
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Arvid Hanssen - huset 

Dato: 27.04.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Vedtak til saker som behandles i oppvekst- og omsorgsutvalget 25.04.17 og formannskapet 

26.04.17 legges fram i møtet.   

 

 

-�1�-



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

Saksnr 

PS 9/17 Godkjenning av møteprotokoll 09.03.17  2016/162 

PS 10/17 Referatsaker   

RS 5/17 Rådmannen orienterer   

RS 6/17 Signert avtale mellom Ungt Entreprenørskap og Dyrøy 

kommune 

 2016/557 

RS 7/17 Årsmelding 2016 Dyrøy eldreråd  2016/62 

RS 8/17 Protokoll fra møte i Midt- Troms regionråd, Dyrøy 3. 
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 2016/313 

RS 9/17 Vedrørende søknad om innlemming i Sametingets 

virkeområde for tilskudd til næringsutvikling. 

 2016/252 

RS 10/17 Endring av partitilhørighet  2015/120 

RS 11/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for 

beredskapen i Troms. Mener konsekvensene av å flytte 

339-skvadronen må utredes 

 2012/62 

RS 12/17 17/656 Foreløpig svar Dyrøy kommune  2016/613 

RS 13/17 Uttalelse vedrørende klager fra Målselv  kommune og 

Dyrøy kommune, fra Salangen kommune 

 2016/613 

RS 14/17 Negativ beretning Dyrøy kommune  2017/6 

PS 11/17 Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i 

introduksjonsprogram - revidering 

 2013/682 

PS 12/17 Strategisk næringsplan for Midt-Troms  2016/313 

PS 13/17 Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, 

Ibestad og Dyrøy 

 2017/64 

PS 14/17 Salgsinntekt - Grønne konsesjoner  2012/167 

PS 15/17 Budsjettreguleringer mars 2017  2017/113 

PS 16/17 Budsjettregulering vedrørende tidligere års udekket beløp 

på investeringsregnskapet 

 2017/113 

PS 17/17 Budsjettregulering I/2017  2017/55 

PS 18/17 Søknad om anleggsbidrag for bygging av mobildekning 

vede Skøvatnet og tilstøtende områder. 

 2017/130 

PS 19/17 Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker - 

Moan Auto- og Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa 

 2017/166 

PS 20/17 Søknad om Skjenkebevilling - Solkroken Kafe A/S  2016/307 

PS 21/17 Søknad om fritak som meddommer til Senja tingrett  2015/120 

PS 22/17 Avvikling av pliktsystemet for industrieide torsketrålere 

og omlegging av fiskeripolitikken 

 2017/204 
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Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 20.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 09.03.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 9/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 09.03.17 godkjennes. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�10/17�Referatsaker

RS�5/17�Rådmannen�orienterer
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2016/62 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 31.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsmelding 2016 Dyrøy eldreråd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Eldrerådet 5/17 01.03.2017 

Kommunestyret 7/17 27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2016 - Dyrøy eldreråd 

 

Saksopplysninger 

Se vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Utvalgsleders innstilling: 

Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 

 

 

  

  

William Melbye Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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2016 

ÅRSMELDING FOR DYRØY 
ELDRERÅDET 

DYRØY 

kommune 

 

 

 

 

Foto: Dyrøymat as 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2016/62 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 31.01.2017 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2016 

 

 

 
 

 

 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019  består Dyrøy eldreråd av følgende representanter  
- 2016: 
 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 

1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 

2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 

3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 

4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 

5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 

Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 

Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 

Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 

 

 

Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 

kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 

kommunen. 

 

Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 

kommunestyret vedtar disse. 

 

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 

organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet. 

 

Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 

“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 

generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen. 

 

Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen.  

Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet. 
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2. BUDSJETT: 

 
 

 

3. MØTER: 

 Det har vært avholdt 4 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 

1.mars, 22.juni, 18.oktober, og 25.november. 

 

Fra administrasjon møtte følgende: 

o Ordfører Marit A. Espenes: 1.mars, 22.juni, 18.oktober. 

o Rådmann Erla Sverdrup: 18.oktober. 

o Enhetsleder PLO Tove Utmo: 22.juni. 

 

Andre inviterte fra administrasjon som har møtt: 

o Sørreisa kommune Bodil Hanssen: 18.oktober. 

 

 Regioneldrerådet for Midt-Troms: Ingen møter i 2016. 
 

 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

 13. og 14.september: Eldrerådskonferansen, Finnsnes. 

Følgende deltok: Ingjerd Johansen. 

 

 2. og 3.november: Helse- og omsorgskonferanse, Tromsø. 

Følgende deltok: Kjærlaug Pedersen. 
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5. SAKER 

Rådet har behandlet til sammen 11 PS saker med fattet vedtak. 

 

 PS 1/16 Referatsak 

 PS 2/16 Årsmelding 2015 Dyrøy eldreråd 

 PS 3/16 Eventuelt 

 PS 4/16 Referatsak 

 PS 5/16 Brukerråd i Dyrøy kommune 

 PS 7/16 Referatsak 

 PS 8/16 Legetjenesten for Dyrøy og Sørreisa - status 

 PS 9/16 Brukerråd i Dyrøy kommune - status 

 PS 11/16 Referatsak 

 PS 12/16 Brukerråd i Dyrøy kommune - status 

 PS 13/16 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020 

 

6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 

 

 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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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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2	
 

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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3

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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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

Jørn Gunnar Olsen, +47 99 30 78 06 16/1792 - 3 2016/252 06.04.2017 

jorn.gunnar.olsen@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/Oppgis ved henvendelse 

                                                                                                                                                                                       -  

 

 

Vedrørende søknad om innlemming i Sametingets virkeområde for 

tilskudd til næringsutvikling. 
 
Viser til deres kommunes søknad datert 15.04.2016 om å innlemmes i Sametingets 
virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN-området).  
 
Sametinget har de senere årene fått søknader fra 5 kommuner om innlemming i STN-området. 
Samtidig har ikke virkemidlene til næringsutvikling økt. Sametinget må derfor gjøre en helhetlig 
vurdering av virkeområdet, der også en eventuell utviding med nye kommuner inngår. En slik 
prosess krever en grundig behandling, og Sametingsrådet vil igangsette et slikt arbeid i 2017. 
 
Deres søknad er derfor stilt i bero inntil saken kan tas opp til en helhetlig vurdering i 
Sametingets plenum. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Solveig Ballo Jørn Gunnar Olsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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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 

 

 

 

 Randi Helen Vaeng 

Skøvassveien 996 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/120 

Kjell Jostein Lillegård 

915 93 629 

033 

 

20.04.2017 

 

 

Endring av partitilhørighet 

 

Det vises til ditt brev 28. mars d.å. hvor du orienterer om din utmelding fra Felleslista for Dyrøy 

(heretter kalt FLD). I telefonsamtale stilte du spørsmål ved hvilke konsekvenser dette hadde for 

dine folkevalgte verv.  

 

Du er i dag folkevalgt som 1. vararepresentant til kommunestyret for FLD, fast representant i 

utvalget for Oppvekst og omsorg etter avtalevalg og 4. vararepresentant for gruppa H/FRP/FLD i 

utvalget for plan og natur etter forholdsvalg.  

 

Dyrøy kommune tar din utmelding fra FLD til orientering med følgende kommentar: 

 

Klargjøring: 

 

Din utmelding fra FLD får ingen praktiske følger. Dette klargjøres i det etterfølgende. 

 

I redegjørelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.2.17 sies det følgende: 

 

Kommuneloven § 16 nr. 1 regulerer innkalling av varamedlemmer til både kommunestyret og 

andre folkevalgte organer. Varamedlemmer skal så vidt mulig innkalles i den nummerorden de 

er valgt, og de skal innkalles fra den gruppen hvor det er forfall. Ordlyden i bestemmelsen gir 

ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet «gruppe».  Når det skal hentes inn 

varamedlemmer til andre organer enn kommunestyret, skal «gruppe» i kommuneloven § 16 ved 

forholdsvalg forstås som den gruppen som fremmet liste ved valg til dette organet, og ikke 

gruppen/listen som stilte til kommunestyrevalget. 

 

Videre står det: 

 

Dersom et medlem eller varamedlem melder seg ut av et parti, så skal vedkommende fremdeles 

regnes som del av sitt opprinnelige parti ved innkalling av varamedlemmer. 

 
Dette er det redegjort mer for i Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) side 143: 

 

Personer som er valgt som medlem av folkevalgte organer har som tidligere nevnt både rett og 

plikt til å fungere i vervet ut den periode som de er valgt for. Det er således uten betydning om 

vedkommende skifter politisk tilhørighet, f.eks. ved å melde seg inn i et annet parti. 
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 Side 2 av 2 

 

Departementet har presisert dette ytterlige i rundskriv H-12/15, punkt 2.9: 

 

Det hender at eit medlem eller varamedlem til formannskapet (eller eit anna folkevald) organ 

melder seg ut av partiet, og inn i eit anna parti, eller vel å vere uavhengig. Departementet får 

spørsmål om kva konsekvensar dette får når det gjeld rett og plikt for vedkomande til å delta i 

møte, innkalling av varamedlem m.m.  

 

Den som er vald inn i formannskapet har både rett og plikt til å delta i møte, uavhengig av 

partitilknyting, så lenge vedkomande ikkje misser valbarheita eller får fritak etter søknad. Dette 

følgjer av kommunelova § 40 nr. 1. Dersom vedkomande har forfall, skal vararepresentant 

kallast inn frå det partiet han/ho blei vald inn for, ikkje det partiet vedkomande har meldt seg inn 

i. Dette følgjer av kommunelova § 16 nr. 1.  

 

Dersom ein vararepresentant har skifta parti, skal vedkomande kallast inn når det er forfall frå 

det partiet han/ho blei vald inn for, ikkje det partiet vedkomande no representerer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell Jostein Lillegård 

fagleder tjeneste for integrering 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Kommunestyret 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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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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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: F30 

Saksmappe: 2013/682 

Saksbehandler: Kjell Jostein Lillegård 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i 

introduksjonsprogram - revidering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 5/17 25.04.2017 

Kommunestyret 11/17 27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram 

 

Saksopplysninger 

Vedlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram ble 

vedtatt av kommunestyret 28. april 2016. De legges nå fram for revidering.  

 

De erfaringer kommunen har gjort etter at vi begynte å bosette flyktninger er at mangel på 

mobilitet er problematisk. Det handler naturligvis om et snevert kollektivtilbud paret med 

mangel på førerkort for bil. Resultatet av dette er avskjæring fra aktiviteter og på litt lengre sikt 

arbeidsmarkedet. For å lykkes med integrering og permanent bosetting er det av stor betydning 

med førerkort og bil i Dyrøy kommune. 

