
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Arvid Hanssen - huset 

Dato: 20.06.2017 og 21.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 begge dager 

 

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

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

 

Kommunestyremøtet er fordelt over to dager.  

Tema dag 1 – Økonomi og organisering. 

Tema dag 2 – Skole og generalforsamling.  

 

Kommunestyret vil fungere som generalforsamling for Dyrøy utleiebygg.  

 

Dag 1 starter med orientering fra Midt-Troms Friluftsråd.  

 

Bjørn Kittelsen vil orientere om var-området.  

 

Rektor ved Elvetun skole vil orientere om tilstandsrapport.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 23/17 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.17  2016/162 

PS 24/17 Referatsaker   

RS 15/17 Rådmannen orienterer   

RS 16/17 Høring og offentlig ettersyn av forslag til til regional 

transportplan for Troms 2018-2029 

 2016/157 

RS 17/17 Protokoll Omstillingstyre 08.05.17  2017/319 

RS 18/17 Protokoll - Generalforsamling 2017 - Studiesenteret 

Finnsnes AS 

 2013/237 

RS 19/17 Endring av partitilhørighet  2015/120 

RS 20/17 Årsregnskap/Årsrapport skatteoppkrever og 

arbeidsgiverkontroll for 2016 

 2017/273 

RS 21/17 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 

2016 

 2016/160 

PS 25/17 Salg av stein fra Laukeberget  2013/582 

PS 26/17 KOMMUNALE AVGIFTER - 2 TERMIN 2017  2017/292 

PS 27/17 ÅRSRAPPORT OG ÅRMELDING 2016  2017/6 

PS 28/17 TERTIALRAPPORT 1 - 2017  2017/113 

PS 29/17 Bruk av  grønne  konsesjoner  til omstillingsprogrammet  2012/167 

PS 30/17 FORDELING AV ÅRSOVERSKUDD DRIFT I 2016  2017/6 

PS 31/17 FORDELING UDISPONERT BELØP 

INVESTERINGSREGNSKAP 2016 

 2017/6 

PS 32/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune med 

høringsuttalelser 

 2016/671 

PS 33/17 Drifts og organisasjonsgjennomgang  - ny 

organisasjonsmodell 

 2016/236 

PS 34/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2017  2013/134 

PS 35/17 43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for 

Steinnesberget hyttefelt 

 2016/32 

PS 36/17 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke"  2016/313 

PS 37/17 Søknad om fritak fra politiske verv  2015/120 

PS 38/17 Lokal lønnspolitikk - rullering  2016/67 

PS 39/17 Generalforsamling 2017 - Dyrøy Utleiebygg A/S  2017/313 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 12.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 27.04.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 23/17 20.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 

http://www.dyroy.kommune.no/ks-moeteprotokoll-27-04-17.6003172-2562.html 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 27.04.17 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 08.05.2017 

Tidspunkt: 09:30-15:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes LEDER  

Per Jensen 

Ann-Brith Jensen 

Kenneth Karlsen 

Tone Pettersen 

Trine Vårlund 

Knut Arne Johansen 

MEDL 

VARA 

MEDL 

MEDL 

VARA 

MEDL 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Stig Stokkland VARA  

Fredrik Fredriksen VARA  

Kine-Mari Hanssen VARA  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Storvoll 

 

Prosjektleder 

  

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 5/17 Erfaringer fra omstillingsprogrammet i Gratangen  2016/216 

ST 6/17 Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for 

Dyrøy kommune 

 2016/216 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

Styreleder 
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ST 5/17 Erfaringer fra omstillingsprogrammet i Gratangen 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 08.05.2017  

Næringspropell/programleder Linda Flaaten-Stokkan og Cato Haakseth orienterte om 

omstillingsprogrammet i Gratangen som er inne i avslutningsfasen.  

 

Det ble underveis i presentasjonen en dialog om fallgruver og muligheter i omstillingsprogrammet. 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy har videre dialog og samarbeid med SPIRE i Gratangen. 

 

Vedtak i Omstillingsstyre - 08.05.2017 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

 

ST 6/17 Innhold og framdrift av strategisk utviklingsanalyse for Dyrøy 

kommune 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Prosjektstyret godkjenner fremlagte kontrakt mellom prosjektstyret og Proneo AS 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Omstillingsstyre - 08.05.2017  

 

Prosjektstyret gjennomførte oppstartsmøte med Proneo AS, v/Knut Baglo. 

 

Her orienterte Baglo om bedriften og det ble drøftet innhold og framdrift av strategisk 

utviklingsanalyse for Dyrøy kommune  

 

Kontrakten ble gjennomgått og signert i møtet. 

 

 

Følgende avklaringer følges opp etter møtet mellom lokal prosjektleder og Proneo AS: 

 Analyser / Rapporter som omhandler Dyrøy som bakgrunn for jobben med strategisk 

utviklingsanalyse: 

1: Samfunnsplan for Dyrøy (utarbeidet av Dyrøy kommune) 

 

Overordna for Troms 

2: Regional næringsutvikling (utarbeidet av Troms fylke) 

3: Omstillingsbehov i kommune (utarbeidet av Troms fylke) 
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Dyrøy som omstillingskommune 

4: Konsekvensutredning for Dyrøy (utarbeidet av Troms fylke) 

5: Presentasjon fra Dyrøy (Utarbeidet av Dyrøy kommune) 

 

Byregionprogrammet Midt-Troms (8 kommuner) 

6: Samfunnsanalyse 

7: Delrapport Sjømat 

8: Delrapport Reiseliv 

9: Oppsummering SWOT-analyse gjennomført i felles kommunestyremøte for 8 

kommuner 

 

 Maillister oversendes til bruk for intervjuundersøkelse 

o Oversikt over ledere i lag og foreninger i Dyrøy  

o Oversikt over politikere med vara i Dyrøy  

o Oversikt over aktører i reiselivsnæringen i Dyrøy 

o Oversikt over aktører i øvrig næringsliv i Dyrøy 

 

 Dybdeintervju gjennomføres 22.-23. mai. 

15 – 20 personer intervjues av næringsliv, politikere og administrasjon i Dyrøy 

kommune. Lokal prosjektleder organiserer og tilrettelegger for disse intervjuene. 

 

 Folkemøte gjennomføres 14.juni kl 18:00-20:00. 

Proneo AS har det faglige ansvaret knyttet til folkemøtet, mens lokal prosjektledelse har 

ansvaret knyttet til øvrig organisering og gjennomføring. I forkant av folkemøtet settes 

det av tid til styremøte i prosjektstyret. (Møtet starter med felles middag kl 15:00) 

 

Det protokollføres videre presiseringer og videre fremdrift: 

 

1. Taushetserklæring 

Styreleder orienterte om taushetserklæring. Styremedlemmene signerte dokumentet i 

møtet. Medlemmer og varamedlemmer som ikke var tilstede i dagens møte, følges opp og 

signerer taushetserklæring.  

 

2. Deltakelse på nettverkssamling, Nordkapp 21. - 22. juni  

Samlingen er rettet mot prosjektledere og programledere, derfor deltar lokal prosjektleder 

fra Dyrøy på konferansen. 

 

3. Fastsetting av datoer for styremøter 

 De neste styremøtene settes til følgende datoer; 14.6, og 5.9, og 7.11. 

 Oppdatert møteplan for prosjektstyret vedlegges protokollen. 
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4. Presisering av prosjektorganisering i strategi og forankringsfasen: 

 

PE: 

Prosjekteier:  Dyrøy kommune v/ kommunestyret 

 

PA: 

Prosjektansvarlig: Marit A. Espenes 

Leder i styret:  Marit A. Espenes 

 

PL: 

Prosjektleder:  Ragnvald Storvoll 

Nordavind Utvikling 

 

Prosjektstyret:  

Per Jensen.    Varamedlem: Ann Brith Jensen 

Kenneth Karlsen.   Varamedlem: Fredrik Fredriksen 

Tone Pettersen.   Varamedlem: Trine Vårlund 

Knut Arne Johansen.   Varamedlem: Kine Mari Hansen 

Erla Sverdrup. 

 

 

 

5. Ansettelse av omstillingsleder 

Prosjektstyret diskuterte ansettelse av omstillingsleder og det ble besluttet at det 

legges frem en sak i neste styremøte med sikte på utlysning av stillingen så snart 

som mulig. 

 

6. Organisering og modell for omstillingsprogrammet i Dyrøy 

Det ble diskutert mulige modeller for tilsetting av omstillingsleder og 

organisering av omstillingsprogrammet. Det legges frem egen sak i neste 

styremøte. 

 

 

 

Etter diskusjonene i prosjektstyret kom det følgende forslag til vedtak: 
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1. Prosjektstyret godkjenner fremlagte fremdriftsplan og kontrakt mellom prosjektstyret og 

Proneo AS. 

2. Videre presiseringer og fremdrift oppsummert i punkt 1-6 vedtas. 

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak i Omstillingsstyre - 08.05.2017 

 

1. Prosjektstyret godkjenner fremlagte fremdriftsplan og kontrakt mellom 

prosjektstyret og Proneo AS. 

2. Videre presiseringer og fremdrift oppsummert i punkt 1-6 vedtas. 
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Fra: Vidar Gunnberg (vg@stud-fin.no)
Sendt: 24.05.2017 16:03:13
Til: Dyrøy kommune postmottak; postmottak@sorreisa.kommune.no; 
postmottak@lenvik.kommune.no; Tranøy Kommune; postmottak@torsken.kommune.no; 
post@norut.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@tromsfylke.no; Bjørg Johansen; 
postmottak@bardu.kommune.no; post@senjanh.no; postmottak@uit.no
Kopi: Andersen Arnfinn; Geir-Inge Sivertsen; Nils Ole Foshaug; Jan-Eirik Nordahl; Stig Stokkland; 
roar.jakobsen@berg.kommune.no

Emne: Protokoll - Generalforsamling 2017 - Studiesenteret Finnsnes AS
Vedlegg: Generalforsamling - 2017 - Studiesenteret Finnsnes AS - Protokoll - Signert.pdf
Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen i 2017 til Studiesenteret Finnsnes AS. 

Vidar Gunnberg
Daglig leder 
Studiesenteret Finnsnes
vg@stud-fin.no
90162715

Page 1 of 1
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Camilla Utnes 

Skøvassveien 338 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/120 

Helene Sætherskar 

922 04 234 

033 

 

23.05.2017 

 

 

Endring av partitilhørighet 

 

Det vises til ditt brev 12.05. d.å. hvor du orienterer om din utmelding fra Felleslista for Dyrøy 

(heretter kalt FLD).  

 

Du er i dag folkevalgt som 2. vararepresentant til kommunestyret for FLD. 

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. 

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 
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 Side 2 av 2 

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 

 

 

 

Helene Sætherskar 

Sekretær 

 

Ref: Kommunestyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Marit Alvig Espenes  

 

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

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/273 

Saksbehandler: Aud Moan Kastnes 

Dato: 22.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsregnskap/Årsrapport skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll for 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 20/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Årsrapport 2016 - Skatteoppkrever 

2 Årsregnskap 2016 - Skatteoppkrever 

3 Årsmelding 2016 - Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll 

4 Kontrollrapport 2016 - Skatt Nord 

 

Saksopplysninger 

Skatteoppkreveren og Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll har lagt fram sine årsmeldinger for 2016 

og avdeling innkreving i Skatt nord har avgitt sin kontrollrapport. 

 

Den totale skatteinngangen for Dyrøy kommune i 2016 ble på kr 22 702 004 som var en økning 

på 4,3%.  Det manglet 0,8% for å nå budsjettert inngang på kr 22 883 000. 

 

Restanseoversikten viser en økning i restanser på kr 216 634. Hovedårsaken er at restskatt 2015 

var på et høyere nivå enn 2014 som lå veldig lavt. I tillegg var upersonlig restskatt innbetalt med 

feil KID og ikke korrigert til riktig skatteart før 31.12. 

Foruten sistnevnte skatteart viser innfordringsresultatet at vi ligger likt eller over resultatkravet 

som var satt for fylket og kommunen. 

 

Skatteoppkreveren har i 2016 gjennomført 3 utleggsforretninger. 

Særnamskompetansen ble brukt på en effektiv måte med å legge trekk i lønn hos enkelte 

skatteytere. 

 

Det var planlagt 2 arbeidsgiverkontroller men ble avholdt 4 hvorav et konkursbo.  Kontrollen 

avdekket en endring / økning i inntektsgrunnlaget med kr 135 666. 

Kontrollordningen har fungert godt i 2016 med begge stillingshjemlene besatt.  

Det settes større krav fra Skattedirektoratet om økt kontrollvirksomhet og det regnes med at det 

også i vår region vil bli gjennomført fellesaksjoner hvor arbeidsgiverkontrollen blir involvert.  

Administrasjonens vurdering 

Årsmeldingene gir et godt bilde av aktivitetene og gjenspeiler utviklingen i 2016. Økte 

skatteinntekter for 2016 gjelder generelt for hele landet. 

Restanseoversikten viser at skatteoppkrever fremdeles har utfordringer framover med å i 

hovedsak få ned eldre restanser. 

Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll har i 2016 hatt en kontroll mere enn kravet. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsmelding med regnskap for 2016 fra skatteoppkreveren i Dyrøy og fra Midt-Troms 

Arbeidsgiverkontroll tas til orientering. Det samme gjelder for Kontrollrapport 2016 fra Skatt 

nord avdeling innkreving. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Årsrapport for 2016 

 

Skatteoppkreveren i   

Dyrøy kommune 
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1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 

1.1 Skatteoppkreverkontoret 

 

1.1.1 Ressurser 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 
til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

 
0,71 

      100     % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk --------- ------- 

Skatteregnskap 0,20 28     %     

Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,25       35     % 

Arbeidsgiverkontroll  0,16        23     % 

Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige  
og regnskapsførere/revisorer 

0,05        7     % 

Skatteutvalg 0,00        0     % 

Administrasjon 0,05          7     % 

(Andel fordelt skal være 100 %) Sum     100     % 

 

 

1.1.2 Organisering 

 

Dyrøy kommune er organisert som en to-nivå kommune med egne enheter.  

