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PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Møteprotokollen fra 22.11.16 godkjennes. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Møteprotokollen fra 22.11.16 godkjennes.  

 

PS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Rådmannen orienterer fra enhetene.  

 

Karl Johan Olsen orienterer om RS 9/17. 

 

Referatsakene tas til orientering.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Referatsakene tas til orientering. 

 

RS 1/17 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 2/17 Rapportering fra Barneverntjenesten - andre halvår 2016, 

RS 3/17 Avslutning av egenvurderingstilsynet 

RS 4/17 Tilsynsrapport 

RS 5/17 Melding om politisk vedtak - Ny organisasjonsform for PPT for Dyrøy, Lavangen 

og Salangen 

RS 6/17 Rapport kompetanse og innovasjonsmidler - Sikker Senior, fra LØKTA 

RS 7/17 Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

RS 8/17 Høringssvar - Framtidig organisering av kirurgisk Akuttberedskap, 

fødselsvirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik 

RS 9/17 Midt-Troms velferdsteknologi - søknad til helsedir 

  



PS 3/17 Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og forebygging av 

skader og ulykker blant eldre i Dyrøy 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy vedtas. Det søkes prosjektmidler til videre arbeid i 

prosjektgruppa og implementering av tiltak, og tas med i budsjettbehandling for 2018. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Ellen Mikalsen Hals folkehelsekoordinator orienterer om saken.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy vedtas. Det søkes prosjektmidler til videre arbeid i 

prosjektgruppa og implementering av tiltak, og tas med i budsjettbehandling for 2018. 

 

 

PS 4/17 Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, Ibestad og 

Dyrøy 

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: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Forslag til vedtak Karl Johan Olsen (SV): 

 

Nytt punkt 3.  

OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 

 

Enst.vedtatt.  

 

Nytt 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. OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 

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

gjennomført. 

 

Enst.vedtatt. 

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

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. OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 

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

gjennomført. 

 

 

PS 5/17 Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i 

introduksjonsprogram - revidering 

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Kjell-Jostein Lillegård integreringskoordinator orienterer om saken.  

 

Forslag til vedtak Karl Johan Olsen (SV):  

 

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. 

For å motta lånet, settes det krav til bestått muntlig norskeksamen minimum nivå A2. 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.  

 

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

vedlegg for oppstartspakker.  

 

Det voteres. 2 stemmer for og 2 stemmer mot.  

Utvalgsleders ekstrastemme avgjør.  

Forslaget bifalt med 3 mot 2 stemmer.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

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. 

For å motta lånet, settes det krav til bestått muntlig norskeksamen minimum nivå A2. 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.  

 

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

vedlegg for oppstartspakker.  

 

 

 