 

For å imøtekomme dette behovet kan kommunen legge til rette for førerkortopplæring. Dette kan 

skje gjennom økonomisk tilskudd eller lån. Dette praktiseres ulikt av kommunene. Det finnes 

ingen data på dette, men kommunens egne undersøkelser viser at mange kommuner bidrar i en 

eller annen form. Så langt kommunen har undersøkt er det mest vanlig å gi fri uten trekk i 

introstønad til opplæring. Dette sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. I tillegg er det 

flere kommuner som gir rentefritt lån til førerkortopplæring samt kjøp av bil. I noen få 

kommuner gis det også tilskudd, ofte begrenset oppad. Det knyttes vanligvis krav til et visst 

norsknivå før tiltak/tilskudd innvilges. 

Administrasjonens vurdering 

For å skape en god arena for integrering og tilgang til et større arbeidsmarked er det nødvendig å 

ha førerkort og bil. For å skape grobunn for langsiktig bosetting i Dyrøy kommune ønsker 

kommunen å legge til rette for dette gjennom reviderte retningslinjer for bosetting av flyktninger 

og deltakere i introduksjonsprogram.  

 

Motargumenter til dette kan være at kommunen da forskjellsbehandler sine innbyggere.  

 

I gjennomsnitt koster det å ta førerkort for bil ca. 35.000 kroner. Bosatte flyktninger og deltakere 

i introduksjonsprogram har begrenset økonomi og dermed mulighet for å kjøre opp. Erfaringer 

fra andre kommuner viser også at denne gruppen har større utfordringer til å skaffe seg 
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ekstrainntekter gjennom strøjobber, feriejobber eller helgejobber enn øvrig befolkning. For å 

tilrettelegge for førerkort og kjøp av bil foreslår derfor rådmannen to alternative forslag til 

vedtak. 

 

I tillegg vil retningslinjene bli oppdatert med nye satser gjeldende f.o.m. 2017. Enkelte 

justeringer i oppstartspakkene nevnt under vedlegg ser vi også etter erfaring som nødvendig. 

 

Alternativ 1: 

 

Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

Dyrøy kommune yter etter søknad et tilskudd på kr. 10.000 til førerkortopplæring. For å motta 

tilskudd settes det krav til bestått muntlig norskeksamen, minimum nivå A2. Øvrige kostnader til 

opplæringen kan søkes dekt gjennom et rentefritt lån, oppad begrenset til kr. 35.000 inkludert 

tilskudd.  

 

Tilskudd/lån utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved 

dokumentasjon/kontoutskrift av "min konto" hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er 

gjennomført. 

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til kjøp av bil på inntil kr. 50.000.  

 

Nye satser gjeldende f.o.m. 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 

vedlegg for oppstartspakker. 

 

Alternativ 2:  

 

Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til førerkortopplæring på inntil kr. 35.000.  

 

Tilskudd/lån utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved 

dokumentasjon/kontoutskrift av "min konto" hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er 

gjennomført. 

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til kjøp av bil på inntil kr. 50.000.  

 

Nye satser gjeldende f.o.m. 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 

vedlegg for oppstartspakker. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram for drøfting med to alternative forslag til vedtak. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 

 

-�33�-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNALE RETNINGSLINJER 

 

FOR 

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER 

 

OG 

 

DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM 

 
 
 

 

Behandlet av Oppvekst- og omsorgsutvalget 08.03.2016 

Vedtatt av Dyrøy kommunestyre 28:04:2016 

  

-�34�-



2 

Innholdsfortegnelse 
INTRODUKSJON ....................................................................................................................................................3 

1 ETABLERING VED BOSETTING ............................................................................................................................3 

1.1 Bolig ............................................................................................................................................................3 

1.2 Etablering ...................................................................................................................................................3 

1.3 Klær ............................................................................................................................................................3 

1.4 Kontantbeløp ..............................................................................................................................................3 

1.4.1 Satser for kontantbeløp ......................................................................................................................4 

1.4.2 Etablering ved utflytting fra familie/bofellesskap ..............................................................................4 

1.4.3 Familiegjenforening ............................................................................................................................4 

1.5 Oversettelse av dokumenter ......................................................................................................................4 

1.6 Stønad i ventetid ........................................................................................................................................4 

1.7 Reisekostnader - personnummer ...............................................................................................................5 

2 Depositum bolig .................................................................................................................................................5 

3 Barn og unges etableringspakker ......................................................................................................................5 

3.1 Barnehagepakke .........................................................................................................................................5 

3.2 Skolepakke .................................................................................................................................................5 

4 Helsetilbud .........................................................................................................................................................5 

4.1 Medisin og behandling ...............................................................................................................................5 

4.2 Tannbehandling ..........................................................................................................................................5 

4.3 Briller ..........................................................................................................................................................6 

5 Fritidstilbud ........................................................................................................................................................6 

6 Tillegg til introduksjonsstønaden ......................................................................................................................6 

6.1 Barnetilsyn..................................................................................................................................................6 

6.2 SFO .............................................................................................................................................................6 

6.3 Reisestøtte .................................................................................................................................................7 

7 Sekundærbosetting ...........................................................................................................................................7 

8 Etablering av familiegjenforente .......................................................................................................................7 

8.1 Standardpakke – hvitevarer .......................................................................................................................7 

8.2 Startpakke –utsyr .......................................................................................................................................7 

8.3 Møbler /innbo ............................................................................................................................................7 

8.4 Klær ............................................................................................................................................................7 

8.5 Kontantbeløp ..............................................................................................................................................7 

8.5.1 Satser for kontantbeløp ......................................................................................................................8 

8.6 Ventestønad for familiegjenforente ..........................................................................................................8 

9 Utdanningsstøtte ...............................................................................................................................................8 

10 Klagebehandling ..............................................................................................................................................8 

Vedlegg .................................................................................................................................................................9 

 

-�35�-



3 

INTRODUKSJON 

Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet av Lov om introduksjonsordning 
og norskopplæring for nyankomne flyktninger (Introduksjonsloven). 
 
Alle pengebeløp som omtales i dette regelverket er tall som gjelder per 1. mars 2016. Beløpene 
indeksreguleres. Der det er statlige satser som er oppgitt, vil disse følge endringene som gjøres av 
staten. All tidsperspektiv som omtales i dette regelverket beregnes fra den enkeltes bosettingsdato. 

1 ETABLERING VED BOSETTING 

1.1 Bolig 

Man får ett tilbud, enten i bofellesskap, på hybel eller i leilighet. Det er på forhånd inngått 
husleiekontrakt med alle huseiere, og denne må følges. Dersom en har særlige behov for tilrettelagt 
leilighet, må dette ha vært dokumentert med erklæring fra lege i forkant av bosettingen. Er man 
misfornøyd med boligen og ønsker å flytte innad i kommunen, må man selv skaffe seg annen bolig. 

1.2 Etablering 

Ved bosetting skal en etableringspakke være inkludert i boligen. Innholdet i denne pakken er 
beskrevet nærmere i vedlegg til disse retningslinjer basert på familiens sammensetning og 
størrelse. Som et minimum kjøpes det inn senger til alle i husstanden. 
 
Møblene og hvitevarene er Dyrøy kommunes eiendom i 3 år. Ved flytting innen kommunen de tre 
første årene etter bosetting, kan man ta med seg de møbler/hvitevarer som man får ved bosetting i 
henhold til etableringsvedtaket. Etter 3 år eier man disse møbler/hvitevarer.  
 
Har man ikke fått full etableringspakke, kan man kreve utbetalt kontantbeløp for de 
møbler/hvitevarer, som man ikke har mottatt i henhold til etableringspakke. Man kan tidligst 
fremme et slik krav etter tre år og senest innen tre år og seks måneder. Det er et vilkår at man er 
fortsatt bosatt i Dyrøy kommune når man fremmer et slik krav. Flytter man fra kommunen før 3 år 
er gått kan kommunen avslå kravet. Se etableringsvedtak. 

1.3 Klær 

Til voksne gis det et tilskudd på kr. 3.000 til klær. Dette skal dekke utgifter både til sommer – og 
vinterklær. 
Barn og unge mottar egen etableringspakke, jfr. kap 3 (under). 

1.4 Kontantbeløp 

Ved bosetting betales et kontantbeløp til hver enkelt husstandsmedlem. Dette skal være 
tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og møbler den første tiden.  
Da de som kommer fra asylmottak allerede har fått noe etablering, er det forskjell på satsene i 
forhold til hvor flyktningene kommer fra. 
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1.4.1 Satser for kontantbeløp 

 Fra asylmottak Overføringsflyktninger 

Enslige 7.250 7.750 

Par/ to voksne i samme husstand  9.000 10.000 

Annet voksent husstandsmedlem som bosettes 
sammen med familien/i bofellesskap  
(omgjøres til enslig ved en utflytting etter gjeldende 
regler, se pkt. 1.4.2) 

5.000 5.500 

Pr barn – de to første barna 4.000 4.000 

Pr barn – fra tredje barn og videre 3.000 3.000 
 
Kontantbeløpet utbetales i sin helhet, eller i avdrag, etter vurdering i hver enkelt sak. 

1.4.2 Etablering ved utflytting fra familie/bofellesskap 

Familiemedlemmer/medlemmer i bofellesskap over 20 år som flytter ut innen 12 måneder etter 
førstegangs bosetting, har krav på følgende etableringsstøtte: 

 Kontantbeløp utbetales som familiemedlem ved bosetting – og omgjøres til enslig ved 

flytting. Nytt kontantbeløp med fratrekk av tidligere utbetalt beløp, utbetales 

 Startpakke hvitevarer  

1.4.3 Familiegjenforening 

Ved familiegjenforening gjøres ny beregning fra enslig til par/familie. Tidligere utbetaling trekkes 
fra. 

1.5 Oversettelse av dokumenter 

Flyktningenes medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må 
oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av Tjeneste for integrering. 

1.6 Stønad i ventetid 

Det er en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogram så snart som mulig etter 
bosetting. Ventestønaden er i samsvar med statens satser for økonomisk sosialhjelp. Stønad til 
husleie og strøm kommer i tillegg. 
Ventestønad utbetales fra bosetting og fram til første utbetaling av introduksjonsstønad.  
 
 Ventestønad pr. mnd. 

Enslige 5.850.- 

Ektepar/samboere 9.750.- 

Person i bofellesskap 4.850.- 

Tillegg for barn 

   0-  3 år 

   6-10 år 

 10-17 år 

 
2.250.- 
2.950.- 
3.800.- 

 
Ventestønad skal ikke overskride beløpet den/de bosatte vil få i introduksjonsstønad og barnetrygd. 
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1.7 Reisekostnader - personnummer 

For å få personnummer må den enkelte selv møte opp hos Folkeregisteret/Skatt Nord i Tromsø. 
Den enkelte flyktning må selv dekke reisekostnader i forbindelse med at det skal søkes om 
personnummer. 