Økonomikontoret har 3 stillinger ved kontoret.  Økonomileder er også en del av den øverste 

administrative ledergruppa i kommunen. 

Skatteoppkreverfunksjon er administrativt underlagt økonomiavdelingen og den faglige biten 

er underlagt Skatt Nord. 
 

Regnskapskontrollør er faglig underlagt skatteoppkreveren. 

 

De skatterelaterte oppgavene utføres av Aud Moan Kastnes som også har den formelle 

skatteoppkreverfunksjon. Ved fravær utføres daglige regnskapstransaksjoner av May 

Ludvigsen.  

For attestasjon og anvisning i Sofie er det 3 personer med tilgang, hvorav 1 gjennom 

kommunesamarbeid.  For autorisering i bank er det 2 personer.  

Alt av utbetalinger blir manuelt attestert av en 2. person. 

 

 

1.1.3 Ressurser og kompetanse 

Stillingen som økonomileder stod vakant fram til april og arbeidssituasjon ved kontoret har til 

tider innvirket på skatteoppkreverfunksjon. 

Gjensidig samarbeidsavtale med Sørreisa kommune står fortsatt ved lag. Det har ikke vært 

saker av omfattende art i 2016 hvor vi har benyttet bistand fra andre. 

 

1.2 Internkontroll 

 

Kontoret har ikke ajourført Rutinebeskrivelse i 2016 men internkontrollen anses god grunnet 

stabiliteten hos de som er knyttet til skatteregnskapet. 
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1.3 Vurdering av skatteinngangen 

 

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 

      2015 2016 
Økning/reduksjon 

2015/2016 

Sum innbetalt skatter og avgifter 83 437 098 83 782 372  345 274 

  

Økning på 345 tusen (0,4 %), er stor tilbakegang i forhold til de to foregående årene der 

økningen var 2,7 (2015) og 5,9%(2014). 

  
 

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 

År Kommunens 

andel 

Økning/            

Nedgang (-) 

Budsjett Diff.  Budsjett /  

regnskap 

2015 21 772 910   877 234  21 212 000  1 163 910  

2016 22 702 004 929 063  22 883 000  -180 996  

 

Kommunens andel økte med 4,3 % som er 0,1% høyere enn økningen i 2015.                           

Vi manglet imidlertid 0,8% for å nå budsjettert inngang for 2016. 

Fordelingsprosenten økte fra 28,62% i 2015 til 29,94% 2016. Det forklarer økt andel 

kommune i forhold til den lave økningen av sum innbetalte skatter. 

For de andre skattekreditorene ble resultatet slik: 

År Fylket Statens andel Folke-trygden 

2015 4 877 928 26 936 657 29 849 603 

2016 4 983 463 24 774 164 31 322 741 

 

Staten hadde en nedgang på vel 2 mill. De andre hadde økning. 

 

For arbeidsgiveravgift ble det nedgang i 2016 med kr 111 tusen mindre enn 2015. Det 

tilsvarer ca 1,5 mill mindre i avgiftspliktige ytelser fra foretak i kommunen. 
 

1.4 Skatteutvalg 

 

Det er ikke behandlet søknader til skatteutvalget eller mottatte vedtak fra utvalget i 2016. 
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2.    Skatteregnskapet 

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 

 

Avleggelse av skatteregnskapet  

 

Skatteoppkreveren i Dyrøy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt 

og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for 

skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.  

 

Det er i 2016 ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 

skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. 

 

Årsregnskapet for 2016 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-

oppkreveren.   

 

2.2 Margin 

 

2.2.1 Margin for inntektsåret 2015 
 

Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2016  kr  10 057 210 

 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2015    kr    1 898 532 

 

Marginprosent 

Prosentsats marginavsetning: 12 %. Gyldig fra: 1.7.1996     

 
 

2.2.2 Margin for inntektsåret 2016 

 

Marginavsetning for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016   kr     6 746 136 

 

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12%. Gyldig fra: 1.7.1996 

  

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 

Kommunens andel av for mye avsatt er ca 500 tusen og det tilsvarer at avsetning kunne vært 

11%. 

Vi foreslår å avvente behandling om nedsettelse av marginprosenten til avregningen for 2016 

er avsluttet i oktober 2017. 
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3.    Innfordring av krav 

3.1   Restanseutviklingen 

 

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav 

 

Skatteart 

 
Restanse 
31.12.2016                  

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2016 

 
Restanse   
31.12.2015                 

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2015 

 
Endring i 
restanse 

 
 

Reduksjon (-) 
Økning (+)                   

 
Endring i 
berostilt 
restanse  

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)                   
Sum restanse 
 pr. skatteart 

1 722 773 58 130 
1 506 139 58 130 

+ 216 634 0 

Arbeidsgiveravgift  0  4 360 0 - 4360 0 

Artistskatt   0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 92 280  90 216 0              + 2064  0 

Forskuddsskatt   0 0 0 0 

Forskuddsskatt person 148 734  153 916   - 5182 0 

Forskuddstrekk    0 0 0 0 

Gebyr   0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 15 721  15 419 1 591 + 302 0 

Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør 

  
0 0 

0 0 

Kildeskatt   0 0 0 0 

Restskatt - upersonlige 59 787  20 361 0 + 39 426 0 

Restskatt person  1 406 251  1 221 867 56 539 + 184 384 0 

Sum restanse 
diverse krav 

  
  

 0 

Diverse krav   0 0  0 

Sum restanse 
pr. skatteart 
inkl. diverse krav 

1 722 773 58 130 

1 506 139 58 130 

+ 433 268 0 

 

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser  
 

Tabellen viser en økning i den totale restansen i forhold til 2015. Årsaken er at siste års 

ligning (2015) har en mere normal restanse pr 31.12. enn hva som var tilfelle forrige år. 

 

For restskatt – upersonlige er restansen egentlig bare kr 200. Betalingen stod registrert på 

personlig reskontro og ble først korrigert i januar. 

 

 

Utviklingen i sum utlignet skatt for inntektsåret 2014 - 2015: 

 

Sum utlignet skatt for inntektsåret  2014:     71,9 mill.     Antall s/y: 903 

Sum utlignet skatt for inntektsåret  2015:         76,6 mill.        Antall s/y: 910 

 

Økning i utlignet skatt på kr 4,7 mill og antall skatteytere økte med 7 som er samme økning 

som forrige år.. 
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3.1.3 Restanser eldre år  
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2014 14 805 13 214 

2013 33 554 33 554 

2012 0 0 

2011 – 1998 1 234 241 ---------------------------------- 

 

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 

 

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav”  

dato t.o.m. 31.12.2016.  

 

Som tabellen viser så er det i hovedsak fra eldre år, 1998 -2011 at vi har den store restansen. 

Den gjelder et lite antall skatteytere hvor aktiv innfordring bare gjelder en par skatteytere. For 

de andre er det gjeldsordning, personlig konkurs og status «ukjent» som er årsak.  En 

gjeldsordning kan bli avsluttet i oktober 2016. Den totale restansen vil da bli redusert med 

nærmere 50%. 

En gjeldsordning er i 2015 blitt opphevet og innfordringen er gjennopptatt. 

  

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2016:  0  

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2016: 0  

 

3.2   Innfordringens effektivitet 

 

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016  

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2016    

Kommunenr: 1926 Dyrøy 

Styringsparameter 
Resultat 

pr. 

31.12.2016 

Resultat-

krav 

31.12.2016 

Differanse 

Avviksforklaring i forhold til 

måloppnåelse pr. 31.12.2016.  Det er 

KUN der måloppnåelse (differanse) 

fremkommer som gul som skal 

kommenteres 

Innbetalt skatt/avgift av sum krav 

siste år, fordelt på skatte-/avgiftsart  

Restskatt person (2014) 99,33 98,5 0,83   

Forskuddsskatt person (2015) 100,00 99,0 1,00   

Forskuddstrekk (2015) 100,00 100,0 0,00   

Arbeidsgiveravgift (2015) 99,93 99,90 0,03   

Restskatt (2014) Upersonlige 86,50 99,0 -12,50 

Dessverre var innbetalingen av restskatt 

forvekslet med KID til personlig skatt og 

derfor dette resultatet. Riktig restanse er 
kr 200 på et firma som ikke eksisterer og 

som skal skrives bort. 

Forskuddsskatt (2015) Upers. 100,00 99,9 0,10 
  

6.2 b) Innfordret Restskatt Person, 

av sum krav til innfordring siste år 

(inntektsåret 2014) 

92,18 70,0 22,18 

  

 

Tabellen er sakset fra resultatrapporteringen pr 31.12.16 fra Skatteetaten og viser at vi ligger 

bra an i forhold til resultatkravet som var satt for vår kommune. 
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3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 

 

Ingen spesielle tiltak i 2015. Det har vært avholdt 3 utlegg i 2016. Ingen tvangssalg eller 

konkurs. 

 

3.2.3 Omtale av spesielle forhold 

 

Vi har ikke hatt bistand til andre kontor i 2016.  

I forbindelse med den serviceavtalen som kontoret har med skatteetaten, så gis det mye 

bistand og info til innbyggerne som oppsøker oss. 

 

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 

 

Ingen spesiell tiltak foruten å få fulgt opp mulige tiltak av de gamle restansene. 

 

3.3   Særnamskompetanse 

 

Denne kompetansen er viktig i forhold til at man kan være raskt ute med tiltak der dette viser 

seg å være nødvendig. 

 

4.   Arbeidsgiverkontroll 

 

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen  

 

Dyrøy er med i Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll som består av kommunene Bardu, Målselv, 

Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Dyrøy. Det er administrativt råd (AR) i Midt-Troms som 

utgjør styre for kontrollsamarbeidet og som har arbeidsgiveransvar samt ansvaret for regnskap 

og budsjett. 

 

Skatteoppkreverne i medlemskommunene utgjør det faglige utvalget for kontrollørene. Leder 

og kontakt mot AR er for tiden SKO i Målselv. 

 

Kontoret er i kommunehuset i Sørreisa og i 2016 har begge stillingene vært bemannet.  

 

4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller 

 

Antall planlagte kontroller for 2016: 2 

 

Som utgjør: 4,65 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 

 

Antall gjennomførte kontroller i 2016: 4         

 

Som utgjør: 9,30 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.  

 

Antall gjennomførte kontroller i 2015: 0 
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4.3  Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 

 

Av de 4 kontrollene som har vært avholdt i Dyrøy i 2016 ble det endringsfastsetting hos 1. 

 

4.4  Vurdering av arbeidsgiverkontrollen   

 

Kontoret har ikke egne ressurser tilgjengelig for å utføre kontroller og det er derfor viktig at 

Dyrøy kommune er med i kontrollordningen slik den fungerer nå. 

 

4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører 

 

MTAK har ikke inngått formelt samarbeid med andre kontrollordninger. 

 

4.6  Gjennomførte informasjonstiltak   

 

Det har ikke vært organisert noen formelle informasjonstiltak mot arbeidsgivere eller 

regnskapskontor. Uformell informasjon skjer pr telefon og samarbeidet med 

regnskapskontoret er meget bra. 

 

Brøstadbotn, 24.1.2017      

 

 
______________________________________ 

Skatteoppkreverens signatur 

 

 

Vedlegg: Årsregnskapet for 2016 - signert av skatteoppkreveren. 
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Skatteetaten    

Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Alfred Bratteng  15. februar 2017 

   

Telefon Deres referanse Vår referanse 

90180670  2016/357676 

 

 

  

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks 

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 

 

Kommunestyret i Dyrøy kommune  
postmottak@dyroy.kommune.no 
 
 
 
 
 
 

Kontrollrapport 2016 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune 
 
 

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

2.  Om skatteoppkreverkontoret  
 

2.1     Bemanning 
 
Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: 

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

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

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

innbetalt 
i MNOK 

Innbetalt 
av  
sum krav  
(i %) 

Resultat- 
krav  
(i %) 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
forrige år 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
regionen 

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

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

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

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 %) 

Antall utførte 
kontroller i 
2016 

Utført 
kontroll 
2016 (i %) 

Utført 
kontroll  
2015 (i %) 

 Utført 
kontroll 
2014 (i %) 

Utført kontroll 
2016 region (i %) 

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

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

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

                                                           
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

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

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

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

 Kontrollutvalget for Dyrøy kommune 
 Skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 
 Riksrevisjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kontrollrapport 2016 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune 
 
 

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

2.  Om skatteoppkreverkontoret  
 

2.1     Bemanning 
 
Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: 

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

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

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

innbetalt 
i MNOK 

Innbetalt 
av  
sum krav  
(i %) 

Resultat- 
krav  
(i %) 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
forrige år 

Innbetalt av  
sum krav (i %)  
regionen 

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

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

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

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 %) 

Antall utførte 
kontroller i 
2016 

Utført 
kontroll 
2016 (i %) 

Utført 
kontroll  
2015 (i %) 

 Utført 
kontroll 
2014 (i %) 

Utført kontroll 
2016 region (i %) 

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

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

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

                                                           
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

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

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

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

 Kontrollutvalget for Dyrøy kommune 
 Skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 
 Riksrevisjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U24 

Saksmappe: 2013/582 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 04.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Salg av stein fra Laukeberget 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 49/17 10.05.2017 

Kommunestyret 25/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Protokoll fra formannskapsmøte den 5.9.13. PS 66/13 

2 Protokoll fra kommunestyremøte den 7.10.13. PS 56/13 

3 Avtale om drift av steinuttak i Laukeberget 

 

Saksopplysninger  
 

Administrasjonen har gitt Finnlandsnes Eiendom AS ( FE) tilgang til uttak av steinmasser fra 

steinbruddet i Laukeberget.  Dette ble det gitt en orientering om i formannskapet 24.04.2017. I 

etterkant av orienteringen ble rådmannen bedt om å legge fram sak vedr. salg av stein fra 

Laukeberget .  

