om samlokalisering av 

denne med øvrige tillatelser på lokalitet Storvika i Dyrøy kommune. Troms fylkeskommune utstedte 

tillatelse 6. mars 2015 som omsøkt. Tillatelsen ble registrert som T-D-13. 

 

To måneder senere, den 5. mai 2015, skrev fylkeskommunen ut oppdatert tillatelsesdokument og gjorde 

der T-D-13 gjeldende på lokaliteter i hhv. Dyrøy, Tranøy og Lenvik kommuner. Den 17. august 2015 

sendte seksjonssjef i Fiskeridirektoratet brev til SalMar med beskjed om at hun 14. august 2015 var blitt 

klar over at løyvet var lokalisert, og ba om å bli opplyst fra SalMar ift. kommuner og lokalisering. 

 

Den 17. september 2015 svarte SalMar at de ønsket vederlaget fordelt mellom Lenvik, Tranøy og 

Dyrøy med 33,3 % hver, hvorpå Fiskeridirektoratet ba Nærings- og fiskeridepartementet om en avklaring 

på hvordan vederlaget for T-D-13 skulle fordeles. Nærings og fiskeridepartementet ga i brev av 14. 

november 2016 anvisning på at vederlaget i sin helhet skulle utbetales til Dyrøy kommune. 

 

Den 19. desember 2016 utbetalte Fiskeridirektoratet etter fullmakt fra Nærings- og fiskeridepartementet 

kr 10.703.226,- til Dyrøy kommune. Alle de tre kommunene har forholdt seg til en forventet tredeling av 

denne utbetalingen, jfr. møter og media. 

 

Dyrøy kommune har i kommuneregnskapet for 2016 behandlet vederlaget på kr 10.703.226,- , ved å 

inntektsføre i investeringsregnskapet 1/3 av vederlaget, hvorav resterende er ført på konto  

«Skyldig andre kommuner» i balansen. Dette er i overensstemmende med God kommunal regnskapsskikk 

og revisors vurdering. Regnskapet er iht. regelverket avlagt, men ikke vedtatt. 

 

Verken Tranøy eller Lenvik kommune har budsjettert med, eller regnskapsført inntektene i 2016 eller 
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forventet budsjett 2017 tilknyttet omhandlende andel av kr 10.703.226,- . Tranøy kommune har imidlertid 

tatt opplysninger om dette inn i note 19 til regnskapet. 

 

Rådmann kan opplyse at det har vært avholdt møter  mellom ordførerne i Lenvik; Tranøy og Dyrøy  og 

det er fulle enighet og en omforent forståelse for at  vederlaget skal fordeles mellom de tre kommunene. 

Ordførerne er også enige om at denne tilnærmingen skal brukes om det oppstår flere slike saker. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i felles forståelse og enighet, jfr. møte den 23.02.17 med de involverte 

kommunene Dyrøy, Lenvik og Tranøy, utbetales avsatt beløp på 2/3 av kr 10.703.226,- 

gjeldende salg av grønne konsesjoner mottatt i 2016 med følgende fordeling: 

 

 

 

Utbetalingen skjer med motkonto «Skyldig andre kommuner» i Dyrøy kommunes regnskap. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

Fordeling Beløp

         Lenvik kommune: 1/3 av kr 10.703.226,- : 3 567 742,00      

         Tranøy kommune: 1/3 av kr 10.703.226,-: 3 567 742,00      

Sum utbetaling til kommunene 7 135 484,00      
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 39/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad fra Lenvik kommune - newtonrommet.  

2 Søknad fra Dyrøy menighet. 

 

Saksopplysninger 

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

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

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

 

Til dette formannskapsmøtet legges det fram 2 søknader til behandling: 

 

1. Søknad fra Lenvik kommune – newtonrommet: Søker om støtte til Newtonrommet på 

Finnsnes for skoleåret 2016/2017 og 2017/2018, midlene vil i hovedsak dekke 

transportutgifter for klassene som besøker rommet. Midlene for skoleåret 2017/2018 vil 

bli fakturert i 2018. 