2 Depositum bolig 

Tjeneste for integrering i Dyrøy kommune garanterer for depositum inntil kr.10.000,-. Man får et 
lån for depositum fra Tjeneste for integrering som skal tilbakebetales så snart som mulig med et 
fast trekk på minimum kr. 500,- per måned. Beløpet trekkes fra introduksjonsstønaden etter 
samtykke. Ved flytting utbetales depositum tilbake. Ved manglende betalt husleie, rengjøring, 
skader på bolig og så videre blir det trekk i depositumet. 

3 Barn og unges etableringspakker 

3.1 Barnehagepakke 

Det skal kjøpes inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehagen, med vinterklær, skotøy og 
annet tøy/nødvendig utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i 1. klasse, og som ikke har 
gått i barnehage. Se vedlagt liste. 
Pakken gis kun ved bosetting, og gjelder ikke for barn som fødes etter bosetting har funnet sted. 

3.2 Skolepakke 

Det er utarbeidet en pakke for barn fra 2. til 4. klasse, og en for de som går i 5. til 10. klasse. 
Se vedlagt liste. 
Disse etableringspakkene kjøpes inn sammen med representant fra Tjeneste for integrering, som 
samtidig gir veiledning om påkledning og klima i Norge. 
Dersom bosetting skjer sen vår/sommer, kjøpes vinterklær inn tidlig høst. 

4 Helsetilbud 

Alle overføringsflyktninger skal ha en omfattende helseundersøkelse, Mantoux og ev. skjermbilde. 
Førstegangs undersøkelse, egenandel, dekkes av Dyrøy kommune. Flyktninger som bosettes fra 
mottak skal ha gjennomgått nødvendige undersøkelser mens de var i mottak.  

4.1 Medisin og behandling 

Tjeneste for integrering informerer om egenandelskort. Vanlig regler gjelder. 

4.2 Tannbehandling 

Det ytes hjelp til førstegangs tannbehandling med inntil kr. 5.000,-.  
Hjelpen ytes etter kostnadsoverslag fra behandlende tannlege. Tjeneste for integrering bestiller 
time så snart som mulig etter bosetting. Dersom høye utgifter skyldes sykdom, søkes det refusjon 
fra Helfo. Overtannlegen vil ev. bli brukt til å gjøre vurderinger. 
Dokumenterte reiseutgifter til første tannbehandling dekkes av Tjeneste for integrering. Krav om å 
få utbetalt stønad til tannbehandling må fremmes innen 1 år. 
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4.3 Briller 

Tjeneste for integrering dekker utgifter til optiker/briller med inntil kr. 2.000,-. Utgifter til synstest 
er inkludert i dette beløpet. Dette gjelder de som ikke allerede har fått dekket utgifter til briller i 
mottak. Det undersøkes om søker har rett til å få dekket utgifter til briller gjennom NAV. 
Dette gjelder også for barn av flyktninger som er bosatt i kommunen. 

5 Fritidstilbud 

Tjeneste for integrering dekker medlemskapskontingent til idrettslag på inntil kr.300,- per person i 
de to første årene etter bosetting. Månedlige utgifter til treningsstudio, skibakke, svømming, og så 
videre betales av hver enkelt medlem. Konkrete aktiviteter for barn i regi av lag/foreninger kan 
dekkes med inntil kr. 2.000,- etter søknad. Utgifter til dette må dokumenteres. 

6 Tillegg til introduksjonsstønaden 

Flyktninger over 18 år og med behov for grunnleggende kvalifisering, som blir bosatt i Dyrøy 
kommune, har rett og plikt til Introduksjonsprogram. Introduksjonsstønaden utgjør 2G for deltakere 
over 25 år, og 2/3 av 2G for deltakere under 25 år. 
 
Deltakere under 25 år som ikke blir bosatt sammen med sine foreldre, mottar full 
introduksjonsstønad.  
 
Introduksjonsprogrammet skal i utgangspunktet vare i 2 år, i særskilte tilfeller i 3 år. Programmet 
skal være på full tid og fullt arbeidsår. For deltakere med mange barn, eller deltakere som bor langt 
unna skolen, kan utgifter til barnetilsyn og transport bli svært kostbare. 
 
Dersom en ikke følger undervisningen og ikke er på praksisplassen når hun/han skal, medfører det 
trekk i stønaden. 

6.1 Barnetilsyn 

I hht. Introduksjonsloven skal kommunen tilrettelegge for barnetilsyn for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Dette fordi deltakerne er pålagt å delta i programmet. 
I forbindelse med bosetting av barnefamilier melder Tjeneste for integrering fra om behov for 
barnehageplass.  
For deltakere i introduksjonsprogrammet dekkes utgifter til barnehage. Utbetaling skjer direkte til 
kommunekassen. Kost dekkes ikke. 
I de tilfeller når enslige forsørgere har krav på statlige ytelser til utgifter av barnehage/SFO, vil 
denne bestemmelsen gjelde inntil vedkommende får innvilget slik ytelse. 

6.2 SFO 

For deltakere i introduksjonsprogrammet som har barn i 1. -4. klasse, gis det et tilskudd til SFO-plass 
inntil 10 timer per uke, første bosettingsår i kommunen. Dersom deltakeren i programmet ønsker å 
benytte plassen utover dette, skal han/hun dekke dette selv. Utbetaling skjer direkte til 
kommunekassen. 
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6.3 Reisestøtte 

For deltakere som bor mer enn 4 km fra skolen/praksisstedet gis reisestøtte etter samme regler 
som for elever i grunnskolen. 
Transport ytes også for deltakere som bor mer enn 2 km fra skolen for deltaker som skal bringe 
barn til barnehage, eller skole t.o.m 1.klasse. Her gis det bare støtte til en voksen. 

7 Sekundærbosetting 

Dersom flyktninger (omfattet av integreringstilskuddsordningen) fra andre kommuner flytter til 
Dyrøy, skal det skje etter avtale med fraflyttingskommunen. Videre skal det være i tråd med et ev. 
kvalifiseringsløp, eller være en rimelig forklaring på flyttingen. 
Flyktninger som sekundærbosettes må selv finne bolig. Det ytes ikke hjelp til etablering. 
Dersom botiden etter førstegangs bosetting er under 2 år, kan det vurderes om vedkommende skal 
få delta i Introduksjonsprogram. 
Det ytes ingen hjelp til flyktninger som velger å avbryte Introduksjonsprogrammet  
(jfr. Introduksjonsloven). 
Ved flytting fra Dyrøy, ytes det ingen hjelp i forbindelse med flyttingen. 

8 Etablering av familiegjenforente 

Ved etablering av familegjenforente tas det utgangspunkt i herboendes situasjon. 
Alle ordninger som er presentert i dette kapitlet gjelder  

 personer som blir familiegjenforent med person som deltar i Introduksjonsprogram  

 som blir familiegjenforent med person som har en botid på mindre enn fem år i Norge  

(altså personer som utløser integreringstilskudd) 

 den familiegjenforente selv har rett og plikt til Introduksjonsprogram 

 mindreårige som blir familiegjenforent med personer i kategorien(e) over 

Generelt 
Etablering for familiegjenforente består av klær/utstyr til barn. Videre består etableringen av et 
kontantbeløp som blir beregnet ut fra familiens størrelse etter familiegjenforening. Det gjøres 
fratrekk for allerede utbetalt kontantbeløp til herboende (jfr. pkt 1.4.3) 

8.1 Standardpakke – hvitevarer 

Det kjøpes ikke inn hvitevarer i forbindelse med familiegjenforening 

8.2 Startpakke –utsyr 

Ved familiegjenforening kjøpes det inn sengetøypakke/håndklær 

8.3 Møbler /innbo 

Det kjøpes ikke inn innbo i forbindelse med familiegjenforening, ut over seng til barn. 

8.4 Klær 

Til voksne gis det et tilskudd til kr. 3.000 til klær.  
Barn og unge mottar egen etableringspakke, jfr. kap 3.0   

8.5 Kontantbeløp 

Ved bosetting betales et kontantbeløp til den enkelte husstand. Dette skal være tilstrekkelig til å 
kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og møbler den første tiden. 
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8.5.1 Satser for kontantbeløp 

 Den gjenforente mottar 

Ektefelle 7.000 

  

Pr barn – de to første barna 3.000 

Pr barn – fra tredje barn og videre 2.000 
 

8.6 Ventestønad for familiegjenforente 

For familiegjenforente som har rett og plikt til introduksjonsprogram, er det en målsetting at alle 
skal komme i gang med programmet så snart som mulig etter bosetting. I ventetid fram til oppstart 
av introduksjonsprogram, utbetales det ventestønad etter samme regler som for andre nybosatte 
flyktninger, jfr. kap. 1.6 i disse retningslinjene. 
 
Ventestønad utbetales fra bosetting og fram til første utbetaling av introduksjonsstønad 

9 Utdanningsstøtte 

Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne kan motta introduksjonsstønad dersom dette ligger 
innenfor de to årene elevene ellers ville delta på introduksjonsprogram.  
 
Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne har etter dette rett til stipend og lån fra Statens 
lånekasse.  
 
Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få utdanningsstipend fra Lånekassen, mens 
overføringsflyktninger og flyktninger med asyl i Norge kan få flyktningstipend.   
 
Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få et kommunalt stipend på differansen mellom 
utdanningsstipend og flyktningstipend. Det søkes om stipend og lån fra Statens lånekasse på vanlig 
måte, samtidig som det søkes om kommunalt stipend. Deltakeren vil få et vedtak om at det 
kommunale stipendet dekker differansen mellom utdanningsstipend og flyktningstipend. Dette 
utbetales til Statens lånekasse for utdanning når eleven har fullført grunnskolen. Dersom eleven 
ikke fullfører grunnskolen, vil han/hun selv være ansvarlig for å tilbakebetale det de har fått for mye 
fra Statens lånekasse. 
 
Personer som mottar stipend har ikke rett til økonomisk sosialhjelp. 

10 Klagebehandling 

Vedtak som blir fattet i henhold til retningslinjer for bosetting og etablering av flyktninger Dyrøy 
kommune, kan påklages. 
Klagefristen er tre uker etter at vedkommende har mottatt melding om vedtak. Klagen rettes til 
Dyrøy kommune, Tjeneste for integrering, som vil behandle klagen. Kommunen skal etter klagen er 
mottatt, gjennomgå saken på nytt og foreta undersøkelser som klager gir grunn til. Kommunen kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Fastholdes vedtaket, sendes 
klagen videre til formannskapet i kommunen for endelig avgjørelse. 
 