 

Bakgrunn avtale utsprengte steinmassene i Laukeberget 

Aktiviteten startet i -94 i forbindelsen med åpningen av Dyrøybrua. Overskuddsmasser ble da 

gitt til Dyrøy kommune, som igjen ga disse til Dyrøy båtforening.  Båtforeningen benyttet dem 

til å bygge overgangsmoloen fra Fylkesveien og til Finnlandsholmen. 

 

Vedtak i sak PS 66/13 og PS 56/13  lyder: 

«Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 

kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 

hos Dyrøy kommune. 

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet» 

 

Avtale om drift av steinuttaket i Laukeberget mellom Dyrøy kommune og grunneier.  
Etter at Dyrøy båtforening (DBF) avsluttet sitt utbyggingsprosjekt ved Finnlandsholmen har 

Dyrøy kommune i FS og KS gjort vedtak overfor båtforeningen og inngått videre driftsavtale 

med grunneieren av Laukeberget. 

 

Avtalen som er undertegnet av grunneier Hogne Sæbbe og daværende ordfører Randi Lillegård  

har som hovedmålsetning å stadfeste at Dyrøy båtforening har avsluttet sin aktivitet vedr. 

steinuttak i Laukeberget og at Dyrøy kommune heretter overtar og videreføre avtalen med 

grunneieren for videre drift/uttak steinmasser fra bruddet. 

 

Innhold i avtalen: «I løpet av avtalens varighet skal grunneier gis anledning til å bruke en mindre 

del av arealet i steinbruddet til eget formål. Aktuelt areal anvises/avtales nærmere med grunneier. 
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Dyrøy kommune får gjennom videreføring av avtalen tilgang til ca. 4 000 kbm utsprengte 

fjellmasser og ytterligere ca. 2 000 kbm fast fjell til evt. fremtidige behov.  

I løpet av avtalens varighet skal grunneier gis anledning til å bruke en mindre del av arealet i 

steinbruddet til eget formål. Aktuelt areal anvises/avtale nærmere med grunneier. 

 

Dyrøy kommune skal under avtalens varighet ivareta sikkerhetsmessige forhold i steinuttaket 

som innebærer at det ikke etterlates løse fjellmasser som kan rase ut og utgjøre en fare i området. 

 

Når avtalen utløper skal steinuttaket avsluttes og overleveres grunneier i en slik tilstand at det 

ikke utgjør en fare for ferdsel i uttaket». 

 

Det er videre fattet politiske vedtak som gir Dyrøy båtforening tilgang til 50 kbm av de 

utsprengte 3.950 kbm steinmassene og at kommunen skal foreta opprydding og planering av et 

område i uttaket som gir plass til/gjør det mulig for grunneiere å drive produksjon og lagring av 

ved.  

 

Avtalens varighet  

Avtalen er gitt 20 års varighet og utløper 31.12.2033. 

   

Økonomisk oppgjør 

Gjennomgang av dokumentene viser at hensikten med overtakelsen av steinen fra båtforeninga 

var å hjelpe båtforeninga økonomisk. Kommunen godtok den sum som båtforeninga foreslo, som 

da gikk til avkortning av låneforpliktelsene overfor kommunen 

 

Dyrøy båtforening har betalt grunnavgift til grunneier for de utsprengte 4000 kbm.  For evt. 

fremtidig uttak med inntil 2000 kbm fast fjell skal kommunen betale grunnavgift til grunneier på 

kr. 5,00 pr. kbm fast fjell. 

 
 

Henvendelse fra Finnlandsnes Eiendom AS (FE) 

Finnlandsnes Eiendom AS henvendte seg til kommunen i januar/februar 2017 med en 

forespørsel om overtakelse av steinmassen. Administrasjonen fulgte opp forespørselen fra (FE) 

ved R. Espenes ved å gi firmaet adgang til at de kunne ta ut steinmasser ca. 4000 kbm fra 

Laukeberget i forbindelse med sitt utbyggingsprosjekt på Finnlandsnes.   

 

Selskapet satser på næringsutvikling og er i gang med å bygge opp en bedrift innenfor reiseliv 

som inkluderer moloanlegg med utleie av båter, boliger og campinganlegg. 

 

Administrasjonen har gitt bedriften tilgang til steinuttak og oppgitt antatt pris 

på steinmassene som tilsvarer den grunnavgiften som framgår av avtalen med grunneieren og 

som Dyrøy båtforening allerede har betalt.  Det er ikke undertegnet formell avtale om avhending 

av stein og pris for denne.  

 

Finnlandsnes Eiendom AS ved R. Espenes har sagt seg villig til å betale den pris for steinen som 

kommunen måtte forlange innenfor rimelighetens grenser. 

 

Det har ikke vært andre som har meldt seg som interessenter all den tid kommunen har hatt 

ansvar for steinmassene i Laukeberget.  

 

Administrasjonens vurdering  

Kommunen har over lang tid vist vilje og evne til å imøtekomme etablerere og bedrifter med 

positive holdninger til finansiering (lån/tilskudd/garantier) /bidrag fra næringsfond, avståelse av 
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arealer, utleie av lokaler, bygging av boliger, reduksjons i husleie, planarbeid, investeringer i /og 

tilrettelegging av infrastruktur mm.  

 

Dyrøy kommune har overfor næringsliv og nyetablerere tidligere fattet vedtak om å gi støtte ved 

gratis overdragelse av f.eks. eiendom uavhengig av hva kommunen har ervervet arealet for.  

 

Kommunens bidrag har vært av stor betydning for allerede etablerte bedrifter.  Bidragene 

varierer i størrelse, form og omfang og for enkelte bedrifter har disse vært svært betydelig. 

Det er all grunn til at kommunen i fortsettelsen bør fortsette sin imøtekommende og positive 

holdning overfor næringsetableringer i det vi ser dette gir resultater.  Det er viktig at dette skjer 

med grunnlag i en forankret næringspolitikk som gir et godt beslutningsgrunnlag og rom for 

gode vurderinger og gode prinsipper om likebehandling 
 

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer/verdier 

Dyrøy kommune har ingen vedtatte retningslinjer for avhending av kommunale 

eiendommer/verdier. Rådmann vil peke på viktigheten av åpenhet når kommunen skal selge 

eiendeler og eiendom.   

 

Hovedregelen bør være at den annonseres for salg i full åpenhet. I retningslinjer ved salg bør det 

bl.a inngå egne føringer hvis salget skal skje til kommunalt ansatte.  

 

Når administrasjonen har avhendet stein til Finnlandsnes Eiendom AS har dette skjedd i tråd 

med den forståelse og de holdninger Dyrøy kommune hittil har ønsket å bidra med overfor 

initiativtakere til næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser. 

 

Finnlandsnes Eiendom AS etablerer nå sin virksomhet på Finnlandsnes i et område som er 

regulert til campingformål. Området er ikke et kommunalt industriområde og følgelig er 

kostnader forbundet med opparbeiding, masseuttak og bygging av molo ikke støtteberettiget 

hverken av Troms Fylkeskommune eller Innovasjon Norge.  Sett i lys av dette, og med 

kjennskap til kommunens mangeårige praksis vedr. bidrag til næringsutvikling der ønske om å 

bidra på best måte med de muligheter man har står sentralt, har administrasjonen sett det som 

rimelig at stein fra Laukeberget som ligger i umiddelbar nærhet til Finnlandsnes kunne nyttes til 

formålet. 

 

Sikkerhet av området har fra man inngikk avtalen med grunneieren vært kommunes ansvar å 

ivareta.  

 

Rådmannen vil påpeke at ikke er inngått en endelig avtale er inngått med FE. Kjøper har sagt seg 

villig til å betale den pris kommunen forlanger innenfor rimelighetens grenser. 

 

Rådmann anbefaler at det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og 

eiendommer. I og med at det ikke foreligger vedtatte kommunale retningslinjer i forbindelse med 

slikt salg, må enhver sak slik avhendelse bli politisk behandlet.   

 

Føringen vil være at prosessen skal være gjennomsiktig og det skal gjennomføres konkurranse så 

langt det er mulig og de ulike alternativene bør vurderes før det gjennomføres et konkret kjøp. 

 

Retningslinjene vil bidra til å sikre likebehandling og åpenhet i forvaltningen, samt være et viktig 

virkemiddelet for gode rutiner for kontroll og oppfølging.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1.Dyrøy kommune inngår en avtale om salg av steinmasse til Finnlandsnes Eiendom AS.  

 

2.Godtgjørelse for masseuttaket fastsettes av Formannskapet til: 

 

3 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendommer utarbeides og legges 

frem til politisk behandling.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Saken legges fram som en bordsak.  

 

Geir Fjellberg (enhetsleder teknisk) deltar i saken.  

 

Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil i saken. Tone Sørensen (AP) stiller som varamedlem. 

Enst. godkjent. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som setteordfører.  

Enst. godkjent. 

 

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Det vises til at rådmannen i Dyrøy har avhendet ca 4.000 m3 stein til Finnlandsnes Eiendom AS 

til en pris av kr 5,- pr m3 – uten politisk godkjenning.  

 

1. Kommunestyret konstaterer at rådmannen med denne handlingen har gått ut over sine 

fullmakter.  

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes tilsvarende markedsverdi. 

3. Dyrøy kommune inngår avtale om salg av stein til Finnlandsnes Eiendom AS. 

 

Det stilles motforslag fra Terje Johansen (AP):  

 

1. Dyrøy kommune inngår en avtale om salg av steinmasse til FE A/S. 

2. Godtgjørelse for masseuttaket fastsettes av formannskapet til kr 5,- pr. m3 

3. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer og eiendeler utarbeides og 

legges fram til politisk behandling.  

 

Forslagene stemmes mot hverandre. Forslaget til Knut-Arne Johansen bifalt, 3 mot 2 stemmer.  

 

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Det vises til at rådmannen i Dyrøy har avhendet ca 4.000 m3 stein til Finnlandsnes Eiendom AS 

til en pris av kr 5,- pr m3 – uten politisk godkjenning.  

 

1. Kommunestyret konstaterer at rådmannen med denne handlingen har gått ut over sine 

fullmakter.  

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes tilsvarende markedsverdi. 

3. Dyrøy kommune inngår avtale om salg av stein til Finnlandsnes Eiendom AS. 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 05.09.2013

Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. vedtatt.

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet - 05.09.2013

Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 
kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 
hos Dyrøy kommune.

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.10.2013

Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent.

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 07.10.2013

Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 
kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 
hos Dyrøy kommune.

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet.
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/292 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 31.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

KOMMUNALE AVGIFTER - 2 TERMIN 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 54/17 07.06.2017 

Kommunestyret 26/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Rapport 1 Kittelsen - KOMMUNALE AVGIFTER - 2 TERMIN 2017 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen gikk gjennom selvkostregnskapene i perioden 2011-2015 høsten 2016. 

Resultatet er at kommunen pr 31.12.15 hadde selvkostfond, noe som økte etter 

årsoppgjørsavleggelsen for 2016. I forbindelse med budsjettarbeidet 2017-2020 la 

administrasjonen frem forslag på å beholde 2016-nivå for termin 1, våren 2017, for 

selvkostområdene i påvente av nærmere beregninger i forhold til behov for utsendelse av termin 

2, høsten 2017. Forslaget ble vedtatt i sak 73/16 som følgende: 

 

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 

1. Dyrøy kommune vedtar ingen økning i satsene for de kommunale avgifter innenfor 

VAR- området. Satsene beholdes på 2016-nivå. 

 

2. Grunnlaget for vurdering av utsendelse av 2. termin kommunale avgifter i 2017, vil bli 

foretatt etter avleggelse av årsregnskapet 2016, hvor beholdning selvkostfond vil fremgå. 

Herunder gjennomgang av selvkostberegningene. 

 

3. Dyrøy Kommunestyre ber rådmannen til junimøtet utrede overgang fra 2 til 4 terminer 

for innkreving av kommunale avgifter. 

 

4. Årsavgift bedrift legges om slik at Senja Avfall krever avgifter direkte fra bedriftene/lag 

og foreninger. 

 

Administrasjonen har i etterkant fått beregnet og vurdert behovet for kommunen til å innkreve 

kommunale avgifter, når man tar hensyn til selvkostfond pr 31.12.16 samt innbetalt termin 1 i 

2017. Beregningen foreligger i rapport, som vedlegges denne sak.  

 

Årsgebyrene er i 2017 satt til følgende beløp: 
 Vann:   kr 4.920,- 

 Avløp:  kr 6.934,- 

 Slam:  kr 1.070,- 
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 Renovasjon kr 2.825,- 

 

Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune har pr 31.12.16 to selvkostfond, vann og   , som har positive fond som bør 

etterstrebes for å utjevne til kr 0. 

 

Selvkostfond vann   

Inngående balanse pr 31.12.17, kr 2.277.394. Fra 2018 vil det skje en stor økning da 

avskrivninger og renter av vannprosjektet begynner og løpe. Pr 2017 er vanngebyrene for høye i 

forhold til kostnadene, og vil fortsette å øke dersom ikke gebyret settes ned i årene som kommer. 

Siden dette selvkostfondet er av rimelig stor størrelse, er det valgt å fordele fondsmidlene over 

hele perioden på 2017-2022, slik at gebyrøkningen blir så like som mulig fra år til år. Dyrøy nye 

vannanlegg vil medføre vesentlig høyere kostnader de kommende årene.  

 

Selvkostfond avløp  

Her har Dyrøy kommune tatt for lite i gebyr over flere år, slik at innbyggerne har en beregnet 

«gjeld» i selvkostregnskapet til kommunen på kr 959.571,-. Her anbefales det at årsgebyret 

beholdes på samme nivå inntil det er inndekket. Fra 2019 kan årsgebyret for avløp reduseres med 

20 % og enda litt mer i årene som kommer, siden rentene går ned når gjelden reduseres av 

avskrivninger.  

 

Selvkostfond slam 

Her har Dyrøy kommune tatt for lite i gebyr over flere år i forhold til kostnadene, slik at 

innbyggerne har en beregnet «gjeld» til kommunen i selvkostregnskapet på kr 75.000,-. Her 

anbefales det at årsgebyret beholdes på samme nivå inntil det er inndekket, noe som er beregnet 

til 2022 å skje, hvor man etter dette vil kunne vurdere om man vil sette gebyret ned noe. Det 

anbefales en økning i årsgebyret for 2018 til kr 1.106,-.  