Det søkes om kr. 9.000,- for 2016/2017 og 9.000,- for 2017/2018. 

 

2. Søknad fra Dyrøy menighet: Søker om støtte til menighetsbladet i Dyrøy for 2017. 

Det søkes om kr. 7.500,-. 

 

Administrasjonens vurdering 

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

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

30.570,-. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

Ansvar 172 - Formannskapets tilleggsbevilgningspost.

VedtaksdatoSaksnr Søker Beløp Utbetalt

18.01.17 2016/19-42 John Bruvoll kr 8 000

22.02.17 2016/19-45 Norges blindeforbund kr 1 000

15.03.17 2016/19-54 BIL-volleyball U19 kr 5 000

15.03.17 2016/19-54 Lions Club Dyrøy kr 1 000

15.03.17 2016/19-54 Årskull 2003 Elvetun skole kr 5 000

Avsatt i budsjett: kr 30 570

Hittil bevilget beløp: kr 20 000

Hittil utbetalt beløp: kr 0
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NEWTON ENERGI- OG HAVBRUKSROM MIDT-TROMS ADMINISTRASJONSLEDER 

     
 

Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 10 00 Org. nr.: 939 807 314  
Postboks 602 Faks:        +47 77 87 10 11 www.lenvik.kommune.no 
9306 Finnsnes Besøk:     Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no  

   
 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 

                                     Dato: 20.03.2017 
 
 
Søknad om tilskudd til Newtonrommet på Finnsnes  
 

Lenvik kommune søker regionkommunene i Midt- Troms om midler til 
Newtonrommet for skoleåret 2016/17 og skoleåret 2017/18. Gjennom søknaden 
foreslår vi en fordelingsnøkkel på totalt kr 150.000,- per år fra de øvrige kommunene i 
Midt-Troms som del av en driftsfinansiering. Midler for skoleåret 2017/18 vil bli 
fakturert i 2018. Midlene fra regionkommunene vil i hovedsak dekke 
transportutgifter for klassene som besøker rommet. For budsjett og 
finansieringsplan, jf. Vedlegg 2.  
 
Fordelingen vil da bli som følger for de ulike kommunene i regionen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling mellom kommuner er basert på Utdanningsdirektoratets 
tildelingsnøkkel for Grunnskolens Informasjonssystem (https://gsi.udir.no/tallene/).  
 
 
Newton Energi- og havbruksrom Midt-Troms er et tilbud til alle skoler i regionen. 
Newtonrommet er et høyteknologisk undervisningssted med fokus på de 
naturvitenskapelige områdene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK-06). 
Newtonrommet skal være et lokalt verktøy for å styrke realfagene gjennom utforsking 
og aktiv læring med spennende og moderne utstyr, de beste realfagslærerne og en 
kvalitetssikring av undervisningsmoduler. Newtonrommet på Finnsnes har som mål å 
fremme rekruttering til bedriftene i regionen, og styrke interessen og øke kompetansen 
innen teknologi, realfag og entreprenørskap blant barn og unge. Skolene i vår region 
kan benytte seg av faste tilbud til elever fra mellomtrinnet (5.trinn) til VG1.  
 
 
 
 
 

Bidragsytere  Skoleåret 2016/17  Skoleåret 2017/18 

Torsken 6 500 6 500 

Berg 4 500 4 500 

Tranøy 13 000 13 000 

Sørreisa 30 000 30 000 

Dyrøy 9 000 9 000 

Målselv 55 000 55 000 

Bardu 32 000 32 000 

Totalt 150 000 150 000 
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Side 2 av 2 

 

 
Rommet har noen grunnleggende kvalitetskriterier: 

- Teknologi og realfagsfokus 
- Forankring hos skoleeier  
- Lærere med god realfagskompetanse 
- Benytter spennende og moderne utstyr 
- Relasjon til lokalt næringsliv  
- Er presentert på www.newton.no 