I tillegg til at Tjeneste for integrering gir opplysninger om klageadgangen kan de være behjelpelig 
med selve klagen, og sende den videre til formannskapet for videre behandling 
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Vedlegg 

 Barnehagepakke/1.klasse-pakke 

 Skolepakke, 2.- 4. klasse 

 Skolepakke, 5.-10. klasse 

 Startpakke, kjøkken 

 Møbler/hvitevarer standard enslige 

 Møbler/hvitevarer standard familie 
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BARNEHAGEPAKKE/SKOLEPAKKE, 1. KLASSE 

Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 
 

Vinterjakke  Joggesko  
Vinterdress  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko, alt. cherroks  
Lue  Støvler/cherroks  

Halskrave/skjerf    

Ull- eller fleecegenser  Matboks  
Ull- eller fleecebukse  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Svømmetøy  
Regntøy /regnvotter  Ryggsekk  

Joggedress  Pennal  

Strømpebukser, 2 par  Refleksvest  
Sokker, 2 par    

Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

 Tegnesaker  

Bukser, 2 par    
Innegenser    
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Skolepakke, 2.- klasse til 4. klasse 

 

Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 
 

Vinterjakke  Joggesko  
Vinterdress  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko, alt. cherroks  
Lue  Støvler/cherroks  

Halskrave/skjerf    

Ull- eller fleecegenser  Matboks  
Ull- eller fleecebukse  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Svømmetøy  
Regntøy   Ryggsekk  

Joggedress  Pennal  

Strømpebukser, 2 par  Refleksvest  
Sokker, 2 par    

Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

   

Bukser, 2 par     
Innegenser    
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Skolepakke, 5. klasse til 10. klasse 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
Vinterjakke  Joggesko  

Overtrekksbukse  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko  
Lue  Støvler  

Halskrave/skjerf    
Ull- eller fleecegenser  Matboks  

Stillongs  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Ryggsekk  
Regntøy   Pennal  

Bukser, 2 par  Refleksvest  
Innegenser    

Sokker, 2 par    
Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

   

 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Startpakke kjøkken 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
3 stk Kasseroller  Oppvaskmiddel  

1 stk Stekepanne  Oppvaskbørste  

*Asjett   Grønnsåpe  
*Kopp/krus  Bøtte  

*Middags tallerken  Nal  
*Suppe tallerken  Gulvklut  

*Bestikk, kniv/gaffel/skje  Oppvask kluter  

*Glass  Vaskepulver (Klesvask)  
Div. stekespade, øse osv.  Støvsuger  

Brødkniv  Postkasse  
Grytevott    

Ildfastform    
Skjærebrett    
* En til hvert familiemedlem 
 
TILLEGG FOR OVERFØRINGSFLYKTNINGER 

*Dyne og pute sett  *Dyne og pute trekk  

*Laken    
*  En til hvert familiemedlem 
 
Målet med denne pakken er at de skal ha nødvendig utstyr for å lage seg mat og utføre nødvendig 
renhold de første dagene.  
Pakkens totale kostnad ca 2000-2500,- som trekkes fra kontantbeløpet. 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Møbler/hvitevarer standard enslige 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 

Sofa 3-seter eller 2+2  Komfyr  

Sofabord  Vaskemaskin  
Tv-bord  Lite kjøleskap m/fryser  

Kjøkken bord m/stoler  TV – flatpanel ca. 32-40"  
Enkel seng  TV antenne/dekoder  

Bærbar PC (verdi inntil 5.000)    
 
Møbler, hvitevarer, PC og tv er kommunens eiendom i 3 år. 
 
 
 
 
 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Møbler/hvitevarer standard familie 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
Sofa 2+3 eller 3+3 seter  Komfyr  

Sofabord  Vaskemaskin  

Tv-bord  Stort kjøleskap m/fryser   
Kjøkken bord m/stoler  TV flatpanel ca. 32-40"  

*Enkel seng til barna,          
ev. køyeseng 

 TV antenne/dekoder  

Dobbel seng eller 
enkelseng til enslig forelder 

 Bærbar PC til voksne i 
introduksjonsprogram 

 

*  En til hvert barn ev. køyeseng 
 
Møbler, hvitevarer, PCer og tv er kommunens eiendom i 3 år. 
 
 
 
 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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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 12/17 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».  
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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).  

-�54�-



 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 

-�59�-



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: 2017/64 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 4/17 25.04.2017 

Kommunestyret 13/17 27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

2 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

3 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

 

Bakgrunn for inngått samarbeid for Dyrøy kommune er vedtak i kommunestyre 05.10.2015 hvor 

rådmann fikk i oppdrag å utrede andre løsninger for organisering av legetjenesten . 

 

Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2015 

1. Dyrøy formannskap finner det vanskelig å ta stilling til utredede modeller uten at budsjett er 

på plass. 

2. Som foreløpig innspill krever vi tilstedeværelse ved legekontoret i Dyrøy med minimum 4 

dager pr. uke. 

3. Andre løsninger for organisering av legetjenesten utredes. Samarbeidsavtalen gjennomgås, 

herunder ordning med vertskommunemodell med eget styre med politisk representasjon. 

4. Det forutsettes at Dyrøy kommune tas med som likeverdig part i det videre arbeidet. 

5. Det forutsettes at valgt ordning er en prøveordning som skal evalueres etter maks. 6 mnd. 

 

Rådmann henvendte seg til Ibestad kommune som hadde hatt utfordringer med rekruttering av 

leger. Dette dannet i 2016 grunnlag for oppstart av et samarbeid med Ibestad, Salangen, 

Lavangen og Dyrøy kommune hvor hensikten har vært å se på muligheten for et nytt 

legesamarbeid kalt Astafjordlegene. 

Saken om etablering av lagsamarbeid legges frem likelydende i samarbeidskommunene Ibestad, 

Dyrøy, Lavangen og Salangen. 

 

Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt: 

Lars A. Nesje kommuneoverlege Salangen kommune 

Kjell-Are Pettersen kommuneoverlege Lavangen kommune 

Erla Sverdrup Rådmann Dyrøy kommune 

Anita Dahl Solbakken HSO-leder Ibestad kommune 

Roe Jenset Rådmann Ibestad kommune, leder av gruppen og sekretær. 
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Saksfremlegg er utarbeidet av Ibestad kommune og blir gjeldende saksfremlegg for alle fire 

kommuner 

 

Saksopplysninger 

Saksopplysninger 

Å gi befolkningen i våre respektive kommuner et fullgodt legetilbud har til tider vært krevende. 

Et fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant og utbredt bruk av 

vikarleger fra vikarbyrå er benyttet.   

Manglende tilstedeværelse av nødvendig kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har 

fått nyttiggjort muligheten av å benytte turnusleger. Ulike samarbeidsordninger har ikke gitt 

befolkningen den trygghet de søker.  

Små legekontor med en til tre leger gjør det vanskelig å planlegge når ferie skal avvikles og 

sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med hensyn til legevakt, der de respektive 

kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en svekkelse av legetjenesten i kommunen.  

Faren er stor for at det systematiske samfunnsmedisinske arbeidet nedprioriteres ettersom det 

ikke er kapasitet. 

Med dette som bakteppe ble det gjennomført et møte der rådmennene i Salangen kommune, 

Lavangen kommune, Dyrøy kommune og Ibestad kommune deltok. Målet var å utrede 

muligheten av et interkommunalt samarbeid, etter modell av Senjalegene, der målsetningen 

skulle være at befolkningen i de respektive kommunene skulle få et fullgodt legetilbud i egen 

kommune. 

 

Fakta i saken 

Målsetningen er å etablere en legevirksomhet som gir et fullgodt legetilbud til befolkningen i 

kommunene som samarbeider, herunder ivareta allmennmedisinske og samfunnsmedisinske 

oppgaver som kommunene er pålagt.  

Det er et mål å opprettholde minst samme kvalitet som i dag, men oppnå mindre sårbarhet i 

forhold til variasjon i bemanning. Høy kvalitet på tjenesten vil være et rekrutterings- og 

stabiliseringsfortrinn i konkurransen om nye leger. 

Kommunene må likevel trolig etablere samarbeid over et større område for å ivareta krav til 

legevakt, KAD-senger og krav til spesialisert rehabilitering. Dette aksentueres av kompetanse- 

og bemanningskravene i akuttforskriften, der nye krav trer inn fra mai 2018. 

Stillingshjemlene som kommunene har skal videreføres. For leger som tilsettes heretter, må det 

forutsettes at de er villige til å samarbeide praktisk og faglig som beskrevet.  

Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet med lege og 

medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

Den samlede virksomheten skal gi et robust fagmiljø for den enkelte lege, herunder turnusleger 

og være en arena for legestudenter som utplasseres. Dette innebærer å videreføre og 

videreutvikle samarbeidsavtaler med universitetet i Tromsø. Det er ønskelig at man på lengre 

sikt også kan inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid.  

For å oppnå et felles fagmiljø og gode samarbeidsrelasjoner er det hensiktsmessig at leger som 

skal betjene de mindre legekontorene også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder, 

eksempelvis 1 – 2 dager ukentlig. 

Miljøet skal ivareta veiledning og det formaliserte behovet for deltakelse i smågruppe i 

allmennlegers videre- og etterutdanning. Det forventes således felles faglige møter. 

Det må etableres et felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern og legale krav er 

ivaretatt samtidig som kravet om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger er ivaretatt, 

også ved planlagt eller uventet fravær blant legene. EPJ må være tilknyttet norsk helsenett og 

kommunisere mot spesialisthelsetjeneste og mot kommunale pleie-/ omsorgsavdelinger og 

enheter, e- resept og NAV/ Helfo m.v. 
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Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å kunne drifte et 

felles journalsystem(EPJ).   

Det vil være mulig å tildele fastlegehjemler både til fastlønnede og næringsdrivende fastleger. 

Avtaleform kan endres over tid. Næringsdrivende fastleger betaler en avtalt leiesum til 

driftsorganisasjonen (§ 8.2- avtale) for bemannede og utstyrte lokaler. 

Akuttforskriften sier at kommunene skal bidra til at befolkningen, ved behov for øyeblikkelig 

hjelp, mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus hele døgnet 

(dvs. vurdere, gi råd og veilede, diagnostisere og behandle, rykke ut umiddelbart når det er 

nødvendig).  

Kommunen plikter å etablere bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene.   

Følgende krav er satt:  

a) Godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og 

overgrepshåndtering. 

b)  Legen har godkjenning som allmennlege, gjennomført 3 års veiledet tjeneste, 

gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i 

akuttmedisin og volds- og overgreps-håndtering. 

 

Helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og 

kurs i volds og overgrepshåndtering.    

a) 80 % av telefonhenvendelsene besvares innen 2 minutter 

b) utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for 

dokumentasjon og kvalitetskrav  av virksomheten 

 

Et overordnet interkommunalt legesamarbeid kan også føre til ytterligere samarbeid på et senere 

tidspunkt. Disse områdene er ikke drøftet i gruppen, men følgende kan nevnes; KAD-senger 

innen rus og psykiatri, Helsesøstertjeneste, Psykososialt kriseteam, Jordmortjeneste, 

Folkehelsearbeid/ forebyggende-/ proaktivt arbeid. 