 

Selvkostfond renovasjon 

Inngående balanse på fondet er pr 31.12.17 på kr 589.164,-. Det er lovbestemt at kostnadene fullt 

ut skal dekkes av brukerne, i løpet av en 5-årsfrist. Her forventes en økning i årsgebyrene fra og 

med 2018 pga forventede økte kostnader.  

 

Ved å spre reduksjon i avløpsgebyrene utover i perioden 2018-2022 vil dette bidra til å dempe 

den forventede store økningen i vanngebyrene som kommer fra og med 2018. Den årlige 

endringen/økningen ikke bli særlig stor grad og variere mellom 2-3 % økning hvert år. Det 

forventes en total endring i denne perioden på 12 % i løpet 5 år.  

 

Følgende vurderinger er blitt foretatt: 

 
1. Termin 2 – 2017 – blir ikke krevd inn  

Dette vil redusere vannfondet og fjerne renovasjonsfondet, og beregninger viser at dette vil 

medføre at kommunen vil ha 2.9 millioner i gjeld i kommunekassa. For å dekke dette inn de 

neste årene vil kommunen kunne øke kommunale avgifter slik at beløpet dekkes inn innen 2020, 

noe som vil gi en gjennomsnittlig gebyrøkning på ca 25 %. I tillegg til annen økning. Eller gå inn 

for besparelser på kommunale tjenester innen selvkostområdet. 

 
2. Termin 2 – 2017 – vanngebyret på kr 4.920,- blir ikke krevd inn 

Kommunen påføres ikke underskudd, men halve renovajonsfondet og vannfondet blir borte. 

Dette medfører at når de store kostnadene for Dyrøy nye vannverk slår inn i 2018 - 2022, så vil 

det ikke være noe fond som vil kunne «jevne» ut gebyrene i denne perioden.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

 

Formannskapet ber administrasjonen orientere om muligheter/konsekvenser i neste 

kommunestyremøte om  
- Kvartalsvise innkrevinger av avgifter. 

- Grunnlaget for avgiftsnivået. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

 

Formannskapet ber administrasjonen orientere om muligheter/konsekvenser i neste 

kommunestyremøte om  
- Kvartalsvise innkrevinger av avgifter. 

- Grunnlaget for avgiftsnivået. 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1. Innledning 

Forespørselen fra kommunen den 1. februar pkt. 2 gjaldt vurderinger av VAR områdene i 

kommende år. Mitt tilbud om en «del 1» om å utarbeide en prognose for kostnader og inntekter 

frem til 2020/21 ble akseptert av kommunen den 20. februar 2017 – og nærværende rapport er 

svaret på dette. 

Som det vil fremgår, har jeg laget prognosene frem til og med 2022. Dette er fordi rammen for 

utjevning av overskudd/underskudd på VAR områdene er fem år. Satsene for 2017 ble vedtatt i 

desember 2016 sammen med budsjettet for 2017. Vurderingene tar utgangspunkt i årsresultatet 

for 2016 og selvkostfondenes størrelse per 1.1.2017 samt akkumulerte underskudd for avløp og 

slam per samme dato. 

Det vil fremgå av beregningene at jeg har brukt hele femårs perioden slik at det i 2022 skal være 

balanse mellom kostnader og inntekter – og verken fondsmidler eller gjeld til kommunen. 

På slutten av denne rapporten skal jeg så vurdere om Dyrøy kommune behøver å sende ut 

termin 2 for 2017, eventuelt hvor mye kommunen må kreve inn per VAR område i 2. termin 

2017.  

2. Grunnlag for prognosene for 2017 – 2022 

Beregningene bygger på i utgangspunktet på tidligere års tall, men også på en del forutsetninger 

eller antagelser.  

Tallene er i «faste kroner» - altså 2016/17 – kroner. Man må altså regne med at 

inflasjon/prisstigning vil øke tallene. Avskrivningene (avdrag på lån) er i faste kroner; disse 

påvirkes ikke av inflasjonen. Rentene derimot kan bli påvirket, men dersom det fortsatt blir lave 

renter årene fremover, kan virkningen bli liten. For øvrig er det lagt inn en mindre renteøkning i 

beregningene i de siste årene. Til sammen betyr dette at man antagelig har en liten reserve i 

økonomien for disse VAR områdene.  

2.1. Utgifter og kostnader  
Jeg har sett på regnskapene for 2014 – 2016 for VAR områdene. Indirekte kostnader og fordeling 

av felleskostnader ble i 2016 etablert etter konkrete måling av tidsforbruk mv. Følgelig har disse 

tallene fra 2014 og 2015 mindre interesse ettersom de ble beregnet på et annet og mindre 

nøyaktig grunnlag.  
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Men de direkte utgiftene er vesentlige når det gjelder anslag av de samme for årene fremover.  I 

mine prognoser for direkte utgifter har jeg derfor sett på årene 2014 – 2016. Det er noen 

forskjeller for vann og slam i disse årene; litt opp og ned. Her dreier det seg om anslag, og det er 

ingen eksakt vitenskap. Forskjellene er heller ikke så store at de vil slå ut i store overskudd eller 

underskudd. Det viktige er imidlertid at vi hvert år utarbeider budsjetter basert på sist 

tilgjengelige tall – og dersom budsjettgrunnlaget tilsier økninger eller reduksjoner, så legges 

naturligvis de faktiske tallene til grunn. 

Hva angår indirekte kostnader og felleskostnader er «beste anslag» hva man kom til for 2016. 

Disse tallene er basert på konkrete målinger og vurderinger. Følgelig har jeg avrundet og 

videreført disse i hele perioden. 

2.2. Selvkostfond og gjeld til kommunen 

Regnskapet for 2016 viser hva det enkelte VAR område har av fondsmidler eller skylder 

kommunen. Gebyrene for 2017 er de samme som for 2016, og jeg har derfor beregnet hva 

tilgodehavender og gjeld vil være den 31.12.2017 når gebyrene innkreves i 2017 i samsvar med 

budsjettvedtaket for året:  

 

Som en ser, går vann og avløp med overskudd mens slam og renovasjon går med underskudd. 

Dette fører til at vannfondet øker, mens avløpsregnskapets gjeld til kommunekassa omtrent 

halveres. Tilsvarende gjeld for slam øker også noe, mens underskuddet for renovasjon dekkes av 

fondet – og her står det fortsatt penger igjen til neste år. 

Kommunen vurderer å la være å innkreve 2. termin for 2017, og dette vil gi følgende resultat: 

 

Kode Ansvar Fond Gjeld Oversk Undersk Fond Gjeld

432 Vann 2 277 394 448 167 2 725 561 

433 Avløp 959 571       457 399 502 172     

434 Slam 57 093         -17 907       75 000       

435 Renovasjon 589 164     -335 000     254 164     

2 866 558 1 016 664   905 566 -352 907     2 979 725 577 172     

Akk. O.sk/U.sk per 

31.12.2017

Selvkostområder:

Totalt 

31.12.2016

Akkumulert 

Oversk/undersk

Antatt resultat for 

2017

Ordinære to terminer i 2017
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2.3. Inntekter 

Det er et mål å sørge for at inntektene dekker kostnadene, men ikke noe mer. Er det balanse, 

betaler innbyggerne verken for mye eller for lite. Overskudd og underskudd blir det jo gjerne 

likevel, men disse bør være så små som mulig av samme grunn. 

Den tredje del av oppdraget går ut på å lage et system som nettopp sørger for dette. 

I forbindelse med de to første deler av oppdraget forsøker jeg å balansere flere hensyn: 

 Selvkostfondene skal avvikles 

 Underskuddene skal tilbakebetales til kommunen 

 Store økninger i kapitalkostnadene for vann må inkluderes i 2018  

 Gebyrene skal ha en jevn utvikling 

 Ved utgangen av 2022 skal alle regnskaper være i balanse uten fond eller gjeld = fra 2023 skal 

inntekter og kostnader være i balanse. 

 

Kommunen har ca. 600 husstander og ca. 500 hytter og fritidshus, men også bedrifter, 

forsamlingshus, lager, kontorer osv.  Og selv om alle har renovasjoner er det altså ikke slik at alle 

disse enhetene har vann og avløp eller slam: 

 

 62 % av husstandene har kommunalt vann 

 40 % av hytter og fritidshus har kommunalt vann 

 33 % av husstandene har kommunalt avløp 

 7 % av hytter og fritidshus har kommunalt avløp 

 60 % av husstandene har septiktank 

 73 % av hytter og fritidshus har septiktank 

 

Her er det altså mange kombinasjonsmuligheter, og det er ganske upraktisk å gå inn på dem alle. 

Jeg har derfor måtte velge en «målgruppe» for beregningene. Ca. 1/3-del av innbyggerne har 

vann, avløp og renovasjon og betalte noe under 15.000 kr. i 2016. En annen stor gruppe av 

noenlunde samme størrelse har vann, slam og renovasjon og betalte noe under 9.000 kr. i 2016. 

 

Jeg har derfor sett på den gruppen som betaler mest i beregningene for å få til en jevnest mulig 

utvikling av det samlede avgiftsnivå, men jeg har også sett på hvorledes avgiftsutviklingen vil bli 

for den andre store gruppen. 
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Valget av gruppe har også betydning for hvordan jeg har anslått inntektsbehovene i perioden. 

Vann har både store fond og får fra 2018 store kostnadsøkninger. For avløp kan avgiftene settes 

ned når gjelden til kommunen er dekket i 2019. Renovasjon får en økning når fondet er brukt opp 

i 2018. Følgelig har jeg beregnet avløp og renovasjon uten hensyn til avgiftsutjevning, bare til 

oppløsning av fond og dekning av underskudd. Hele utjevningen er derfor lagt inn i 

vannregnskapet. 

3. Gjennomgang av selvkostområdene 

I dette avsnittet tar jeg for meg hvert enkelt område på «tradisjonelt» vis: altså hver for seg og 

slik at de skal bringes i balanse så fort dette er praktisk mulig. 

3.1. Vann 

På grunnlag av regnskapene fra 2014 – 2016, indirekte kostnader og felleskostnader for 2016 og 

investeringsbudsjettet frem til 2021 har jeg laget følgende prognose for vannregnskapet til 2022: 

 

Den store økningen kommer av at avskrivninger og renter av vannprosjektet begynner å løpe fra 

og med 2018. Dette alene utgjør neste 2 mill.kr.  Men her er det to faktorer som går i gunstig 

retning: den ene er at vanngebyrene i 2017 er for høye i forhold til kostnadene – vi regner med 

et overskudd på noe under ½ mill.kr. Dette fører til at gebyrene «bare» øker med 59 % fra 2016, 

selv om kostnadene øker med over 84 %. 

  

Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Direkte utgifter 955 578         1 000 000   1 000 000   1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Indirekte kostnader 910 050         900 000      900 000      900 000     900 000     900 000     900 000     

Felleskostnader 375 090         400 000      400 000      400 000     400 000     400 000     400 000     

Finanskostnader 564 034         501 833      2 493 181   2 518 339 2 705 621 2 788 618 2 865 955 

Sum kostnader 2 804 752     2 801 833   4 793 181   4 818 339 5 005 621 5 088 618 5 165 955 84,4 %

Sum inntekter 3 228 346     3 250 000   3 500 000   3 850 000 4 541 580 5 088 618 5 165 955 59,0 %

Årsresultat 423 594         448 167      -1 293 181 -968 339   -464 041   -             -             

31.12.2016

Fondsmidler 2 277 394     2 725 561   1 432 380   464 041     -             -             -             

Årlig gebyrendring 0,7 % 7,7 % 10,0 % 18,0 % 12,0 % 1,5 %

Årlig gebyr 4 920             4 953           5 334           5 867         6 921         7 755         7 872         59,0 %

Endring 

i %:

Tekst: Budsjettanslag for årene:
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3.2.  Avløp 

På samme grunnlag som for vann er følgende prognose for avløpsregnskapet laget til 2022: 

 

Her beholdes gebyrene på 2016-nivå til underskuddene fra tidligere år er dekket inn.  Fra 2019 

kan derfor gebyrene reduseres med 20 % og enda litt til i årene etterpå. Årsaken til disse mindre 

reduksjonene er at rentene går ned når gjelden reduseres av avskrivningene. Men fasit er altså 

en gebyrreduksjon på neste 24 % siden 2016. 

3.3. Slam 

Som for vann og avløp er også slam beregnet på grunnlag av 2014 – 2016: 

 

Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Direkte utgifter 360 141         450 000     450 000     450 000     450 000     450 000     450 000     

Indirekte kostnader 691 622         700 000     700 000     700 000     700 000     700 000     700 000     

Felleskostnader 241 262         250 000     250 000     250 000     250 000     250 000     250 000     

Finanskostnader 240 352         242 601     238 582     234 601     234 566     233 439     202 124     

Sum kostnader 1 533 377     1 642 601 1 638 582 1 634 601 1 634 566 1 633 439 1 602 124 -2,5 %

Inntekter 2 093 853     2 100 000 2 100 000 1 675 355 1 634 566 1 633 439 1 602 124 -23,7 %

Årsresultat 560 476         457 399     461 418     40 754       -             -             -             

31.12.2016

Gjeld til kommunen -959 571       -502 172   -40 754     -             -             -             -             

Årlig gebyrendring 0,3 % 0,0 % -20,2 % -2,4 % -0,1 % -1,9 %

Beløp 6 934             6 934         6 934         5 532         5 397         5 393         5 290         -23,7 %

Budsjettanslag for årene: Endring i %:Tekst:

Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Direkte utgifter 356 507         360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Indirekte kostnader 117 313         120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Felleskostnader 68 357           70 000    70 000    70 000    70 000    70 000    70 000    

Finanskostnader -                 -          -          -          -          -          -          

Sum kostnader 542 177         550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 0,0 %

Inntekter 526 430         532 093 565 000 565 000 565 000 565 000 565 000 

Årsresultat -15 747         -17 907  15 000    15 000    15 000    15 000    15 000    

31.12.2016

Gjeld til kommunen -57 093         -75 000  -60 000  -45 000  -30 000  -15 000  -          

Årlig gebyrendring 1,1 % 6,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %

Beløp 1 070             1 070      1 136      1 136      1 136      1 136      1 136      

Budsjettanslag for årene: Endring 

i %:

Tekst:
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Her har jeg brukt hele perioden til og med 2022 til å dekke inn underskuddet som er beregnet til 

75.000 kr. ved utgangen av 2017. Underskudd kommer av for lave gebyrer i forhold til 

kostnadene, og derfor er gebyrene øket med 6,2 % i 2018. Men dette skal også dekke inn 

underskuddene, så i 2023 vil man kunne sette ned gebyret til 1.106 kr, som er en reduksjon på 

2,7 % fra året før. 