 
 

Vi har i år utvidet kapasiteten og har undervisning fire dager i uka. Undervisningen i 
rommet er rettet mot fagområdene energi, sjømat og teknologi, og vi har nå seks ulike 
Newton-moduler tilgjengelig. De faglige oppleggene tilpasses målgruppa og kan brukes 
på flere klassetrinn. Newtonrommet skal være en møteplass mellom skole og 
næringsliv og undervisningstilbudet skal være oppdatert og i løpende utvikling. Vi 
arbeider for tiden med utvikling av flere nye undervisningsmoduler med lokal 
forankring, blant annet ser vi på muligheten for å utvikle en modul som omhandler 
alger og miljø. Vi vil motivere elevene til å arbeide målrettet med faglige emner, 
samtidig med at de tar i bruk ny teknologi og moderne utstyr i et innovativt 
læringsmiljø. 
 
Under forutsetning at regionkommunene bidrar med driftsfinansiering vil transport til 
og fra Newtonrommet fortsatt være gratis for skoler utenfor Finnsnes sentrum. 
Skoleåret 2016/17 vil vi ha besøk av skoler fra alle regionkommunene og tilbudet er 
verdsatt av skolene i regionen. Vi håper alle kommunene i regionen vil benytte seg av 
tilbudet rommet gir.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
Therese Hj. Paulsen 
Newtonlærer/Administrasjonsleder 

Energi- og havbruksrom Midt- Troms 
Mobil 971 01966 

 
     
 
Vedlegg:  

1. Årsrapport Newton 2015/16 
2. Budsjett- og finansieringsplan 
3. Oversikt over aktuelle brukere av Newtonrommet  

 
 
 
Kopi: Ordfører Marit Alsvig Espenes 
         Enhetsleder skole/ SFO May- Elin Hals 
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Newton energi - og havbruksrom Midt - Troms

Årsrapport for 201 5 - 201 6

Newton - rommet ble etablert 2012, det ble satt i piloteringsfase i 2013 og har

vært i drift siden 2014.

Newton - rommet eies av Lenvik kommune og 50% stilling er tilknyttet Newton -

rommet.

I år har vi hatt 1385 elevbesøk fordelt på 110 undervisningsdager. Vi har også

hatt 185 besøkende på andre aktiviteter. Tilsammen har vi hatt 1700

besøkende i Newton - rommet vårt.

Newton - rommet har en utnyttelsesgrad på 72,73% av egendefinert kapasitet.
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Årsrapport for 2015 - 2016

Newton - rommets navn Fylke Kommune

Newton energi - og havbruksrom Midt - Troms Troms

Eier av Newton - rom Administrativ leder

Navn: Lenvik kommune Navn: Therese Hjalmarsdatter Paulsen

Adresse: Postboks 602 Adresse: Bernhard Lunds vei 4

Postnr/sted:
9306

Finnsnes
Postnr/sted:

9300

Finnsnes

Telefon: 778 71000 Telefon: 97101966

E - post: postmottak@lenvik.kommune.no E - post: therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Driftsgruppe

Institusjon Kontaktperson Telefon Epost

Samarbeidspartnere

Institusjon Kontaktperson Epost Bekreftet

SalMar Nord AS Ørjan Jensen orjan.jensen@salmar.no ja

Sparebank1 Nordnorge Siri Lund

Nordnorsk Vitensenter Tove Marienborg tove.marienborg@nordnorsk.vitensenter.no ja

Nergård AS Øyvind Berg oyvind.berg@nergard.no ja

Midt - Troms Regionråd Louis Edvardsen lse@midt - troms.no ja

Kunnskapsparken Finnsnes Lene Jørgensen lj@stud - fin.no ja

Troms Fylkeskommune willy ørnebakk postmottak@tromsfylke.no

Samarbeid med skoleeier (kommune, fylke)

Beskriv samarbeid og avtale.