 

Det har ikke vært et moment for arbeidsgruppen å forhaste seg i denne prosessen. Målsetningen 

er å etablere gode legetjenester for alle innbyggerne i regionen, men å bruke den tiden som er 

nødvendig for å få dette til. 

 

Arbeidsgruppen ser for seg følgende tidsperspektiv; 

 

Fase 1 2016 

Utrede grunnlagsmateriale og klargjøre rammer, muligheter og begrensninger. 

Målsetning: Politisk tilslutning fra de involverte kommunene. 

 

Fase 2 2017 

Detaljplanlegging, Økonomiske beregninger, Utarbeide organisasjons-modeller og klargjøre for 

rekrutering og implementering. Når alle detaljer er utarbeidet og det økonomiske aspektet belyst, 

skal prosjektet opp til endelig politisk behandling i de respektive samarbeidskommunene. 

 

Fase 3 2018 

Rekrutering, Operativ drift 

 

Per dato er situasjonen som følger, for de enkelte kommunene: 

 

Salangen kommune 
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Salangen har tre fastleger og en turnuslege som gir helsetjeneste til 2240 innbyggere og har om 

lag 2.500 listepasienter. Alle lister er fulle og kommunen har opprettet og lyst ut ytterligere en 

fastlegehjemmel som forventes bemannet fra 01.09.2016. 

En av legene er kommuneoverlege, p.t. i 60 % stilling og en er kommunelege med ansvar for 

helsestasjon og sykehjem i 20 % stilling. To av legene arbeider 4 dager pr. uke. En lege er fritatt 

for legevakt. 

Kommunen er vertskommune for videregående skole, asylmottak, statlig mottak for mindreårige 

under BUF-etat og Lamo ungdomssenter (BUF-etat).  

Helsetjenesten i Salangen har lang erfaring med asylsøkere og flyktninger, herunder enslige 

mindreårige asylsøkere. 

Salangen kommune har valgt å organisere seg i en to-nivå- modell der fagledere er direkte 

underlagt rådmannen. Det er egne avdelinger for pleie/ omsorg, helsetjeneste og miljøtjeneste. 

Miljøtjenesten omfatter boliger for psykisk utviklingshemmede, psykiatripasienter og andre med 

særlige behov.. Det er således ingen administrativ helse- og sosialsjef.  

Helseavdelingen omfatter legekontor, helsestasjon og rehabiliteringsseksjon, sistnevnte med 

fysioterapeuter, ergoterapeut/ rehabiliteringskoordinator og psykiatripersonell.  

Helsesenteret er samlokalisert med ambulansestasjon. 

 

Ibestad kommune 

Ibestad har to legehjemler samt turnuskandidat. Manglende veiledningskompetanse har ført til at 

muligheten for turnuskandidat ikke er benyttet. Manglende søkere førte til at kommunen var uten 

fastlege i perioden 2014-2016. Vikarleger innleid via bemanningsbyrå har servisert kommunens 

1400 innbyggere med legetjenester. Ny fastlege ansatt fra 1. august 2016. 

 

November 2015 ble det opprettet asylmottak for mindreårige mellom 15 og18 år, det har vært 

vikarbyrå og helsestasjon med to ansatte, en helsesøster med psykiatrisk videreutdanning og en 

sykepleier som har ivaretatt helse hos asylantene.  

 

Fra 2014, og frem til i dag, er det vikarbyrå som har ivaretatt legedekning, samfunns-medisinske 

oppgaver, tilsynslege sykehjem og asylmottak. 

 

Legekontor har 1,8 årsverk helsesekretær stilling, 2 årsverk fastlege og med rett veiledning har vi 

mulighet til å få en turnuslege til Ibestad.  

 

Ibestad kommune er organisert i en tre-nivå modell, der faglederne er direkte underlagt 

seksjonslederne, som igjen er underlagt rådmannen. Ibestad kommune har egen helse-, sosial- og 

omsorgsleder. 

 

Helsesenteret er samlokalisert med sykehjemmet. 

 

Lavangen kommune 

Lavangen har to fastlegehjemler og en turnuslege som serviserer 1050 innbyggere.  

Hjelpepersonell er fra sommeren 2016 økt fra 1.6 til 2.0 stillinger - hvorav alle har utdanningen 

innen helsesekretær/legesekretær.  Journalsystemet er Winmed 3.  Legekontoret er fra 2006 

lokalisert på Soløy, men vedtak i kommunestyret fra juni 2016 om flytting av legekontor til 

sentrum.   

Lavangen opplever stor sårbarhet i forhold til fravær av leger i ferier og sykdom. I den ene 

fastlegehjemmelen er det for tiden vikar og han har valgt å være kommunalt ansatt. 

Kommuneoverlegen har 60 % kommunal ansettelse som innbefatter medisinskfaglig rådgivning, 

helsestasjon, miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap, administrativ ledelse av 

legekontoret med personalansvar og ledelse av psykososialt kriseteam.   
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Kommunen er organisert i to-nivå modell hvor fagledere er direkte underlagt rådmannen. Rus- 

og psykiatritjeneste er underlagt omsorgsleder. Helsestasjon, jordmortjeneste, legetjeneste og 

fysioterapi er underlagt kommuneoverlege.   

 

Brannmannskapet inngår i en frivilling ordning akuttberedskap for hjertestans i kommunen. 

Kommuneoverlege har vært ansvarlig for opplæring av brannkorpset.  

 

Dyrøy 

Sørreisa kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid med Dyrøy kommune om 

fastlegelegetjenesten i kommunene gjeldende fra  01.01.2011. 

 

Antall hjemler Dyrøy kommune hadde før inngåelse av avtalen med Sørreisa kommune var 1 

lege og 1 turnus. Arbeidsgiver i dag er Sørreisa kommune. Det synes som turnus stillingen etter 

sammenslåingen er gjort om til en fast hjemmel. 

Hjelpepersonell før inngåelse: 1,64 årsverk fordelt på 3 ansatte og 0,2 årsverk kontorleder. 

Fordeling mellom lege og hjelpepersonell: 1:1 

Sykehjem: 20% stilling 

 

Turnuslege ble foreslått til å være fast i Sørreisa da dette legekontoret var det som alltid ville ha 

annen lege tilstede for veiledning osv. 

 

I samarbeidet har kontorstedene i begge kommunene fram til sommeren 2014, vært drevet med 

daglige åpningstider på ukedager gjennom hele året. Fra og med sommeren 2014 ble 

kontorstedet i Dyrøy kommune stengt i forbindelse med sommerferieavviklingen i tjenenesten. 

Bakgrunnen for stengingen var -og er- behovet for å sikre en forsvarlig drift av tjenesten også 

under sommerferieavviklingen. Denne løsningen er også forankret i revidert 

vertskommuneavtale mellom partene. 

 

En har sett at tidligere fordeling av bemanningsressurser mellom kontorstedene ikke har stått i 

sammenheng med pasientgrunnlag og offentlige oppgaver som skal serves av fastlegene. Dette 

har gitt en skjevfordeling, hvor Sørreisa kontorsted har hatt vesentlig mindre tilgjengelige 

ressurser for hjelpepersonell og legetimer. Dette ser vi også gjennom hvordan tilgjengelig liste-

kapasitet hos fastlegene fordeler seg.  

 

Fra april 2015 har det vært prøvd ut en modell hvor Dyrøy kommune har hatt redusert 

åpningstid, hvor kontorstedet har vært stengt en dag per uke og har hatt redusert bemanning i to 

dager. Denne modellen har vist seg å være sårbar og lite hensiktsmessig. Ny midlertidig modell 

vil iverksettes fra 19.10.2016, hvor kontorstedet i Dyrøy kommune vil stenges to dager per uke, 

men ha full drift resterende dager. 

Kommunenes innbyggere fordeles likt mellom kommunenes 5 fastlegehjemler (turnuslege har 

ikke egen liste). Listestørrelsen, antall pasienter legen skal ha ansvaret for mellom 700 – 770 stk. 

Samarbeidsavtalen med Sørreisa er oppsigelig, med 1 års oppsigelsestid. 

 

 

 

Vurdering 

Det er viktig, i denne sammenheng, å presisere at legekontorene i de respektive kommunene skal 

bestå som i dag. De respektive kommunene skal oppleve bedre kontinuitet, at arbeidsoppgaver 

som før ble utsatt, nå blir systematisert og gjennomført. At de mulighetene og hjemlene som 

ligger ubrukt, blir tatt i bruk og at befolkningen får et fullgodt legetilbud. 

 

Organisasjonen ASTAFJORDLEGENE  skal stå for rekrutering, inngåelse av felles avtaler, 

samfunnsmedisinske oppgaver, veiledning og kursing av personell. 
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Helse og miljø  

For at en slik overbygning/samarbeid skal fungere må det utarbeides felles plattformer/tekniske 

løsninger. 

 

Felles journaldatabase og ensartet program vil sikre mulighet for å betjene publikum også når 

legene eller medarbeiderne utfører arbeid på andre tjenestesteder. Det vil være mulig for enhver 

lege i systemet å hente opp en pasients journal. Det vil mulig for ethvert legekontor å kunne gi 

tjenester til en pasient i en annen kommune. 

De legale aspektene ved denne løsningen må utredes og en må finne organisatoriske løsninger 

som gjør dette mulig. 

 

Personell  

Det er ikke meningen å bygge opp en stor og tung sentral faggruppe. Men, skal overbygningen 

ASTAFJORDLEGENE ha livets rett må de utføre noen fellesoppgaver samt ivareta en del 

funksjoner som ikke blir godt nok ivaretatt i dag. 

 

Gruppen ser for seg følgende ressurser lagt til Astafjordlegene: 

1. Administrativ ressurs for astafjordlegene 

2. Service ressurs for å sikre at alle systemer, plattformer fungerer. 

3. Leder/koordinator av astafjordlegene 

4. Felles kommuneoverlegefunksjon 

5. Samordnet veilederfunksjon for turnusleger samt organisering av faglig påfyll til 

leger. 

6. Felles tilsynslege sykehjem/institusjoner 

 

 

Økonomi 

Opprettelse av ASTAFJORDLEGENE vil ikke føre til billigere tjenester for alle kommunene, 

men en bedre tjeneste. 

På nåværende tidspunkt kan ikke arbeidsgruppen kvantifisere de økonomiske forpliktelsene til 

den enkelte kommune. 

Dette blir en av arbeidsoppgavene i det videre arbeidet, sammen med utarbeidelse av 

økonomiske kjøreregler når en flyttes ressurser mellom legekontor og når personell fra andre 

legekontor trer inn. 