3.4. Renovasjon 

Også her er samme grunnlag som de forestående regnskaper brukt. Bemerk at det i 2018 

kommer inn kapitalkostnader som følge av en planlagt investering: 

 

For renovasjon er det lovbestemt at kostnadene fullt ut skal dekkes av brukerne: «forurenser 

betaler» - prinsippet. Men også her har man femårs fristen til å oppnå dette. Som man ser er ca. 

15 % av gebyrøkningen på 21,7 % nødvendig for å få balanse i regnskapet. Resten skyldes økte 

kostnader. 

4. Utjevning av gebyrene 
Som nevnt har jeg altså valgt å legge hele utjevningen på vann. Her er det både store økninger av 

kostnadene og store fondsmidler. Disse fondsmidlene har jeg fordelt over hele perioden slik at 

gebyrøkningene blir så like som mulig fra år til år. 

4.1. Samlet for vann, avløp og renovasjon 

Ettersom det er store forskjeller mellom innbyggernes bruk av de fire tjenestene, gir en 

totaloversikt over kostnader og inntekter liten mening. Derimot er utviklingen i gebyrene 

Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Direkte utgifter 2 218 727  2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

Indirekte kostnader 284 280      290 000     290 000     290 000     290 000     290 000     290 000     

Felleskostnader 291 014      295 000     295 000     295 000     295 000     295 000     295 000     

Finanskostnader -              172 000     170 000     177 000     184 000     190 000     

Sum kostnader 2 794 021  2 835 000 3 007 000 3 005 000 3 012 000 3 019 000 3 025 000 6,7 %

Inntekter 2 485 525  2 500 000 2 752 836 3 005 000 3 012 000 3 019 000 3 025 000 21,7 %

Årsresultat -308 496    -335 000   -254 164   -             -             -             -             

31.12.2016

Fondsmidler 589 164      254 164     -             -             -             -             -             

Årlig gebyrendering 0 10,8 % 9,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Beløp 2 825          2 825         3 129         3 415         3 423         3 431         3 438         21,7 %

Budsjettanslag for årene: Endring 

i %:

Tekst:
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vesentlig mer interessant, og slik ser dette ut etter at jeg har brukt vannregnskapene og 

vannfondene til utjevning over hele perioden: 

 

Når økningen ikke blir større henger det selvsagt sammen med at både vann og avløpsgebyrene 

var for høye i 2016, og at reduksjonen av disse gebyrene er lagt inn på tidspunkt som passer i 

utjevningen. Grafen viser hvordan utjevningen er foretatt: 

 

4.2. Samlet for vann, slam og renovasjon 

For den andre hovedgruppen – de med vann, slam og renovasjon blir det seende slik ut: 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kode Ansvar Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Endr. 2016 - 

2021 

432 Vann 4 919           4 919           5 105           6 476           7 010           7 284           7 872           60 %

433 Avløp 6 934           6 934           6 934           5 532           5 397           5 393           5 290           -24 %

435 Renovasjon 2 825           2 825           3 129           3 415           3 423           3 431           3 438           22 %

Sum 14 678        14 678        15 168        15 423        15 830        16 109        16 600        13 %

0 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 12 %

Tekst:

Årlig endring i %

 -
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Vann Avløp Renovasjon Sum

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kode Ansvar Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Årsgebyr Endr. 2016 - 

2021 

432 Vann 4 919           4 919           5 105           6 476           7 010           7 284           7 872           60 %

434 Slam 1 070           1 070           1 136           1 136           1 136           1 136           1 136           6 %

435 Renovasjon 2 825           2 825           3 129           3 415           3 423           3 431           3 438           22 %

Sum 8 814           8 815           9 370           11 028        11 569        11 852        12 446        41 %

0 % 6 % 18 % 5 % 2 % 5 % 36 %

Tekst:

Årlig endring i %
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Her er det et hopp i 2019 som følge av at vanngebyret øker vesentlig. For den forrige gruppen var 

det slik at reduksjonen i avløpsgebyrene dempet økningen i vanngebyrene. Her er det ikke avløp, 

men slam, og der er det ingen tilsvarende effekt.  

Ser en på gebyrnivået i 2016 for de to gruppene i 2016 og 2022, er det imidlertid slik at den 

første gruppen lå 66 % over den andre i 2016, men dette er redusert til 33 % i 2022. 

Utjevningen kunne vært gjort annerledes, slik at en jevn utvikling for gruppen med slam ble 

prioritert i stedet for gruppen med avløp. Men gebyrene i 2022 ville likevel bli de samme for 

begge grupper. 

4.3. Konklusjon/anbefaling 

Min anbefaling er at kommunen følger den profilen som fremgår under pkt. 4.1 over fordi denne 

gir en jevn og forutsigbar utvikling av hva innbyggerne omtrent må regne med å betale i årene 

fremover. 

Nå er det jo slik at denne rapporten inneholder beregninger foretatt på grunnlag av prognoser. 

Så når man skal ta standpunkt til neste års satser i forbindelse med årsbudsjettet, må man legge 

til grunn de faktiske tall man har i stedet for prognosene.  Hvordan dette kan gjøres, vil bli vist i 

neste rapport som skal leveres innen 31.3.2017. 

5. Spørsmålet om 2. termin 2017 

Kommunen har bedt meg si om kommunen behøver å sende ut 2 termin 2017 – helt eller delvis. 

Her er det nok slik at regnestykkene ikke gir noe svar på akkurat dette spørsmålet, så her må jeg 

også legge til noen bemerkninger og resonnementer.  

 

Denne delen av oppdraget er delt inn i fire deler:  

 Hva blir virkningene om 2 termin 2017 ikke kreves inn 

 Hva blir virkningene om bare vannet i 2 termin 2017 ikke kreves inn 

 Sammenligning mellom en jevn utvikling og hel eller delvis reduksjon av 2 termin 2017 

 Konklusjon/anbefaling 

5.1. Ikke innkreving av 2. termin 2017 - virkninger 

Dersom 2. termin 2017 ikke kreves inn. får man følgende tall (Man kan sammenligne denne med 

tallene i 2.1 over): 
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Som en ser, vil dette redusere vannfondet og fjerne renovasjonsfondet, og det gjenstår til 

sammen 2,9 mill.kr i gjeld til kommunekassen.  Men velger man dette, får man en annen 

virkning: underskudd på kommuneregnskapet for 2017. Dette er budsjettert i balanse, mens 

underskudd på VAR regnskapene må dekkes opp av kommunekassen i 2018. Man kan riktignok 

øke avgiftene senere og få inn disse pengene, men poenget er at i 2018 vil kommunen bli påført 

et underskudd. Gitt at budsjettet for øvrig balanser og anslagene er korrekte, blir resultatet som 

følger: 

 

Halve vannfondet forsvinner, og selv om hele renovasjonsfondet også går med, står det igjen et 

underskudd på neste 1 mill.kr for renovasjonen. I tillegg kommer underskuddene for de to andre 

fondene. 

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det kan her fremmes en budsjettendringssak hvor 

1,9 mill.kr overføres fra disposisjonsfondet til dekning av dette underskuddet.  Jeg tolker 

imidlertid signalene om kommunens økonomi slik at dette neppe er ønskelig.  

Kommunen er forpliktet til å sørge for at renovasjonsregnskapet balanser over en fem års 

periode, men dette gjelder ikke for de andre regnskapene. Kommunen har derfor anledning til å 

«stryke» gjelden som disse regnskapene har til kommunen.  Dette hjelper VARS regnskapene – 

men ikke kommunekassa. 

Kode Ansvar Fond Gjeld Oversk Undersk Fond Gjeld

432 Vann 2 277 394 -          -1 176 833 1 100 561 -             

433 Avløp 959 571       -          -592 601     -             1 552 172 

434 Slam 57 093         -          -283 954     -             341 047     

435 Renovasjon 589 164     -          -1 585 000 -             995 836     

2 866 558 1 016 664   -          -3 638 388 1 100 561 2 889 055 Totalt 

Ikke innkreving av  termin 2  2017

Antatt resultat for 

2017

Akk. O.sk/U.sk per 

31.12.2017

Selvkostområder: 31.12.2016

Akkumulert 

Oversk/undersk

Kode Ansvar Oversk Undersk

432 Vann -             -1 176 833 1 176 833       

433 Avløp -             -592 601     -592 601               

434 Slam -             -283 954     -283 954               

435 Renovasjon -             -1 585 000 589 164          -995 836               

-             -3 638 388 1 765 997       -1 872 391           

Selvkostområder: Antatt resultat for 

2017

Totalt 

Dekkes av 

fond

Underskudd på 

regnskap 2018
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5.2. Ikke innkreving av vann i 2 termin 2017 - virkninger 

Det hører med til vurderingen å se på en mellomting: å la være å innkreve vannavgiften for 2. 

termin, men kreve inn de andre. Effekten av dette blir som følger: 

 

 Her påføres ikke kommunen underskudd, men halve renovasjonsfondet og vannfondet blir 

borte. 

5.3. Sammenligning av opplegget til en jevn utvikling med hel eller delvis 

reduksjon av 2 termin 2017 

Dersom man prioriterer en jevn og ikke for sterk økning av gebyrene som ender med at 

kostnader og avgifter balanserer i 2022, er denne løsningen ikke gunstig.   

Jeg har regnet på alternativet med å sløyfe bare vannavgiften i 2. termin 2017 og laget en graf 

som viser hvordan gebyrene da blir – dette er altså alternativet til grafen under avsnitt 4.1: 

 

Kode Ansvar Fond Gjeld Oversk Undersk Fond Gjeld

432 Vann 2 277 394 -          -1 176 833 1 100 561 -                 

433 Avløp 959 571       457 399 -               -             502 172         

434 Slam 57 093         -          -17 907       -             75 000           

435 Renovasjon 589 164     -          -335 000     254 164     -                 

2 866 558 1 016 664   457 399 -1 529 740 1 354 725 577 172         Totalt 

Selvkostområder: 31.12.2016 Som ordinært, men ikke innkreving for vann

Akkumulert 

Oversk/undersk

Antatt resultat for 

2017

Akk. O.sk/U.sk per 

31.12.2017

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vann Avløp Renovasjon Sum
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Man ser at effekten blir en betydelig lettelse i 2017, men en enda betydeligere økning i 2018. Og 

man må også ligge høyere de neste årene slik at man innen fem års perioden kan ta igjen det 

man «tapte» i 2017, slik som neste graf v iser: 

 

Så har vi den andre hovedgruppen: de som har vann, slam og renovasjon. Her får man ikke den 

utjevning som reduksjon av gebyrene for avløp gir i 2019. På den annen side er de samlede 

avgifter vesentlig mindre:  

 

Den blå linjen viser en litt ujevn og brattere utvikling over perioden enn for den andre gruppen. 

Den røde linjen viser hvordan vannavgiften slår ut. Den er jo relativt større for denne gruppen og 

gir derfor også relativt større virkning. 

 12 000

 12 500

 13 000

 13 500

 14 000

 14 500

 15 000

 15 500

 16 000

 16 500

 17 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 terminer i 2017 Sløyfe siste termin vann 2017

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

 10 000

 11 000

 12 000

 13 000

1 2 3 4 5 6

Ordinær innkreving 2017 2 termin 2017 innkreves ikke
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Den siste 1/3 del av innbyggerne har forskjellige kombinasjoner, men alle har renovasjon.  

Dersom man har behov for å se på flere kombinasjoner, kan man  plukke ut gebyrsatser fra 

tabellene under 4.1 og 4.2 over. 

5.4. Konklusjon/anbefaling 
 Dersom man velger å sløyfe hele 2. termin, må kommunen regne med et underskudd på 

driften for 2018. Dette underskuddet må etter regelverket dekkes opp i 2020, og her er det 

to muligheter: 

o Enten å øke VAR avgiftene slik at hele beløpet kommer inn i 2020. Dette gir en 

gjennomsnittlig gebyrøkning på omkring 25 %. Men denne kommer på toppen av en 

økning i 2019 fordi man i dette året må legge på ekstra for å få balanse i alle 

regnskapene. Jeg har ikke regnet på dette, men anslår det til ca. 10 % i forhold til 

2016 – satsene. 

o Eller kan kommunen velge å redusere andre tjenester for å spare inn pengene ved 

reduserte utgifter. 

 Velger man bare å sløyfe vannavgiften, blir virkningen vesentlig mindre. Men da reduserer 

man mulighetene for å jevne ut gebyrene over perioden og får i stedet en brattere kurve på 

gebyrene. 

Som sagt er det flere muligheter å takle alle de muligheter som er belyst foran.  Men 

konsekvensene er forskjellig. I oppdraget brukes begrepene «behøver» og «må», men dette 

passer egentlig ikke – her er det snakk om hva man foretrekker eller prioriterer. Det blir derfor et 

politisk spørsmål – eller, rettere sagt, hva rådmannen vil innby politikerne til å beslutte: 

 Mener man innbyggerne er tjent med en økonomisk lettelse til høsten, men slik at denne 

lettelsen må tas igjen med en større økning i 2018 og utjevning av lettelsen over fem år,  

eller 

 At 2 termin 2017 går som opprinnelig forutsatt og slik at utjevningen av de kommende 

økninger kan følge en jevn plan uten store svingninger. 