Rommet eies av Lenvik kommune og vi har en formell avtale med kommunen som skoleeier. Lenvik kommune dekker lærerressurs i 100 % stilling og administrativ

leder 15 %. Troms fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte via RUP - midler. Vi har et samarbeid med regionkommunene i Midt - Troms, som bidrar til finansiering

av rommet i form av transportutgifter/skyss av elever til rommet.

Kort om Newton - rommet

Lokalisering, målgrupper

Newton Energi - og Havbruksrom Midt - Troms er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes. Rommet ligger i tilknytning til Lenvik bibliotek, og det er også planer om et
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barnemuseum her. Vi er samlokalisert med aktører innen kunnskap og kompetanse, her i blant Studiesenteret Finnsnes, Lenvik bibliotek, Pedagogisk senter, 

Utviklingssenteret, Opplæringskontorene og Midt-Troms Museum.  

 

Prosjektet eies av Lenvik kommune med forankring til sju regionkommuner (Tranøy, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Torsken, Bardu), Troms fylkeskommune og 

aktuelt næringsliv i regionen. Undervisningstilbudet i Newtonrommet er tilrettelagt for alle skolene i Midt-Tromsregionen fra 5. klasse til VG1. Tilbudet til klassene er 

gratis og inkluderer transport. Med bakgrunn i hvilke næringer som er representert i regionen så har Newton Energi- og Havbruksrom Midt-Troms valgt å fokusere 

på fagområdene energi, teknologi og sjømat. Vi kjører i dag fem Newton-moduler; "Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder", "Roboter og 

matematikk - EV3", "Salmo salar", "Funksjoner med GeoGebra", og vår egenutviklede modul "Fra fjord til bord"  

Hvilke moduler tilbys? 

Fra fjord til bord  

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder  

Roboter og matematikk - EV3  

Salmo salar  

Undersøkende matematikk: lineære funksjoner og GeoGebra  

Andre aktiviteter/tilbud i rommet 

Nordnorsk vitensenter tilbyr opplegg for barnehage og grunnskole en uke i forbindelse med Forskningsdagan.   

Evt annet 

  

Hvor stor stillingsandel i % er tilknyttet Newton-rommet 

Stillingsandel: 

for adm.leder (navn og stilling i %) 

% Navn 

25 Veronika Møller Endre Slett 

og for Newton-lærer (navn og stilling i %) 

% Navn 

25 Veronika Møller Endre Slett 

Total prosent: 50  

Antall besøkende 

Antall elevbesøk: 1385  

Antall lærerbesøk: 130  

Antall øvrige besøkende: 185  

Kapasitet 

Antall skoler i kommunen: 11  

Newton-rommet har en utnyttelsesgrad på 72,73% av egendefinert kapasitet 

 

Hvor mange av disse har fått undervisning i Newton-rommet: 8  

Har skoler fra andre kommuner hatt undervisning i  

Newton-rommet, evt. hvor mange: 
6  

Hvor mange undervisningsdager hadde Newton-rommet tilgjengelig? 110  

Hvor mange undervisningsdager ble benyttet? 80  

Angi hvor mange elever det er i deres definerte målgruppe(r)? 1385  
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Er det registrert andre behov for undervisning enn det Newton-rommet tilbyr i dag? 

  

Plan for dette skoleåret 

Aktiviteter, planlagte moduler, planlagt målgruppe etc. 

Newton-moduler;  

"Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder" - målgruppe ungdomstrinnet.  

"Roboter og matematikk - EV3" - målgruppe mellomtrinn samt valgfagselever på ungdomstrinn og vgs i faget teknologi og forskningslære.  

"Salmo salar" - målgruppe mellomtrinn og vgs (naturbruk blå linje).  