Rådmannen mener etablering av Astafjordlegene vil gi klare fordeler, det være seg, men ikke 

begrenset til: 

Rekrutering 

Relasjon til universitetet 

Redusere sårbarhet 

Foreta kompetanseheving og sikre at legene blir værende 

Dekke nødvendige funksjoner, inklusiv samfunnsmedisin 

Stå bedre rustet til fremtidige utfordringer som vi vet kommer 

 

Arbeidsgruppen har nå gjennomført fase 1, utrede grunnlagsmateriale og klargjøre rammer, 

muligheter og begrensninger. Målsetningen i denne fasen er å få en politisk tilslutning fra de 

involverte kommunene. 

 

Fase 2, som er planlagt gjennomført i 2017, skal gjennomføre detaljplanlegging, økonomiske 

beregninger, utarbeide organisasjonsmodeller og klargjøre for rekrutering og implementering. 

Rådmannen er av den formening at saken må opp til politisk behandling i de respektive 
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kommunene, når fase 2 er gjennomført og før en iverksetter. Dette for at de respektive 

politikerne skal få mulighet til å vurdere alle konsekvenser innen prosjektet implementeres. 

 

Administrasjonens vurdering 

Det er viktig at arbeidsgruppen har den nødvendige støtte hos politikerne i det arbeidet som skal 

gjøres. Rådmannen mener derfor det er viktig at prosjektet gis politisk tilslutning. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som omhandler 

detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 

klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at fase 2 er 

gjennomført. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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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 14/17 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: 210 

Saksmappe: 2017/113 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 02.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering økt låneopptak jfr investeringer - mars 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 27/17 15.03.2017 

Kommunestyret 15/17 27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Mars 2017 - budsjettreguleringer - Investeringer enhet 

teknisk 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen legger frem forslag til investeringer som krever økning i låneopptak. 

 

1. Investering i nytt lås- og alarmsystem adm.bygg inkl. ambulansestasjon, 

Nordavindshagen og Utleiebygg II (aktivitetshuset) med lånebehov på inntil kr 

2.000.000.  

2. Vannledning Evertmoen – Sæter, jfr. kommunevedtak av 05.10.15, låneopptak på kr 

2.760.000. Vannledningen er gjennomført utbygget i 2016.  

3. Vannledning Evertmoen – Brøstad kirke. Rådmannen har orientert muntlig om dette 

hastetiltaket i FSK og KS pr 2016. Låneopptak kr 4.051.000. Vannledningen er 

gjennomført utbygget i 2016.  

4. Økt behov for låneramme på vedtatt investering på renovering av bassenget på Elvetun 

skole. Opprinnelig innvilget låneramme kr 350.000, men anbudet viser et økt lånebehov 

på kr 130.000. Total investering kr 480.000.  

 

Totalt økt lånebehov i forhold til vedtatt driftsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, på kr 

8.941.000,- i 2017.  

 

Dette vil medføre økte driftskostnader på kr 420.229 i 2017, med økning til litt over kr 700.000 

de neste 3 årene.  

Administrasjonens vurdering 

Tiltakene 2 og 3 inngår i prosjektet Dyrøy nye vannverk. Dette er tiltak som ga behov for økt 

låneopptak i 2016, hvor det ikke ble lagt frem saksfremlegg i forhold til økt lånekostnad. Det 

vises til tidligere vedtak om at hele investeringen av nytt vannanlegg skal lånefinansieres.  

 

Lås- og alarmsystem for angitte bygg skal konkurranseutsettes og det forventes at anskaffelsen 

vil få verdi under 2 mill.  
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Det foreligger tilbud på utbedring av renseanlegg for bassenget ved Elvetun skole.  

For å gjennomføre tiltaket finansieres dette med låneopptak på totalt 480 000.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune øker sin budsjetterte låneramme fra kr 20.190.000 med kr 8.941.000 i 2017 til 

totalt kr 29.131.000, fordelt på følgende investeringer: 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017  

Enhetsleder teknisk og enhetsleder økonomi orienterte om saken. 

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 15.03.2017 

Dyrøy kommune øker sin budsjetterte låneramme fra kr 20.190.000 med kr 8.941.000 i 2017 til 

totalt kr 29.131.000, fordelt på følgende investeringer: 

 

 
 

 

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån

410 Administrasjonsbygg

Lås- og alarmsystem  

adm.bygg inkl. 

ambulansestasjon, 

Nordavindshagen og 

Utleiebygg II 

(aktivitetshuset) 2 000 000    2 000 000        

432 Vannanlegg Evertmoen - Sæter KS vedtak 2 760 000    2 760 000        

432 Vannanlegg Evertmoen - Brøstad kirke 4 051 000    4 051 000        

412 Renovering basseng

Hastevedtak FSK 14/17 - 

Elvetun skole 130 000        130 000           

8 941 000    8 941 000        

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån

410 Administrasjonsbygg

Lås- og alarmsystem  

adm.bygg inkl. 

ambulansestasjon, 

Nordavindshagen og 

Utleiebygg II 

(aktivitetshuset) 2 000 000    2 000 000        

432 Vannanlegg Evertmoen - Sæter KS vedtak 2 760 000    2 760 000        

432 Vannanlegg Evertmoen - Brøstad kirke 4 051 000    4 051 000        

412 Renovering basseng

Hastevedtak FSK 14/17 - 

Elvetun skole 130 000        130 000           

8 941 000    8 941 000        
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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INVESTERINGSBUDSJETTET 2017
BUDSJETTREGULERINGER

Vedtatt investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån Stat/FK

123 Edb-drift Ephorte 210 000       210 000          

151 Kirkelig administrasjon Tak 400 000       400 000          

410 Administrasjonsbygg Låsesystem 450 000       450 000          

412 Elvetun skole Basseng 350 000       350 000          

413 Omsorgssenter Nye oms.boliger 6 500 000    3 000 000       3 500 000    

424 Nordavindshagen Oppgr. Tekniske løsninger 400 000       400 000          

432 Vannanlegg Hovedprosjekt 14 940 000  9 580 000       5 360 000    

435 Renovasjon Avfallsmottak Finnlandmoan 3 800 000    3 800 000       

437 Kommunale veier Veier 2 000 000    2 000 000       

Vedtak  KS 76/16 29 050 000  20 190 000     8 860 000    

FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERINGER MARS 2017

Forslag til økning av investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån Stat/FK

410 Administrasjonsbygg

Lås- og alarmsystem  adm.bygg 

inkl. ambulansestasjon, 

Nordavindshagen og Utleiebygg 

II (aktivitetshuset) 2 000 000    2 000 000       

432 Vannanlegg Evertmoen - Sæter KS vedtak 2 760 000    2 760 000       

432 Vannanlegg Evertmoen - Brøstad kirke 4 051 000    4 051 000       

412 Renovering basseng Hastevedtak - Elvetun skole 130 000       130 000          

8 941 000    8 941 000       -                

Sum økt investeringsbudsjett 2017 37 991 000  29 131 000     8 860 000    
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ØKONOMIPLAN 2017-2020

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

123

Investeringer i anleggsmidler 210 000 0 0

151

Investeringer i anleggsmidler 400 000 0 0

410

Investeringer i anleggsmidler 450 000 0 0

412

Investeringer i anleggsmidler 350 000 0 0

413

Investeringer i anleggsmidler 6 500 000 12 000 000 0

424

Investeringer i anleggsmidler 400 000 0 0

432

Investeringer i anleggsmidler 14 940 000 1 000 000 2 000 000

435

Investeringer i anleggsmidler 3 800 000 0 0

437

Investeringer i anleggsmidler 2 000 000 2 000 000 2 000 000

29 050 000       15 000 000       4 000 000       

Låneopptak 20 190 000       10 000 000       4 000 000       

Økt låneopptak 2017 4 890 000         

Økning av låneramme 25 080 000       10 000 000       4 000 000       

Renter 137 954            174 530            163 238          

Avdrag 282 275            564 550            564 550          

Sum økte driftskostnader 420 229            739 080            727 788          

Økt låneopptak Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Økt investeringer i 2017

410 Administrasjonsbygg

Nytt låsesystem 2 000 000         

Renter 29 500               36 000               32 000            

Avdrag 100 000            200 000            200 000          

432 Evertmoen - Sæter KS vedtak 2 760 000         

Renter 41 055               52 440               49 680            

Avdrag 69 000               138 000            138 000          

432 Evertmoen - Brøstad kirke 4 051 000         

Renter 60 259               76 970               72 918            

Avdrag 101 275            202 550            202 550          

412 Økt lån til basseng skole 130 000            

Renter kr 130.000 1 934                 2 470                 2 340               

Renter kr 350.000 5 206                 6 650                 6 300               

EDB-drift

Kirkelig administrasjon

Administrasjonsbygg

Vannanlegg

Renovasjon

Kommunale veger

Sum investeringer øk.plan 2017-2020

Elvetun skole

Omsorgssenteret/adm.TPU

NORDAVINDSHAGEN
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Avdrag kr 130.000 3 250                 6 500                 6 500               

Avdrag kr 350.000 8 750                 17 500               17 500            

Total ekstra investering - opptak av 

lån 4 890 000         

Renter 137 954            174 530            163 238          

Avdrag 282 275            564 550            564 550          

Sum økte dritskostander 420 229            739 080            727 788          
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Budsjett 2020

0

0

0

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

4 000 000       

4 000 000       

4 000 000       

151 947          

564 550          

716 497          

Budsjett 2020

28 000            

200 000          

46 920            

138 000          

68 867            

202 550          

2 210               

5 950               

EDB-drift

Kirkelig administrasjon

Administrasjonsbygg

Vannanlegg

Renovasjon

Kommunale veger

Elvetun skole

Omsorgssenteret/adm.TPU

NORDAVINDSHAGEN
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6 500               

17 500            

151 947          

564 550          

716 497          
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INVESTERING NYTT LÅS- OG ALARMSYSTEM 2017

Forslag til økning av investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån

410 Administrasjonsbygg

Lås- og alarmsystem  adm.bygg inkl. 

ambulansestasjon, Nordavindshagen og 

Utleiebygg II (aktivitetshuset) 2 000 000     2 000 000     

2 000 000     2 000 000     

Forutsetninger
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Stat/FK

-                 
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FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERINGER MARS 2017

EVERTMOEN - SÆTER

Forslag til økning av investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar 

navn Tekst Beløp

432 Vannanlegg Evertmoen - Sæter KS vedtak 2 760 000     

2 760 000     
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Finansering

Lån Stat/FK

2 760 000     

2 760 000     -                 
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FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERINGER MARS 2017

Forslag til økning av investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar Finansering

navn Tekst Beløp Lån

432 Vannanlegg Evertmoen - Brøstad kirke 4 051 000     4 051 000     

4 051 000     4 051 000     
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Stat/FK

-                 
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Forslag til økning av investeringsbudsjett 2017

Ansvar Ansvar 

navn Tekst Beløp

412 Renovering bassengHastevedtak - Elvetun skole - inkl. i øk.plan 350 000        

412 Renovering bassengHastevedtak - Elvetun skole 130 000        

130 000        
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EKSTRA LÅN KR 130.000 - JFR. ANBUD - TIL RENOVERING BASSENG - HASTEVEDTAK
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Finansering

Lån Stat/FK

350 000        Ikke beregnet rente og avdrag.