6. Forslag om tiltak for å dempe virkningene av høyere satser 

Det eksisterer tiltak som kan avdempe virkningene av både store og små økninger – foruten rent 

generelt gjøre det lettere for publikum å betale: 

 

 Del 2 termin 2017 i fem like beløp og send ut fakturaer med betaling i august – desember. 
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 Deretter gå over til 12 terminer fra og med 2018. Det er en ganske vesentlig forskjell å få 

regninger på 7 – 8.000 kr to ganger i året fra å få en månedlig regning på 1.250 kr. 

 

Nå har Dyrøy også et bredbåndsprosjekt gående, og derfor et forslag til som går på økt databruk: 

 

 Tilby alle som går inn på avtalegiro og eFaktura en rabatt på for eksempel 200 kr, som 

trekkes fra i desember for alle som har vært inne på ordningen hele året. 

 Legg inn i budsjettene til sammen 200.000 kr til å dekke økte kostnader med å gå over til 12 

terminer – så er det også dekning for rabatten. (NB! Alternativet med å ilegge de som ikke 

har eFaktura et faktureringsgebyr er generelt ikke tillatt for kommunene – hvis dette ikke har 

endret seg de siste par årene. For selvkostområder mener imidlertid sivilombudsmannen at 

dette kan gjøres, men bare opp til hva det faktisk koster – se sak 2011/620 om fakturagebyr 

for feieavgift. Det sikreste er imidlertid å legge kostnadene til i budsjettet – og så gi rabatter) 

 Effekten i «min» kommune da vi gjorde dette, ble at over 70 % tok imot tilbudet. Dette førte 

igjen til enda mindre utestående fordringer. 
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2 UTTALELSE FRA LEDELSEN 
 
VEDRØRENDE DYRØY KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 
2016 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Dyrøy 
kommune for året som ble avsluttet den 31. desember 2016 med det formål å 
kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentl ige gir en dekkende 
fremstil l ing i samsvar med lov, forskrif t og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:  
 
Regnskap og budsjett 
 

• Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og 
økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontrol l , herunder sl ik intern 
kontroll som vi f inner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et 
regnskap som ikke inneholder vesentlig feil informasjon, verken som følge av 
misl igheter eller fei l. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende 
utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrif t om 
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener 
regnskapet gir en dekkende fremstil l ing i samsvar med lov, forskrif t og god 
regnskapsskikk. 
 

• Vikt ige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av 
regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt t i l  virkel ig verdi, er 
rimelige. 
 

• Vi har tatt t i lstrekkelig hensyn ti l og opplyst om forhold t i l nærstående parter 
og transaksjoner med disse. 
 

• Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal 
regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert el ler omtalt.  
 

• Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feil informasjon er uvesentlig, både 
enkeltvis og samlet for regnskapet sett  som helhet. En liste over eventuelt 
ikke korrigert feil informasjon følger som vedlegg.  
 

• Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert 
budsjett. 
 

• De disposisjoner som ligger t i l grunn for årsregnskapet, er i samsvar med 
budsjettvedtak. 
 

 
Bokføring 

• Vi har oppfylt vår plikt t i l  å sørge for ordentl ig og oversikt l ig registrering og 
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  
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Opplysninger som er gitt  

• Vi har gitt revisor: 
o Tilgang ti l al le opplysninger vi har kjennskap ti l,  som er relevante for 

utarbeidelsen av regnskapet, herunder regnskapsregistreringer, 
dokumentasjon og andre saker. 

o Til leggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for 
revisjonsformål, og  

o Ubegrenset t i lgang ti l personer i kommunen som det etter revisors 
vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 
 

• Alle transaksjoner er registrert og ref lektert i regnskapet. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av våre vurderinger av 
risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentl ig feil informasjon som følge 
av misl ighold.  
 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som involverer: 
 

 Ledelsen, 
 Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
 Andre 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misl igheter 

eller mistanke om misl igheter som er kommunisert av ansatte, t idligere 
ansatte, folkevalgte, t i lsynsmyndigheter el ler andre. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente t i lfel ler av manglende 
overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og 
forskrif ter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om identiteten ti l kommunens nåværende 
parter og alle forhold t i l nærstående parter og transaksjoner med disse som 
vi er kjent med. 
 

• Vi har regnskapsført el ler opplyst om alle forpl iktelser, både aktuelle og 
latente, og har i note ti l  regnskapet git t opplysninger om kommunens 
garantiansvar.  
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Eventuelle kommentarer i kulepunktene over (ev. henvisning ti l kommentarer i 
særski lt vedlegg): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brøstadbotn, ………………… 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 24.februar 2017 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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3 INNLEDNING 
 
Regnskapet og årsmeldingen for 2016 ble formeldt oversendt KomRevNord AS den 
24. februar 2017. Revisjonen har før dette gjennomført en detaljert gjennomgang 
av årsregnskapet og hatt løpende dialog med administrasjonen under dette 
arbeidet. 
 
Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. 
Regnskapsoversiktene er på ti lsvarende nivå som budsjett for 2016. 
 
Drif tsregnskapet viser regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3.392.204,-.  
 
Investeringsregnskapet viser et totalt f inansieringsbehov på kr 21.066.290,-,  mot 
et investeringsbudsjett på kr 17.330.000. Av dette er kr 1.078.584,- ført som 
udisponert i investeringsregnskapet. Dette er budsjettert  og dekkes inn i 
regnskapet for 2017. Mottakelse av investeringsinntekter ved salg av grønne 
konsesjoner på kr 3.567.742,-.  
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4 REGNSKAPSSKJEMAER 
Budsjettet for 2016 ble vedtatt på rammenivå. Av den grunn presenteres også følgende 
regnskapsskjemaer på tilsvarende nivå.  

 

• Regnskapsskjema 1 A 
• Regnskapsskjema 1 B 
• Regnskapsskjema 2 A 
• Regnskapsskjema 2 B 
• Økonomisk oversikt drift 
• Økonomisk oversikt investering 
• Økonomisk oversikt balanse 

 

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 24. februar 2017 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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4.1 Regnskapsskjema 1 A 
 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

Driftsbudsjett 

Budsjettskjema 1A viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger som ikke knytter seg til 
bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på kommunens innlån, avsetninger som ikke 
knytter seg til bestemte formål og overføringer til finansiering av årets investeringer. 
Budsjettskjema 1A viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og 
anvendelse av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. Nettoen av postene i 
regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp som står til disposisjon for 
drift av tjenesteområdene i kommunen. 
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4.2 Regnskapsskjema 1 B 
 

Budsjettskjema 1B viser hvor mye som er disponert til drift av tjenesteområdene i kommunen 
spesifisert på samme måte som kommunestyret har spesifisert budsjettet. Kommunen står fritt 
med hensyn til hvilken detaljeringsgrad som skal brukes i budsjett- og regnskapsskjema 1B. 
Kommunen avgjør også selv om tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i 
budsjettet gitt en nettoramme til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til 
tjenesteområdet. Differansen mellom «Til fordeling drift» i budsjettskjema 1A og «Sum fordelt til 
drift» fra budsjettskjema 1B utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk. 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

 

PR RAMME 

  

Regnskapsskjema 1B Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik I % Regnskap 2015
Sentraladministrasjon og fellesdrift
Netto driftsutgift 14 469 132 14 693 939 224 807 98 % 15 201 107
Undervisning, barnehage og kultur
Netto driftsutgift 19 566 936 20 496 919 929 983 95 % 18 369 864
Helse- og sosial
Netto driftsutgift 43 522 193 41 184 558 -2 337 635 106 % 39 870 463
Tekniske tjenester
Netto driftsutgift 9 544 272 10 842 636 1 298 364 88 % 8 972 347
Fellesfinansiering
Netto driftsutgift 24 592 -1 510 000 -1 534 592 -2 % -4 353 009
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4.3 Regnskapsskjema 2 A 
 

Budsjettskjema 2A viser den samlede finansieringsbehovet i økonomiplanperioden fordelt på de 
ulike typer utgifter (investeringer i anleggsmidler og kjøp av aksjer og andeler), utbetalinger (utlån 
og forskotteringer, og avdrag på lån) og avsetninger, samt årets samlede finansiering fordelt på de 
ulike typer finansieringskilder.  

 

 

4.4 Regnskapsskjema 2 B 
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4.5 Økonomisk oversikt drift 
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4.6 Økonomisk oversikt investering 
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4.7 Økonomisk oversikt balanse 
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5 NOTER TIL REGNSKAPET 
 
Hovedreferanser: 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FKR) §§ 5, 
12 nr. 3 og 13. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak (FKFR) § 10 Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og 
årsberetning 
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5.1 Note 0 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det 
året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Omløpsmidler 
Omløpsmidlene er vurdert til verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Dette er i samsvar med 
anbefaling i KRS nr.2. Dvs at eks mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost 
 
Anskaffelseskost:  
Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost. 
 
Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar 
med anbefalt løsning i KRS nr. 2. 
 
Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære 
organisasjon, men noe virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre 
rettssubjekter. Kommunen har eiendeler i interkommunalselskaper som er knyttet til revisjon og 
renovasjon. Videre har kommunen et samarbeid etter vertskommunemodellen vedr. legevakt, 
brann- og feietjeneste, barnevern, skogtjeneste og PPT. 
 
Enheter som avlegger 
særregnskap 

Type 
virksomhet 

Type enhet Kontor- 
/vertskommune 

Dyrøyseminarsenteret KF Konsulent 
 

Kommunalt foretak Dyrøy kommune 

 
 
Dyrøyseminarsenteret KF avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens 
bevilgningsregnskap. Særregnskapene behandles av Dyrøy kommunestyre. 
 
Dyrøy kommune har videre organisert to selvstendige virksomheter. Dyrøy Boligstiftelse og Dyrøy 
Utleiebygg AS. 
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5.2 Note 1  Endring i arbeidskapital 
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5.3 Note 2  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
 

Ytelser til ledende personer 
Lønn og annen 

godtgjørelse 
Godtgjørelse 
for andre verv 

Tilleggs-
godtgjørelse 

Natural-
ytelser 

Rådmann 760 000 0 0 0 
Ordfører 725 600 0 0 0 

 
Det skal opplyses om betalt eller skyldig vederlag til ledende personer i forbindelse med avslutning 
av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv. 
 
Godtgjørelse til revisor 
Kommunens revisor har for 2016 vært KomRev NORD IKS. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 
 
Ytelser til revisjonen Regnskap 2016 Budsjett 2017 
Kommunerevisjon                      321 000                  329 000  
Sekretariat kontrollutvalg                      168 350                  138 800  
Sum                       489 350                  467 800  

 
 

 

5.4 Note 3   Pensjoner 
 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 
 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 
sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. 
Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 
 
Premiefond 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet 
kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, 
men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 
 
PREMIEFOND   2016 2015 
Innestående på premiefond 01.01.  34 607 16 707 
Tilført premiefondet i løpet av året 1 408 808 2 734 834 
Bruk av premiefondet i løpet av året -1 426 174 -2 716 934 
Innestående på premiefond 31.12. 17 241 34 607 

 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
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pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og 
skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 
per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 
2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. Dersom kommunen 
har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses 
om. 
 
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjons-forpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjon 
innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 2016 
innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 1.982.046 lavere enn faktisk betalte 
pensjonspremier. 
 

                
Økonomiske forutsetninger for beregning av 
pensjonskostnaden KLP SPK Andre   
Forventet avkastning pensjonsmidler  4,60 % 4,30 %     
Diskonteringsrente  4,00 % 4,00,%     
Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 2,97 %     
Forventet årlig G- og pensjonsregulering   2,97 % 2,97 %     
                
Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  
                
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik   2016 2015   
Årets pensjonsopptjening, nåverdi       7 354 917 7 335 917   
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse     8 767 804 8 328 281   
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -7 967 721 -7 803 829   
Administrasjonskostnader       588 440 655 963   
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)     8 743 440 8 516 332   
Betalt premie i året         10 725 486 8 689 130   
Årets premieavvik         -1 982 046 -172 798   
                
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 
akkumulert premieavvik 

2016 2015   
  Arb.giveravg.   Arb.giveravg.   

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. -226 139 778 -11 533 129 214 942 346 10 962 060   
Pensjonsmidler pr. 31.12.   184 170 102 9 392 675 177 917 486 9 073 792   
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. -410 309 880 -20 925 804 37 024 860 1 888 268   
                
Årets premieavvik     -1 982 046 -101 084 -172 798 -8 813   
Sum amortisert premieavvik dette året 1 946 604 99 277 1 921 918 98 018   
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -35 442 -1 808 1 749 120 89 205   
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5.5  Note 4   Anleggsmidler 
 

 
 
Merknad: Jfr. økonomisk oversikt balanse, viser denne en saldo på anleggsmidler på kr 
213.549.935. Jfr. problemer i regnskapssystemet Xledger, kommer ikke kr 188.328,- som 
avskrivninger for biler, påføres dette beløpet med egen linje i påvente av korrigering i 
regnskapssystemet.  
 
 
Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for 
nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt. 
 
  

EDB-utstyr, 
kontor-

maskiner

Anleggs-
maskiner mv.