"Funksjoner med GeoGebra" - målgruppe 10 kl og vg1  

"Fra fjord til bord" - målgruppe mellomtrinnet  

"Bærekraft i oppdrett" - målgruppe ungdomstrinn  

"Klar for havet" - målgruppe vg1  

Aktiviteter:  

Besøk av stortingspolitikere  

Nordnorsk Vitensenter på turne ei hel uke hos oss  

Forskertorg  

Deltatt på sjømatseminar  

Arrangert programmeringskurs for FLL-deltaktere  

Deltatt på Makerspacekonferanse og besøkt ulike Makerspace med tanke på å få til noe lignende hos oss.  

Deltatt på Newtonsamling og Newtonkurs  

Vært dommere i FLL  

Div arr i samarbeid med Lenvik bibliotek: FIFA-turnering, aktivitetsdag for 6. trinn, slektsforskniningskurs, bibliotekkurs, Mindcraft-dag  

Arrangert lærerkurs "Forkerføtter og leserøtter" i samarbeid med UIT  

  

Markedsføring 

Hvordan markedsføres/formidles Newton-rommet og dets tilbud? 

Internett wwww.newton.no, egen facebookside, nyhetsbrev til alle skolene, publisitet i lokalavisa ved ulike aktiviteter  

Evaluering 

Hvor mange klasselærere har besvart? 0  

Hvor mange elever har besvart? 0  

Hvordan distribuerer dere evalueringslinken til lærere og elever, og hva gjøres for å sikre svar fra både lærere og elever? 

Vi prøver å gjennomføre evalueringa før vi avslutter dagen i Newtonrommet. Det er ikke alltid vi rekker det, og da oppfordrer vi klasselærerne om å gå via siden vår 

på newton.no og evalueringslinken der.   

Kort sammendrag av evalueringen fra elevene. 

Elevene opplevde at det var gøy, lærerikt og annerledes enn på skolen. De likte å få jobbe sammen i grupper, og opplevde at det ble lettere å forstå fordi det var en 

praktisk opplevelse av emnet. De likte å jobbe med skikkelig utstyr. Som en 5. klassing skrev: "Det var det beste jeg hadde vært med på i hele mitt liv!"  

94% av elevene var helt eller delvis enige i at de fikk jobbe på forskjellige måter, og at undervisningen var spennende og interessant. 97% opplevde at deres egen 

innsats var større enn på skolen, og 99% ville anbefale andre elever å delta.  

Kort sammendrag av evalueringen fra besøkslærere: 

Lærerne syntes selv det var lærerikt å delta, og at det var en kjempefin opplevelse både for elever og voksen. De var glade for at elevene opplevde mestring og 

hadde en artig dag.  
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Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av evalueringsresultatene? 

Evalueringsresultatene brukes bl.a. til rapportering til skoleeier. Resultatene brukes også til utvikling av de ulike modulene, både pedagogisk og didaktisk 

utviklingsarbeid.  

Kompetanseheving , Newton-lærer 

FIRST Scandinavia har som mål å legge til rette for kompetanseheving hos Newton-lærer (minimum ett kurs årlig).  

Skriv deres spesifikke ønsker for tema/kurs 

Ønsker kurs i matematikkmoduler, GPS, samt mer avansert bruk av EV3 (med tanke på ungdomstrinn og vgs)  

Har dere et internt system som sikrer kompetanseheving for Newton-lærerne? Beskriv rutiner/system. 

Vi har ikke et internt system som sikrer kompetanseheving spesifikt for Newton-lærerne, men Newton-lærerne er ansatt i Lenvik kommune og følger kommunens 

kompetanseheving for lærere. Siden vi er ansatte i deltidsstillinger er det vanskelig å få videreutdanning gjennom kommunens/statens ordning. Gjennom 

samarbeidet med Nordnorsk Vitensenter får vi opplæring i opplegg de kjører, det er kjempebra!  

 

Vi ønsker gjerne kurs/samlinger innen realfag.  

  

Hvis Newton skulle tilby en videreutdanning rettet mot Newton-lærere, hva burde denne fokusere på? 