130 000        

130 000        
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EKSTRA LÅN KR 130.000 - JFR. ANBUD - TIL RENOVERING BASSENG - HASTEVEDTAK
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SKJEMA 2 A - 2017

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

123

Investeringer i anleggsmidler 210 000 0 0

Årets finansieringsbehov 210 000 0 0

Bruk av lånemidler -210 000 0 0

Sum ekstern finansiering -210 000 0 0

Sum finansiering -210 000 0 0

151

Investeringer i anleggsmidler 400 000 0 0

Årets finansieringsbehov 400 000 0 0

Bruk av lånemidler -400 000 0 0

Sum ekstern finansiering -400 000 0 0

Sum finansiering -400 000 0 0

410

Investeringer i anleggsmidler 450 000 0 0

Årets finansieringsbehov 450 000 0 0

Bruk av lånemidler -450 000 0 0

Sum ekstern finansiering -450 000 0 0

Sum finansiering -450 000 0 0

412

Investeringer i anleggsmidler 350 000 0 0

Årets finansieringsbehov 350 000 0 0

Bruk av lånemidler -350 000 0 0

Sum ekstern finansiering -350 000 0 0

Sum finansiering -350 000 0 0

413

Investeringer i anleggsmidler 6 500 000 12 000 000 0

Årets finansieringsbehov 6 500 000 12 000 000 0

Bruk av lånemidler -3 000 000 -7 000 000 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 500 000 -5 000 000 0

Sum ekstern finansiering -6 500 000 -12 000 000 0

Sum finansiering -6 500 000 -12 000 000 0

424

Investeringer i anleggsmidler 400 000 0 0

Årets finansieringsbehov 400 000 0 0

Bruk av lånemidler -400 000 0 0

Sum ekstern finansiering -400 000 0 0

Sum finansiering -400 000 0 0

432

Investeringer i anleggsmidler 14 940 000 1 000 000 2 000 000

Årets finansieringsbehov 14 940 000 1 000 000 2 000 000

Omsorgssenteret/adm.TPU

EDB-drift

Kirkelig administrasjon

Administrasjonsbygg

Elvetun skole

NORDAVINDSHAGEN

Vannanlegg
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Bruk av lånemidler -9 580 000 -1 000 000 -2 000 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 360 000 0 0

Sum ekstern finansiering -14 940 000 -1 000 000 -2 000 000

Sum finansiering -14 940 000 -1 000 000 -2 000 000

435

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Investeringer i anleggsmidler 3 800 000 0 0

Årets finansieringsbehov 3 800 000 0 0

Bruk av lånemidler -3 800 000 0 0

Sum ekstern finansiering -3 800 000 0 0

Sum finansiering -3 800 000 0 0

437

Investeringer i anleggsmidler 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Årets finansieringsbehov 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Bruk av lånemidler -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Sum ekstern finansiering -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Sum finansiering -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Kommunale veger

Renovasjon
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Budsjett 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

Omsorgssenteret/adm.TPU

EDB-drift

Kirkelig administrasjon

Administrasjonsbygg

Elvetun skole

NORDAVINDSHAGEN

Vannanlegg
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-2 000 000

0

-2 000 000

-2 000 000

Budsjett 2020

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Kommunale veger

Renovasjon
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2017/113 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 02.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering vedrørende tidligere års udekket beløp på 

investeringsregnskapet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 28/17 15.03.2017 

Kommunestyret 16/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Årsregnskapene for 2014 og 2015 viser udekket beløp i investeringsregnskapene som i hovedsak 

angår investeringer i Dyrøy nye vannverk.  

 

 

 

Administrasjonens vurdering 

Kommestyret har fattet vedtak om bygging av Dyrøy nye vannverk og tiltaket skal finansieres 

med låneopptak og tilskudd. I tillegg til tiltakene som inngår i de prosjekterte byggetrinnene har 

det underveis vært nødvendig i utvide anlegget ved å bygge ny overføringsledning til Sæter og 

forlenge overføringsledningen mellom Evertmoen og Brøstad kirke. Disse tiltakene er behandlet 

politisk og gitt klarsignal til gjennomføring av. Tiltakene skal finansiering ved låneopptak som 

inngår i prosjektet Dyrøy Nye Vannverk.     

Begge tiltakene er gjennomført og budsjettering/låneopptak justeres ihht dette. 

Jfr. merknad fra revisjonen må det vedtas konkret hvordan disse udekkede beløpene skal 

inndekkes. I forbindelse med årsmeldingen for 2015 ble det vedtatt at beløpene skulle dekkes 

ved bruk av disposisjonsfond/årsoverskudd 2015, men administrasjonen legger saken frem for ny 

behandling og gir nærmere orientering om årsaken til hvordan disse udekkede beløpene har 

oppstått.  

Dyrøy kommune har ubundne investeringsfondsmidler pr 31.12.16 var på kr 541.068,-. I 

forbindelse med investering av nytt vannanlegg ble det vedtatt av kommunestyret at hele 

investeringen skulle dekkes gjennom låneopptak og tilskudd fra offentlige myndigheter. Dyrøy 

kommune har ubrukte lånemidler på kr 1.213.370 pr 31.12.16, hvorav en stor del er tilknyttet 

Konto Tekst Beløp

2597000 Udekket investeringsregnskap 2014 9 721,00       

2597000 Udekket investeringsregnskap 2015 428 321,41   

Sum udekket pr 31.12.16 438 042,41   
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vannanlegget. Siden begge beløpene viser at de er oppstått på grunn av tidligere investeringer i 

vannanlegget enn planlagt, legger administrasjonen frem forslag om følgende inndekning av 

udekkede beløp i investeringsregnskapet: 

a) Beløpende dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler i investeringsregnskap i 2017. 

b) Alternativt dekkes beløpene inn ved bruk av ubundne investeringsfond 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Udekket beløp i investeringsregnskapet for 

 Året 2014 på   kr     9.721,- 

 Året 2015 på   kr 428.321,41 

Totalt    kr 438.042,41 

 

dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler tilknyttet prosjektet Dyrøy nye vannverk.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017  

Enhetsleder økonomi orienterte om saken. 

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 15.03.2017 

Udekket beløp i investeringsregnskapet for 

 Året 2014 på   kr     9.721,- 

 Året 2015 på   kr 428.321,41 

Totalt    kr 438.042,41 

 

dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler tilknyttet prosjektet Dyrøy nye vannverk.  

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering I/2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 10/17 26.04.2017 

Kommunestyret 17/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Viser til orienteringssak i styremøtet 16.2.2017 der hoveddelen av de forslag til endringer ble 

løftet frem: 

 

Kommunestyret vedtok i desember 2016 budsjett for Nordavind Utvikling KF med følgende 

hovedtall: 

 
Det var samtidig påpekt at med bakgrunn i usikkerheten knyttet til inntjeningen for Nordavind 

Utvikling Dyrøy KF, ville en legge opp til bruk av kr 677.225 av disposisjonsfond og 155.000 i 

bundne fondsmidler for å komme i balanse for budsjettåret 2017. Undertegnede varslet at en ville 

komme tilbake med budsjettregulering til styret når bildet av inntektsnivået er tydeligere i løpet 

av 1 kvartal 2017. 

 

Etter behandlingen i styremøtet høsten 2016, er det kommet på plass en del flere tall utover det 

som var kjente faktorer i møtet på det tidspunktet. F.eks. vedtok kommunestyret at driften av 

kontorhotellet skulle opprettholdes og at fårikålfestivalen er kommet inn som et vedtatt tiltak i 

kommunens budsjett. Dette må det tas hensyn til i budsjettet 2017 for Nordavind Utvikling KF. 

 

Det er videre kommet flere prosjekter som Nordavind Utvikling KF er invitert til å søke på 

og/eller delta i kommende år. Dette gjør at kompleksiteten og usikkerheten i økonomien pr i dag 

fortsatt er tilstede. (viser for øvrig til driftsorienteringer som blir behandlet i samme møte). 

 

Foretakets vurdering 

Når vi tar hensyn til de kjente faktorene for driften så langt i 2017 ser vi at det vil være 

formålstjenlig å revidere budsjettet på følgende vis, endringer uthevet og kursiv: 
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Beskrivelse Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 1 

Fast lønn 1 928 447 2 000 000 

Fast tillegg 10 124 25 000 

Lønn midlertidige stillinger 0 0 

Arb.givers andel KLP 421 300 450 300 

Arbeidsgiveravgift 120 354 130 354 

Kontormateriell og -rekvisita 5 000 5 000 

Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 0 0 

Bevertning 5 000 5 000 

Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 

Kjøp av tjenester 0 0 

Arrangementsutgifter 160 000 160 000 

Øredifferanse 0 0 

Telefon 15 000 15 000 

Internett 65 000 65 000 

Annonser 25 000 25 000 

Gaver og blomster ved representasjon 5 000 5 000 

Trykkingsutgifter 5 000 5 000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter 140 000 140 000 

Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 150 000 150 000 

Strøm 0 0 

Husleie 185 000 185 000 

Leie av lokaler 0 0 

Diverse avgifter og gebyrer 5 000 5 000 

Kontingenter 0 0 

Lisenser/brukerstøtteavtaler 5 000 5 000 

Kjøp av inventar og utstyr 0 0 

Maskinelt utstyr og instrumenter 0 0 

Datautstyr 10 000 10 000 

Serviceavtaler brukerstøtte 2 000 2 000 

Konsulenthonorar 500 000 500 000 

Kjøp fra kommuner 0 0 

Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune 0 0 

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 0 0 

Forsinkelsesrenter 0 0 

Betalingsgebyr 0 0 

Avsetn. til disposisjonsfond 0 277 346 

Avsetn. til bundne fond 0 0 

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer -1 000 000 -1 600 000 

Refusjon fra staten 0 0 

Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0 

Refusjon fra fylkeskommuner -200 000 -200 000 

Refusjon fra kommuner -180 000 -180 000 

Refusjon fra andre (private) -750 000 -750 000 

Salg til kommunalt foretak i egen kommune 0 0 

Overføring fra fylkeskommuner -500 000 -500 000 
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Overføring fra kommuner -300 000 -780 000 

Bruk av disposisjonsfond -677 225   

Bruk av bundne fond -155 000 -155 000 

  0 0 

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 

  0 0 

 

De største endringene i budsjettet vil være økning i inntekter knyttet til vedtak i årsbudsjett 2017 

for Dyrøy kommune og omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. 