Brannbiler, 
tekniske anlegg

Boliger, skoler, 
veier

Adm.bygg, 
sykehjem mv. Tomte-områder

Andre 
avskrivings

grupper
SUM

Anskaffelseskost 01.01 3 430 800 24 113 000 2 944 000 165 614 926 74 333 821 18 919 672        6 025 028   295 381 247
Årets tilgang 349 918 327 188 0 16 866 537 26 100 31 710 0 17 601 453
 - herav overført fra egne KF 0
Årets avgang 0
 - herav overført til egne KF 0
Anskaffelseskost 31.12 3 780 718 24 440 188 2 944 000 182 481 463 74 359 921 18 951 382 6 025 028 312 982 700
Akk avskrivninger 31.12 2 835 360 9 891 942 921 555 47 012 833 27 559 209 2 614 821   90 835 720
Netto akk. og rev. nedskrivninger 0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 0
Bokført verdi pr. 31.12 686 798 11 957 040 1 879 993 132 045 841 45 259 297 18 951 382 2 769 584 213 549 935
Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets avskrivninger 258 560 2 402 878 142 452 3 422 789 1 541 415 640 623 8 408 717
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger biler * 188 328
Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år 10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Lineær
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5.6 Note 5   Aksjer og andeler i varig eie 
 

  
Hen-

visning Eierandel i 
Eventuell 
markeds- 

Balanseført 
verdi Balanseført verdi 

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2016 31.12.2015 

Ibestadforbindelsen 2211502     0 1 000 
Forsvarslev. Nord 2211503     0 5 000 
INKO (5) 2211504     1 250 1 250 
Dyrøy Utleiebygg AS 2211505     50 000 50 000 
Troms Adventure AS 2211506     21 000 21 000 
Kveøyforbindelsen AS (4) 2211507     1 000 1 000 
Biblioteksentralen AS (2) 2211508     600 600 
Utv.sentret Midt Troms (3) 2211509     0 15 000 
Senja Avfallselskap 2211510     157 850 146 600 
Dyrøy Vekst AS 2211511     0 50 000 
Nord-Norsk Hestesenter (3) 2211512     1 500 1 500 
Dyrøyhallen (60) 2211513     6 000 6 000 
Bjarkøyforbindelsen (20) 2211514     0 5 000 
Arvid Hansens Minnest 2211515     35 000 35 000 
Egenkapitalinnskudd - KLP 2211516     4 430 618 3 922 753 
Dyrøy Energi AS 2211517     859 000 759 000 
Dyrøy Mat 2211518     0 0 
Studiesentret Finnsnes AS 2211520     6 909 6 909 
BBFT AS (16000) 2211521     0 16 000 
Senja Næringshage AS 2211522     50 209 50 209 
Astafjord Vekst AS 2211523     125 000 125 000 
Komrev Nord 2211524     35 000 35 000 
Sum      kr         -   kr   5 780 936   kr   5 253 821  

 
Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende 
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3. 
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen 
må dekke selskapets forpliktelser. 
 
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel 
selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv. 
 
Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 9, jf. 
punkt 3.1.2 nr. 4. 
 
Følgende balanseposter vil bli revurdert sin verdi i årsregnskap 2017: 

• Senja Avfall 
• Arvid Hansens Minnestiftelse 
• BBFT AS (16.000 aksjer) 
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5.7 Note 6   Salg av finansielle anleggsmidler  
 
Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten 
regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. 
 Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i 
salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.  
 
Det er ikke solgt anleggsmidler i løpet av 2016. 
 
  Ingen 
Antall solgte aksjer 0 
    
Salgsum pr. aksje 0,00 
 
Inntektsført i 
investeringsregnskapet 0,00 
Sum inntektsført salgssum 0,00 

 
 
5.8 Note 7   Langsiktig gjeld 
 

  

  

  

Fordeling av langsiktig gjeld 31.12.2016 31.12.2015
Gjeldsbrevslån/banklån (KLP OG Kommunalbanken) 118 455 217    111 893 616  
Startlån/formidlingslån (Husbanken) 8 510 332         9 157 015      
Sertifikatlån
Finansielle leieavtaler
Sum bokført langsiktig gjeld 126 965 549    121 050 631  
Herav selvifinansierende gjeld

Langsiktig gjeld i særregnskap
Dyrøyseminarsenteret KF
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 126 965 549    121 050 631  
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5.9 Note 8   Avdrag på lån 
 
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne 
minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig 
gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i 
driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 
avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 
 

 
 

 
 
 
Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 
Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av 
kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld 
avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og 
refinansiering punkt 3.4 nr. 2. 
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5.10 Note 9   Kommunens garantiansvar 
 
  

Garanti-ramme 
Beløp pr. 31.12. Utløper 

Gitt overfor - navn 2016 2015 dato 
Dyrøy Boligstiftelse(15953073)  kr                                 -   kr           727 500   kr             782 655  2023 
Dyrøy Boligstiftelse(15912965)  kr                                 -   kr           766 140   kr             828 060  2023 
Dyrøy Boligstiftelse(15308297)  kr                                 -   kr           655 108   kr             721 088  2026 
Dyrøy Boligstiftelse(Komm.banken)  kr                  1 700 000   kr        1 342 080   kr          1 386 820  2046 
Dyrøyhallen  kr                  1 475 000   kr           730 000    2022 
Astafjord Vekst AS Kr                  2 500 000        
Sum garantiansvar    kr        4 220 828   kr          3 718 623    

 

 
 
 
Dyrøy kommune her med vedtak gitt Astafjord Vekst AS en garanti på kr 2.500.000,- i forbindelse 
med refinansiering. Dette er i samsvar med øvrige 3 samarbeidskommuner. Garantien ble avslått 
av fylkesmannen i Troms og tas opp igjen som ny sak i 2017. 
 
 
5.11    Note 10  Andre vesentlige forpliktelser 
 
Dyrøy kommune har ingen langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig 
betydning for kommunens driftsregnskap fremover. Dette gjelder eksempelvis leasingavtaler, 
langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale tjenester. 
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5.12    Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 
 

 
 
Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs 
balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring 
ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene. 
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5.13   Note 12   Fond 
 

 
 
 
 
    
5.14 Note 13   Strykninger 
 
Strykninger i driftsregnskapet 
Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk/i balanse. For å komme frem til 
resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9. 
 
Regnskapsmessig merforbruk før strykninger  kr                        -  
Redusert overføringer til investeringsregnskapet  kr                        -  
Redusert avsetning til disposisjonsfond  kr                        -  
Redusert dekning av tidligere års merforbruk  kr                        -  
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger  kr                        -  

 
 
Korrigeringer investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp/i balanse etter gjennomførte 
korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften § 9. Følgende korrigeringer er gjennomført. 
 
Udekket beløp før korrigeringer  kr                        -  
Redusert budsjetterte avsetninger  kr                        -  
Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne 
avsetninger  kr                        -  
Udekket beløp etter korrigeringer  kr                        -  

 
Dyrøy kommune har udekkede beløp fra investeringsregnskapene fra både 2014 og 2015. Begge 
beløpene tilknyttes merforbruk i forbindelse med investeringsprosjektet Vannanlegg. Av den grunn 
vil det fra administrasjonens side legges frem forslag til vedtak om at dette skal lånefinansieres, 
slik det var meningen at hele investeringen tilknyttet dette var ment å finansieres.   
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5.15   Note 14  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 
 
Konto for endring av regnskapsprinsipp 
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 
regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke 
dekkes inn. 
 
Konto for endring av regnskapsprinsipp   31.12.2016 31.12.2015 
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 
Sum         0 0 

 
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:   Utgift Inntekt 
      
      
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 

 
Regnskapsmessig merforbruk 
Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende 
år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra 
fylkesmannen over inntil 10 år. 
 
Dyrøy kommune har ikke hatt regnskapsmessig merforbruk i årene 2012-2015.  
 
 
 
 
5.16    Note 15   Kapitalkonto 
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5.17 Note 16 Investeringsprosjekter 
 

 
 
I forbindelse med Dyrøy nye vannverk er det mottatt tilskudd i 2016 med kr 2.965.581,-. 
Jfr. byggeregnskapet pr februar 2017 er det brukt ca 32.millioner til dette formålet siden 
2011.  

 
Det skal gis opplysninger om vesentlige overføringer som kommunen har mottatt til finansiering av 
investeringer. Opplysningen skal omfatte eventuelle klausuler om tilbakebetaling dersom formålet 
med investeringen ikke opprettholdes. 
 
 
 
5.18    Note 17   Selvkostområder 
 
Dyrøy kommune har siden 2013 opparbeidet fondsavsetning på selvkostområdene. Høsten 2016 
ble ekstern konsulent leid inn for å se på beregningene på selvkostområdene og mulige 
regnskapsmessige feilføringer gjeldende kostnader, på disse områdene. Beregninger konkluderte 
med at det i årene 2011-2015 kunne påvises for lite kostnads-føring på selvkostområdene. Dette 
medførte at Dyrøy kommune kunne tilbakeføre en del av de avsatte, bundne fondsmidlene, tilbake 

Prosjekt

Vedtatt 
utgifts-
ramme

Regnskaps-
ført 

tidligere år
Regnskaps-
ført i år 

Årets 
budsjett

Sum 
regnskaps-

ført

Gjenstår av 
utgifts-
ramme

Innkjøp av møbler til skole 500 000                    -          232 148 500 000      232 148      267 852
Nøkkelsystem adm.bygg - 
anbudsrunde 450 000                    -          117 769 450 000      117 769      332 231
Omsorgssenteret - 
planleggingsarbeid firma 
Stein Hamre Arkitetktkontor 1 000 000          495 294 1 000 000   495 294      504 706
Grunneierervervelse - 
eiendom Killi Hansen, siste 
del - gebyr      105 184          31 710 136 894      -136 894
Vedlikehold veier, 
asfaltering og grøftearbeid 2 300 000       2 850 348 2 300 000   2 850 348   -550 348
Fossmoveien 9, avsluttende 
utbedring/investering        97 137          26 100 123 237      -123 237
Pleie- og omsorg, kjøp av 
kjøkkenmaskin 100 000             147 188 100 000      147 188      -47 188
Vedlikeholdstjenesten, kjøp 
av brukt bil 180 000             180 000 180 000      180 000      0
Vannanlegg - trinn 3 og 
delvis 4, andel aktivering 47 080 000   32 000 000    12 919 942 13 310 000 44 919 942 2 160 058
Vannanlegg - aktivering 
andel slam 1 680 000          119 182 1 680 000   119 182      1 560 818

-             0
  53 290 000  32 202 321    17 119 681  19 520 000  49 322 002     3 967 998 
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til frie fondsmidler i 2016. Videre har Dyrøy kommune fremførbare «underskudd» på 
selvkostfondene avløp og slam.  
 

 
 

 
 
5.19    Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter    

balansedagen 
 
Ingen kjente forpliktelser, betingede eiendeler eller kjente hendelser etter balansedagen. 
 
 
5.20    Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 
 
I forbindelse med utbygging av kunstgressbanen i Brøstadbotn IL ble det i 2014 tatt opp lån på  

• kr 3.900.000 utbetalt 23.06.2014 – Lånetid 5 år Saldo pr 31.12.16   kr    199.020,- 
• kr 1.000.000 utbetalt 23.06.2014 – Lånetid 10 år Saldo pr 31.12.16   kr    833.320,- 

 
Videre er det gitt to næringslån i løpet av 2016 ved bruk av disposisjonsfond på 2 år, med første 
året avdragsfrihet:  

• Dyrøy energi AS   kr 100.000 
• Dyrøy utleiebygg AS  kr 200.000 

 
Dyrøy har inntektsført 1/3 av mottatte investeringsinntekter for salg av grønne konsesjoner på kr 
10.703.226,- med kr 3.567.742 i investeringsregnskapet. Gjenstående 2/3 del er avsatt til fremtidig 
utbetaling med 1/3 til hver av kommunene Lenvik og Tranøy, på konto «Skyldig andre 
kommuner».  
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5.21    Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, 
regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil 

 
Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. 
Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å 
bedømme kommunens resultat eller stilling. 
 
Det henvises til redegjørelse i selvkostnoten, hvor Dyrøy kommune har fått gjennomgått 
regnskapsføringen på selvkostområdene som gjelder vann, avløp, slam og renovasjon for årene 
2011-2015.  
 
 
5.22     Note 21 Etablering/avvikling av KF 
 
Dyrøy kommune har verken etablert eller avviklet kommunale foretak i 2016. 
 
5.23    Note 22  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid 
 
  31.12. 2016 31.12. 2015 
Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 
Kortsiktige poster         
Dyrøyseminarsenteret KF 4 383 707 989 525 1 960 698 50 000 
  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
Sum kortsiktige poster 4 383 707 989 525 1 960 698 50 000 
          
Langsiktige poster         
Dyrøyseminarsenteret KF 0 0 0 0 
  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
Sum langsiktige poster 0 0 0 0 

 
Dyrøy kommune har foretatt gjennomgang av alle årene f.o.m. 2012 gjeldende inntekts- og 
kostnadsføringer mellom Dyrøy kommune og KF. I regnskapet til KF er det korrekt ført, mens det 
er avdekket manglende føring i kommunens regnskap. Gjennomgangen har medført at det pr april 
2017 blir lagt frem saksfremlegg på erkjennelse av utestående gjeld til Dyrøyseminaret KF med kr 
72.000,- tilknyttet dekning lønnskosntnader for prosjektledelse og kr 250.000 for tilskudd til 
prosjekt «Stedsuavhengige arbeidsplasser», totalt på kr 322.000,-. Oppgjøret mot KF planlegges 
foretatt i løpet av første halvår 2017.  
 