  

Nettverkssamlinger 

Det forventes at Newton-rommet er representert. 

Hvilke tema ønsker dere tatt opp i fremtidige nettverkssamlinger? 

Nye moduler, nytt fra realfagsnorge. Organsiering av Newtonrommene/erfaringsutveksling.  

newton.no 

Hvem har ansvaret for at deres lokale nettsider blir oppdatert? Vi  

Kvalitet i Newton-rommet 

Hvordan er behovet for fornying i Newton-rommet, interiør, teknisk utstyr, undervisningsutstyr. Eventuelle tiltak i denne forbindelse. 

Rommet er lokalisert i en nytt bygg (Kunnskapsparken Finnsnes) så det er lite behov for fornying. Det tekniske utstyret (datamaskiner) trenger oppdateringer, det 

gjøres via kommunehuset og dataavdelingen der. Ventilasjonen i rommet synes vi ikke fungerer optimalt.  

Vi trenger undervisningsutstyr til de nye modulene vi har planlagt å ta i bruk skoleåret 2016/17. Her har vi fått midler fra NFD og Blåfondet til å skaffe nødvendig 

utstyr.   

FIRST Scandinavia 

Hva ønsker dere av støtte, hjelp og oppfølging av FIRST Scandinavia videre framover? 

Hjelp ved utvikling av moduler, innkjøp av utstyr, drift av Newton.no.   

22.09.2016, Finnsnes  

 

Dato, sted 

Veronika Møller/ Therese Hj. Paulsen  

 

Underskrift 
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Budsjett og finansieringsplan for Newton Energi- og havbruksrom Midt- Troms 

Budsjettplan 2017 2018 

Driftskostnader 100 000 100 000 

Husleie 550 000 550 000 

Kursing og 
videreutdanning 50 000 50 000 

Lærerressurs (65 %+50 %) 750 000 980 000 

Oppdatering av utstyr og IT 150 000 150 000 

Transport 150 000 150 000  

Sum kostnad 1 750 000 1 980 000 

 

 

Finansieringsplan 2017 2018 

6 regionskommuner 150 000 150 000 

Lenvik kommune 830 000 850 000 

Næringslivsaktører 230 000 630 000 

Troms fylkeskommune 350 000 350 000 

Blåfondet 190 000   

Sum finansiering 1 750 000 1 980 000 
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Antall aktuelle brukere 2013/14

Lenvik Tranøy Torsken Berg Sørreisa Dyrøy

7.trinn 147 18 6 4 45 12

8.trinn 161 19 11 5 58 18

9.trinn 184 17 16 5 49 10

10.trinn 160 15 7 6 48 13

sum 652 69 40 20 200 53

Sum 652 69 40 20 200 53

Søknadssum: 11523 6680 3340 33400 8851

≈ 11500 6650 3350 33300 8850

Akt.brukere:

Grunnskolen 1553

Privatskoler 50

Vgs.

Sum 1603
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Målselv Bardu Sum

78 60 370

76 47 395

78 40 399

100 40 389

332 187 901 167

332 187 1553

55444 31229 150467

55250 31100 150000
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Fordeling mellom kommunene: 

Totalt driftmidler fra regionkommuner: 150000

Totalt antall elever i regionkommunene: 2105

Sats per elev: 71,26

Bidragsytere
Totalt skoleåret 

2016/17

Torsken 6 500

Berg 4 500

Tranøy 13 000

Sørreisa 30 000

Dyrøy 9 000

Målselv 55 000

Totalt 118 000

Vi har rundet opp til nærmeste 500 kr. 
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Berg kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 8