Det er også budsjettert en økning i salgsinntekter, som i denne omgang knytter seg til ny avtale 

med USH Troms. 

Det er videre foreslått at man setter av forventet overskudd på kr 277 346 til foretakets 

disposisjonsfond. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret i Nordavind Utviklig vedtar budsjettregulering I/2017: 

 

Beskrivelse Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 1 

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 

 Herav bruk(-)/avsetninger til disposisjonsfond -677 225 277 346 

 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/130 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 10.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om anleggsbidrag for bygging av mobildekning vede Skøvatnet og 

tilstøtende områder. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 24/17 15.03.2017 

Kommunestyret 18/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Flere mobilselskaper har jobbet for å få bygget mobildekning ved Skøvatnet mellom Dyrøy og 

Sørreisa. Kommunen har vært i dialog med både Telia og Telenor i lang tid for å få på plass en 

permanent og framtidsrettet løsning som også kan bedre sikkerheten for de som ferdes i området.  

 

Telia har hatt folk på befaring flere ganger for å finne den beste plasseringen, og de har kommet 

frem til at hvis en skal få optimal dekning for alle, som dekker både Riksvei 84, fastboende, 

hytter, vei og fastboende nedover Skøelvdalen, bedre mobildekning nedover mot Bjørkebakken 

og innover Gumpedalen samt områdene rundt – så må det plasseres en mast oppe i lia ved 

Nordneset (Ryggen) ved Skøvatnet – (se kart). Den røde markøren er satt i området der mast er 

tiltenkt plassert. 
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Telia er Dyrøy og Sørreisa kommunes leverandør av telefonitjenester. Kundeansvarlig for 

avtalen redegjør i en henvendelse til Dyrøy kommune for det omfattende arbeidet som må gjøres 

for å bygge ut mobildekningen i dette området: 

 befaring og planlegging 

 søke om grunneiertillatelse/gjøre leieavtale med grunneier 

 byggesøknad med nabovarsler etc, her hvor det ikke er store bygg må det etableres en mast 

 fremføre strøm – minimum 60 Ampere, samt transmisjon (sambandslinje) i form av fiber (enten 
via vanlig fiberkabel eller via Radiolinje) som vil gi kundene tilgang til lynrask mobildata når 
stasjonen settes i drift  

 selve radioutstyret med kabling og antenner må monteres på plass. Det skal opp flere antenner 
her for å dekke hele området best mulig, og det er fire antennekabler på minimum 15 mm hver 
– til hver antenne.  
 

Telia fikk for to år siden internt bevilget over 500.000 kroner til prosjektet – da de hadde tanker 

om en innplassering i eksisterende mast ved krematoriet ved Skøvatnet, men de ser at punktet 

ikke gir optimal dekning langs riksveien ned mot Bjørkebakken. Av hensyn til sikkerhet og 

beredskap for de som ferdes i området, utrykningskjøretøy, skolebuss m.m. er det viktig med god 

dekning langs hele riksveien.  

 

Telia har derfor besluttet å flytte punktet dit det er beskrevet overfor. Etter at byggingen er ferdig 

åpnes det for at andre mobiloperatører (f.eks Telenor) kan få innplassere seg sammen med dem, 

slik at deres bygging faktisk fører til at også de som ikke er deres kunder får bedre mobil-

dekning.  

 

Kostnadsoverslag: 

  

TRM138 Skøvatnet (basestasjonen er ferdig planlagt og har fått teknisk betegnelse i Telias 

dekningskart allerede) 

  

Kostnader til radioutstyr for GSM, 3G og 4G                             235.000,- 

Fundamentering og bygging av mast etc                                     180.000,- 

20 meters gittermast med montasje av antenner og kabling        450.000,- 

Etablering av strømtrase og tilkobling av denne                          245.000,- 

Radiolinje og transmisjon, etablering av denne                           100.000,- 

Sum TRM138                                                                            1.210.000,- 

  

Telia har tidligere bevilling på kr 500.000,-. Hvis Sørreisa og Dyrøy til sammen yter et tilskudd 

på kr 400.000,- vil Telia legge i resten fra ordinært utbyggingsbudsjett. Telia vil mao. dekke vel 

2/3 av hele prosjektet til selve byggingen for begge kommunene. 

  

På vegne av Telia søkes Dyrøy og Sørreisa kommune om samlet tilskudd i denne 

størrelsesorden – kr 400.000,-.  

 

Ved positivt svar vil bygging av basestasjon bli satt i gang umiddelbart, straks klimaet her gjør 

dette mulig. Telia understreker i sin søknad at det vil ikke påløpe noen ekstra kostnader på Dyrøy 

og Sørreisa kommune. Av erfaring vet de at budsjetter og kostnader kan sprekke, men det er 

Telia sitt ansvar.  

  

Dyrøy og Sørreisa kommuner vil heller ikke påføres noen ekstra kostnader eller ansvar for 

vedlikehold, drift eller fremtidige oppgraderinger, dette er Telia sitt ansvar. Årlige 

driftskostnader på en slik stasjon er flere 10-talls tusen kroner pr år, konsesjonsvilkår og lisenser, 

strøm, transmisjon, grunneierbetaling etc – og ikke minst feilretting om det skulle bli nødvendig.  
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Administrasjonens vurdering 

For å få en god mobildekning ved Skøvatnet og tilstøtende områder, tilrår rådmannen at 

søknaden bifalles som omsøkt.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Telia innvilges kr. 200.000,- til etablering av mobildekning ved Skøvatnet og tilstøtende områder 

 

Kommunal egenfinansiering, kr. 200.000,-  inndekkes ved bruk av Dyrøy kommunes frie 

fondsmidler/disposisjonsfond. 

 

Det forutsettes at Sørreisa kommune bidrar med sin økonomiske andel.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 15.03.2017 

Telia innvilges kr. 200.000,- til etablering av mobildekning ved Skøvatnet og tilstøtende områder 

 

Kommunal egenfinansiering, kr. 200.000,-  inndekkes ved bruk av Dyrøy kommunes frie 

fondsmidler/disposisjonsfond. 

 

Det forutsettes at Sørreisa kommune bidrar med sin økonomiske andel.  

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U63 

Saksmappe: 2017/166 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 11.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker - Moan Auto- og 

Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 19/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I søknad datert 27.03 17 søker Moan Auto- og Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa om bevilling for 

skjenking av alkohol (øl og vin) fram til 2022. Skjenkeområde er serveringsområde v/stasjons-

kroa samt inngjerdet uteområde rundt kroa.  

 

Styrer for skjenkebevillingen:  

Maren Ann Hansen 

 

Stedfortreder for styrer: 

Olga Tysyachnik 

 

Administrasjonens vurdering 

I alkohollovens § 1-7 heter det: 

”Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. 

Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene…..” 

 

Søknaden er tidligere oversendt ovennevnte instanser ihht. alkohollovens § 1-7.  

 

Politiet:  

Uttaler i skriv datert 5.4 17 at de intet har å bemerke til søknaden.  

 

Sosialtjenesten:  

Viser til skriv av 27.03.17 der kommunen ber om uttalelse fra sosialtjenesten ang søknad om 

skjenkebevilling fra Moan Auto. En har intet å bemerke til søknaden ut over at skjenketid er satt 

like lenge som åpningstid, noe som ikke er i henhold til lov og forskrift. I tillegg bør det gå klart 

fram at bevillingen gjelder for Stasjonskroa og evt det avgrensede uteområdet slik at skjenking 

på bensinstasjon/kiosk unngås.  

 

Skatte- og avgiftsmyndighetene: 

Intet å bemerke 
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Dyrøy kommune har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan. Det fremgår ingen vesentlige 

momenter i denne planen som tilsier at søknaden ikke skulle innvilges om omsøkt. For øvrig er 

sosialtjenestens bemerkninger tatt hensyn til i rådmannens forslag til vedtak.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Moan Auto- og Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1: 

 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus), 

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i Stasjonskroa, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde. 

 

3. Skjenketid: 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Maren Ann Hansen, og som stedfortreder 

Olga Tysyachnik. 

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Stasjonskroa å kunne å føre et rimelig utvalg av 

alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre 

prislister. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/307 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 10.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om Skjenkebevilling - Solkroken Kafe A/S 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 20/17 27.04.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I søknad datert 27.03 17 søker Solkroken Kafe A/S om bevilling for skjenking av alkohol. 

Solkroken Kafe A/S er et nyetablert firma som overtar lokaliteter etter Frk. Nilsen i Utleie-

bygget, og som ønsker å tilby kafedrift på dagtid og pub på kveldstid. Bedriften søker i den 

forbindelse om skjenkebevilling på samme vilkår som tidligere eier. 

 

Styrer for bevillingen: 

Frank Rasmussen 

 

Stedfortreder: 

Solfrid Rasmussen 

 

Administrasjonens vurdering 

I alkohollovens § 1-7 heter det: 

”Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. 

Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene…..” 

 

Søknadene er tidligere oversendt ovennevnte instanser ihht. alkohollovens § 1-7.  

 

Politiet:  

Politiets uttalelse foreligger ikke pr. dd. Deres uttalelse vil evt. bli forelagt i møtet. Det vises 

ellers til rådmannens forslag til vedtak pkt. 7.    

 

Sosialtjenesten:  

«Viser til skriv av 10.04.2017. Sosialtjenesten har intet å bemerke til søknaden ut over at det 

søkes om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 11 timer ut over åpningstiden. Skjenketiden 

skal være en halv time kortere enn åpningstiden og sosialtjenesten forventer at dette blir avklart i 

den videre saksbehandling slik at skjenkekontrollørene har noe konkret å forholde seg til.»  

 

Skatte- og avgiftsmyndighetene:  

Intet å bemerke. 

 

Dyrøy kommune har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan. Det fremgår ingen vesentlige 

momenter i denne planen som tilsier at søknaden ikke skulle innvilges som omsøkt.  
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Rådmannen vil på dette grunnlag tilråde at Solkroken Kafe A/S innvilges skjenkebevilling på 

samme vilkår som tidligere ble gitt Frk. Nilsen: 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Solkroken Kafe A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1: 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus), 

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) 

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde. 

 

3. Skjenketid: 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Frank Rasmussen, og som stedfortreder 

Solfrid Rasmussen. 

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Solkroken kafe A/S å kunne å føre et rimelig utvalg 

av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk.Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre 

prislister. 

 

7. Det forutsettes at politiet ikke har innvendinger til søknaden.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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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 

Kommunestyret 22/17 27.04.2017 
 

 

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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