2 2. årstrinn GK 6

3 3. årstrinn GK 7

4 4. årstrinn GK 4

5 5. årstrinn GK 5

6 6. årstrinn GK 6

7 7. årstrinn GK 6

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 21 21 42

9 8. årstrinn GK 7

10 9. årstrinn GK 7

11 10. årstrinn GK 4

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 12 6 18

15

Sum elever 

ved skolen GK 33 27 60 4275,6

Bardu kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 38

2 2. årstrinn GK 44

3 3. årstrinn GK 44

4 4. årstrinn GK 52

5 5. årstrinn GK 48

6 6. årstrinn GK 47

7 7. årstrinn GK 44

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 145 172 317

9 8. årstrinn GK 38

10 9. årstrinn GK 49

11 10. årstrinn GK 63

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 79 71 150

15

Sum elever 

ved skolen GK 224 243 467 33278,42

Dyrøy kommune

3 5

1 5

6 1

2 2

3 2

3 3

3 3

4 3

5 2

3 1

20 18

23 21

17 27

17 35 

24 24

23 24

21 23

21 17

27 22

31 32
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Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 6

2 2. årstrinn GK 18

3 3. årstrinn GK 8

4 4. årstrinn GK 12

5 5. årstrinn GK 10

6 6. årstrinn GK 17

7 7. årstrinn GK 13

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 39 45 84

9 8. årstrinn GK 11

10 9. årstrinn GK 13

11 10. årstrinn GK 13

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 16 21 37

15

Sum elever 

ved skolen GK 55 66 121 8622,46

Lenvik kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 135

2 2. årstrinn GK 166

3 3. årstrinn GK 162

4 4. årstrinn GK 148

5 5. årstrinn GK 152

6 6. årstrinn GK 146

7 7. årstrinn GK 154

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 556 507 1 063

9 8. årstrinn GK 120

10 9. årstrinn GK 131

11 10. årstrinn GK 133

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 207 177 384

15

Sum elever 

ved skolen GK 763 684 1 447 103113,22

Målselv kommune
Gutter Jenter Sum

1 5

7 11

4 4

7 5

7 3

7 10

6 7

7 4

3 10

6 7

74 61

87 79

82 80

72 76

76 76

85 61

80 74

63 57

66 65

78 55

37 34
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1 1. årstrinn GK 71

2 2. årstrinn GK 79

3 3. årstrinn GK 77

4 4. årstrinn GK 78

5 5. årstrinn GK 73

6 6. årstrinn GK 66

7 7. årstrinn GK 80

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 267 257 524

9 8. årstrinn GK 82

10 9. årstrinn GK 81

11 10. årstrinn GK 80

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 135 108 243

15

Sum elever 

ved skolen GK 402 365 767 54656,42

Sørreisa kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 41

2 2. årstrinn GK 37

3 3. årstrinn GK 37

4 4. årstrinn GK 37

5 5. årstrinn GK 42

6 6. årstrinn GK 40

7 7. årstrinn GK 46

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 140 140 280

9 8. årstrinn GK 41

10 9. årstrinn GK 47

11 10. årstrinn GK 53

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 63 78 141

15

Sum elever 

ved skolen GK 203 218 421 30000,46

Torsken kommune

37 34

37 42

32 45

38 40

43 30

40 26

40 40

45 37

42 39

48 32

19 22

21 16

16 21

18 19

16 26

24 16

26 20

19 22

21 26

23 30
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Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 6

2 2. årstrinn GK 7

3 3. årstrinn GK 11

4 4. årstrinn GK 17

5 5. årstrinn GK 11

6 6. årstrinn GK 9

7 7. årstrinn GK 6

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 31 36 67

9 8. årstrinn GK 4

10 9. årstrinn GK 10

11 10. årstrinn GK 8

12

Sum 8.-10. 

årstrinn 

(linje 

9..11) GK 13 9 22

15

Sum elever 

ved 

skolene GK 44 45 89 6342,14

Tranøy kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 22

2 2. årstrinn GK 20

3 3. årstrinn GK 24

4 4. årstrinn GK 17

5 5. årstrinn GK 14

6 6. årstrinn GK 13

7 7. årstrinn GK 20

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 79 51 130

9 8. årstrinn GK 11

10 9. årstrinn GK 21

11 10. årstrinn GK 18

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 23 27 50

3 3

3 4

9 2

5 12

4 7

6 3

1 5

1 3

6 4

6 2

12 10

11 9

19 5

8 9

8 6

8 5

13 7

5 6

9 12

9 9
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15

Sum elever 

ved 

skolene GK 102 78 180 12826,8

-�88�-



Kommunens andel

Kommunens andel
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Kommunens andel

Kommunens andel
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Kommunens andel

Kommunens andel
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/57 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 19.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av avtale Dyrøy Energi A/S 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 40/17 26.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Avtale mellom Dyrøy Energi A/S og Dyrøy kommune – Bruk av tiltakskonsulenten 

 

Saksopplysninger 

Formannskapets vedtak av 22.02.17.  

Administrasjonens vurdering 

Avtale med Dyrøy Energi A/S legges fram for formannskapet til godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet godkjenner avtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi A/S om bruk av 

tiltakskonsulenten. 

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens forslag. 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Dyrøy Energi A/S 

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/57 

 

 

 

 

05.04.2017 

 

 

Avtale mellom Dyrøy Energi A/S og Dyrøy kommune –  

Bruk av tiltakskonsulenten 

 
 

Bakgrunnen for avtalen: 

 

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017  

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

vervet som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi.   

2. Dyrøy Formannskap forventer seg forelagt et avtaleutkast om samarbeid mellom Dyrøy 

Energi AS og Dyrøy kommune. Avtalen bør bl.a inneholde:  

- Varighet (Fra – til)  

- Inhabilitet som saksbehandler  

- Omfang: Reg. av tidsforbruk/økonomi.  

Dyrøy Energi har inngått følgende oppdragsavtale med Dyrøy kommune som er hovedaksjonær i 

Dyrøy Energi A/S jf. vedtak i Formannskapet, den 22.02.17. 

Oppdrag:  Bruk av tiltakskonsulent Frank Moldvik. 

Oppdragets art: 

 Tiltakskonsulenten innehar vervet som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi A/S. 

 I praksis innebærer vervet at Frank Moldvik får et koordineringsansvar for videre drift av 

selskapet. 

 Frank Moldvik vil være inhabil som næringsrådgiver i søknader fra selskapet Dyrøy 

Energi A/S, da selskapet vil være part i saken. Jf. Forvaltningslovens §6e). 

 Omfang: Abeidsmengden vil variere, men antas å utgjøre 5-10% av stillingen som 

tiltakskonsulent i dag innehar. 

 

Oppdragets begynnelse, varighet og omfang 

Tidsbegrenset oppdrag er tiltrådt / t.o.m. 31.12.2017 med evt. mulighet for forlengelse. Avtalen 
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 Side 2 av 2 

vurderes fortløpende i h.h.t. utvikling i selskapet. I oppdragsperioden kan avtalen sies opp med 

én måneds gjensidig varsel.  

 

Utgiftsdekning: Dyrøy Energi AS utbetaler ikke honorar eller lønn til Frank Moldvik 

Frank Moldvik registrer timer for de timer som arbeidet for Dyrøy Energi AS medfører. 

 

Frank Moldvik er fast ansatt i 100% stilling som rådgiver plan og næring, og vil få sin lønn 

utbetalt fra Dyrøy kommune på vanlig måte. Oppdrag for Dyrøy Energi A/S utføres på dagtid/ i 

arbeidstiden. Tiltakskonsulenten rapporterer til rådmannen. 

 

Taushetserklæring 

Som oppdragstaker for Dyrøy Energi har Frank Moldvik taushetsplikt i henhold til 

forvaltningsloven §§ 13–13 f. 

 

 

 

Sted, dato:  …………………… 

 

 

………………………………………............… 

For Dyrøy kommune 

 

 

……….......……………………………… 

For Dyrøy Energi 
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