 
5.24    Note 23    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i 
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter 
regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: 
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1 Rådmannens kommentar 
Dyrøy – en lærende kommune 
2016 har først og fremst handlet om å levere gode tjenester til innbyggerne. Lojalitet og 
tillit er vesentlig for å håndtere de utfordringene som ligger foran oss. 
Gjennom faglig dyktig – imøtekommende – og nyskapende medarbeidere får vi det til! 
Takk til alle ansatte! De leverer, bidrar og strekker seg langt hver dag. Vi er en liten 
organisasjon som skal løse mange oppgaver som krever kompetanse og erfaring. Det er 
de ansatte som er det viktigste verktøyet for at vi lykkes med å levere gode tjenester. 
Rådmann er svært stolt over økt nærvær 93,3 % (6,7 % i fravær) i 2016 mot fravær 
9,2 % i 2015 og 13,3 % i 2014, og at satsningen på forebygging, rutiner for oppfølging 
av ansatte med helseplager, og det å skape en helsefremmende ga resultater. Dyrøy 
kommune mottok IA – prisen for sitt arbeid, og vi har nå fått betegnelsen av å være et 
IA – fyrtårn. Det forplikter og vi fortsetter med samme fokus i 2017. Vi har inngått 
samarbeid med NAV-arbeidslivssenter og Viken-senter. Grenseløst samarbeid skal 
bidra til forebygging av fravær. Konkret gjøres dette ved å tilby veiledning til ansatte. 
Grenseløs samhandling var tema på årets vellykkede Dyrøy seminar og dette har også 
vært fokus i organisasjonen. Det blir viktig å skape endringsdyktig organisasjon som har 
gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning internt og eksternt er viktig for finne gode 
løsninger. En drifts og organisasjons gjennomgang fase 1 ble iverksatt men endelig 
organisering er ikke vedtatt. Behovet for en funksjonell organisering i henhold til alle de 
komplekse oppgaver en kommune er ansvarlig for å løse er klart tilstede. Utfordringen 
vil i 2017 være å finne en hensiktsmessig organisering innenfor de gitte stramme 
økonomiske rammer som vi har. 
Vannverket er i ferd med å sluttføres en stor viktig og riktig investering er gjort. 
Våren 2016 bar preg av en omfattende prosess med fokus på kommune reformen. 
Innbyggerinvolvering og utredningsarbeid endte med konklusjonen i kommunestyre; 
Dyrøy kommune fortsetter å være Dyrøy kommune. Vi ser at det er økt dialog og 
vilje/behov for samarbeid mellom kommunene, etter vedtaket er fattet. 

Likevel har, vil og må Dyrøy endres! 
Vi har i 2016 fått nye medborgere som skal integreres og bosettes. Det bidro til vedtak 
om nye boligprosjekter. Nye ansatte; integreringskoordinator og økt antall ansatte i 
voksenopplæringen som etablere en ny tjeneste. 
Det har vært behov for renovering av deler av omsorgssenteret, og et gledelig vedtak for 
beboere og de ansatte ble fattet. Deler av bygget skal rives og erstattes med ny fløy. I 
tillegg skal det settes opp omsorgsboliger. 
Dyrøy kommune fattet vedtak om løpende opptak i barnehagen. Dette sees i 
sammenheng med hovedmålene til kommunen som er økt bosetting og 
næringsutvikling, samt sørge for gode tjenester til våre innbyggere. Ny turnus med stor 
grad av medvirkning har vært under utarbeidelse. Målet er at både ny turnus og bygg 
skal bidra til bedre tjenestetilbud og arbeidsmiljø for de ansatte. 
Vi registrere at nye krav til tjenesteleveransen og oppgaver innebærer endringer og 
omstillinger som vil omfatte hele kommunen – samfunnsområdet, velferdstjenestene og 
kommuneorganisasjon. 
Planverket er viktige styringsverktøy for både politikere og administrasjonen. Arbeidet 
med areal plan er påbegynt og dette forventes sluttført i 2017. Forenklet er forebygging 
og tidlig innsats, digitalisering, effektiv arealbruk og organisering av tjenestene 
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hovedgrepene for å nå målene. 
Digitalisering vil kreve mye av oss som organisasjon, men som vil være en forutsetning 
i den videre drift. 
Fremtidens kommuneøkonomi forventes å bli strammere som følge av endringer i 
økonomien, flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.  For å ha det nødvendige 
økonomiske handlingsrom, samt en bærekraftig økonomi, vil dette stille store krav til 
oppfølging av rutiner, lederskap og prioriteringer. Dette gjelder alle ansatte og politikere 
i tiden fremover. 
Rådmannen levere et positivt resultat også i 2016 med kr 3.392.203,-. Det har vært tett 
oppfølging av økonomien i hele 2016, mht rutiner, rapportering og oppfølging av 
nedstyringskrav. Eget strategisk styringssystem, STRATSYS, ble innkjøpt til å forbedre 
rutiner tilknyttet internkontroll. 
Totalt utgjør disposisjonsfondet kr 4 millioner pr. 31.12.16. Selvkostområdet vann, 
avløp, slam og renovasjon ble valg ut og kontrollert 5 år tilbake i tid, noe som resulterte 
i overføringer fra bundne fond over til frie fondsmidler. Rådmannen ser at økt fokus på 
internkontroll er viktig og nødvendig. 
Innbyggertallet går ned, vi blir stadig flere eldre og økende gjeldsbelastning reduserer 
vårt økonomiske handlingsrom. Kommunens økonomiske situasjon vil framover være 
krevende og det er derfor ikke grunn til å dempe kravet til oppfølging, effektivisering og 
innovasjon i årene som kommer. 
Avslutningsvis ønsker rådmannen å rette en takk til kommunens politikere for et godt 
samarbeid i 2016, 
Hovedmålene er: gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnede tjenester, 
tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 
tjenesteproduksjon 
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2 Innledning 

 
Børingsvatnet 
Dyrøy kommune ligger i Troms fylke og har 1138 innbyggere. Kommunen består av 
Dyrøya og fastlandet innenfor og strekker seg over 288,61 km2. Per i dag er det ca 1200 
innbyggere i kommunen. Hele regionen bestående av 30 000 innbyggere i en times 
omkrets, er et potensielt arbeidsmarked. Det eksisterer et godt regionalt samarbeid, bl.a. 
tilbyr kommunen interkommunale tjenester. 
En av de største utfordringen for kommunen er folketallsutviklingen. Stabilisering av 
folketallet er sterkt i fokus, noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. 
Prognosene på befolkningsfremskrivning er hentet fra normal prognose i Statistisk 
sentralbyrå. 
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Etter en jevn tilbakegang, svinger folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 
20-29 år. 

 
Mye tyder på at Dyrøy har et boligtilbud som ikke tilfredsstiller boligsøkernes ønsker 
og behov i tilfredsstillende grad, selv om det finnes mange regulerte boligtomter. Dyrøy 
er en attraktiv hytte-kommune, og deltidsinnbyggere (hyttefolk) har fått sin plass i 
eksisterende utbyggingsmønster. Prosjekt 2017 har stimulert bolyst og trivsel, og flere 
arrangement sammen med bedrifter og Frivillighetssentralen har bidratt til et bedre 
sentrum og mer lokal handel. 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 som ble vedtatt i fylkestinget i sak 57/14 ligger til 
grunn for fylkeskommunal virksomhet og er retningsgivende for både kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i fylket. 
Særlig tre innsatsområder vil det være viktig å vie spesiell oppmerksomhet: 

• Oppfølging av nordområdepolitikken 
• Utvikling av nærings- og kompetanseklynger 
• Satsing på regionale sentra 

Fokus på folkehelse er et gjennomgående tema i fylkesplanen, og vil være viktig for 
utviklingen av fylket. Folkehelsearbeid er tverrsektorielt og griper inn i de fleste 
områder av samfunnet. 
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God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for alle innsatsområdene. 

 
Samfunnsplan for Dyrøy kommune vedtatt KS 20.4.2015 
Hovedmål 

• Snu en negativ befolkningsutvikling 
• I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse 
• Dyrøy kommune skal være en kommune der barn og unge føler trygghet og 

trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle og utfordre seg 
• Dyrøy skal være et trygt og velfungerende samfunn 
• Bedre fremkommelighet 
• Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 

bærekraftig forvaltning av naturressurser 
• Dyrøy skal skape et livskraftig lokalsamfunn gjennom aktive innbyggere som 

har medinnflytelse og engasjerer seg, 
• Kommunen skal være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbud, både med 

fokus på intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. 
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Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 

Område Kort sikt Lang sikt 

Renovering av omsorgssenteret og 
utbygging av omsorgsboliger Gjennomføring og bygging i 2017 

Økt fokus på mestring og 
hverdagsrehabilitering i hjemmet. 
Tilpasse kostnadene innen pleie- og 
omsorg. Velferdsteknologi. 

Vannanlegg Forbedring av vannkvalitet Utbedring av lekasjer i 
hovedledning 

Drift- og organisasjonsutvikling Endret kommunestrukturTilpasse 
tjeneste-tilbud iht lovkrav. 

Økt økonomisk kontroll og mer klar 
ansvarsstruktur. Effektivisering, 
delegering og digitalisering 

Mottak av flyktninger 
Etablering av boliger. Tilpasse areal 
voksenopplæring. Øke ressursene 
med riktig kompetanse. Integrering. 

Legge til rette for økt integrering i 
lokalsamfunnet 

Utvikle helsesektorens 
omsorgstrapp 

Etablere tilbud  forebyggende 
hjemmebesøk 

Videreutbygge hverdags-
rehabiliteringstilbud 

Kommunale veier Fortsette vedlikehold kommunale 
veier Økonomiplan – vedlikehold veier 

Elektronisk arkivsystem Investering i oppgradering Ephorte 
til Elements 

Gjennomgå behov for økt 
digitalisering 

Strategisk kompetansestyring På alle nivå - sikre rekruttering med 
rett kompetanse 

Tilpasse tjenestetilbudet og 
kompetanse i hht gjeldende krav og 
føringer 

  

Dyrøy kommune – viktige utfordringer 

Område Kort sikt Lang sikt 

Drifts- og tjenestetilbud 

Tilpasse dette iht lovkrav, behov og 
økonomi  4 kommunalsjefer. 
Vurdering av økt interkommunalt 
samarbeid 

Dreie fordelingen av tilgjengelige 
ressurser i forhold til fremtidige 
behov 

Premieavvik Nedbetaling Fjerning av premieavviksfond 

Store investeringer Opptak av lån, som gir redusert 
økonomisk handlingsrom 

Bærekraftig økonomi i hht 
oppgaver 

NAV – sosialhjelpsmottakere Fra 2017: Innføring av arbeidsplikt Opprettholdelse av lokalt NAV-
kontor 

Astafjord Vekst AS Økt samarbeid Etablering av Miljøstasjon 
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3 Politisk sektor 

 
I løpet av 2016 er det blitt avholdt følgende antall møter og behandlet saker i utvalg: 

Utvalg Ant. møter Ant. saker 

Kommunestyret 6 76 

Formannskapet 15 130 

Plan og natur 7 46 

Oppvekst og omsorg 4 23 

 
 
Kontrollutvalget og eldrerådet legger fram egen årsmelding. 
 
 
Andre råd og utvalg: 
 

• Administrasjonsutvalget gjennomførte 3 møter og behandlet 7 saker i 2015. 
• Arbeidsmiljøutvalget 
• Klientutvalg - ikke aktivt 
• Viltutvalget  
• Eldrerådet 
• Rådet for de med nedsatt funksjonsevne - felles råd med Sørreisa kommune 
• Ungdomsråd 

Utfordring: 
Kvalitessikre; samordne  og effektivisere saksbehandlingen i administrasjon før og etter 
vedtak. 

Mål 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har 
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gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Vedta nytt delegasjons- og 
hovedreglement som bidrar til organisatorisk effektivitet, rask saksbehandling og 
hensiktsmessig delegering basert på tillit. Det har vært kjørt en prosess i 2016, med bred 
høring og folkevalgtsopplæring. 
 
 

4 Næringsutvikling 
Mål 
Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 
bærekraftig forvaltning av naturressurser. 
Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble 
vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av 
retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- 
og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, 
og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert 
år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter. 
I 2016 fikk Dyrøy kommune 1 mill. i tilskudd til kommunalt næringsfond. Regionalt 
næringsfond, - tidligere år overført kr. 200.000,- bortfalt. Dyrøy kommune har valgt en 
fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette 
oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske 
avklaringer.Følgende bevilgninger er vedtatt i 2016: 

År Tittel Bevilgning Inn Ut Sum ramme Tilskudd Tilbake-
ført Saldo Ant 

2 016 kommunalt 
næringsfond 1 000 000 2 366 873 0 3 366 873 -1 018 000 0 2 348 873 13 

2 016 Regionalt 
næringsfond 0 137 921 0 137 921 -81 515 0 56 406 2 

2 015 kommunalt 
næringsfond 1 000 000 2 485 873 -2 366 873 1 119 000 -1 119 000 0 0 12 

2 015 Regionalt 
næringsfond 200 000 287 921 -137 921 350 000 -350 000 0 0 3 

2 014 kommunalt 
næringsfond 1 000 000 2 084 587 -2 485 873 598 714 -600 000 1 286 0 7 

2 014 Regionalt 
næringsfond 200 000 147 150 -287 921 59 229 -70 000 10 771 0 5 

2 013 kommunalt 
næringsfond 1 000 000 1 810 950 -2 084 587 726 363 -847 000 120 637 0 11 

2 013 Regionalt 
næringsfond 200 000 161 000 -147 150 213 850 -213 850 0 0 4 

2 012 kommunalt 
næringsfond 1 000 000 1 515 247 -1 810 950 704 297 -794 392 90 095 0 15 

2 012 Regionalt 
næringsfond 200 000 0 -161 000 39 000 -39 000 0 0 2 

 TOTALT 5 800 000 10 997 522 -9 482 275 7 315 247 -5 132 757 222 789 2 405 279 74 
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Fondsbeholdning 
 
Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2016, kr ( 
1099.515,-) er kr. 528.593,- utgiftsført i 2016. Kr. 570.922,- er bevilget i 2016 men ikke 
utbetalt pr. 31.12.16. Disponibelt beløp pr. 31.12.16 er på ca. kr. 2.405.000,-. Da er 
imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2016 godskrevet. Det fylkeskommunale 
tilskuddet på kr 200.000 som kommunene har mottatt i tidligere år, bortfalt i 2016. 
  

5 Kommunen som arbeidsgiver 
Mål 
Jfr. hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger: 

• God service til befolkningen 
• Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert 
• Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale 

spørsmål 
• Sterk og synlig politisk styring 
• Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen 
• God informasjon til befolkningen 

I henhold til Samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål 
som tjenesteyter å være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på 
intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. Til sammenligning mellom 
fordeling av årsverk i Dyrøy kommune og gjennomsnittlig for resten av Norge, viser en 
differanse i andel årsverk innen ulike sektorer i kommunen. 

Arbeidsgiverpolitikk 
Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser. Partene 
er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres 
årlige vernerunder på alle verneområder. Sosiale sammenkomster gjennomføres på 
enhetene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler på den enkelte enhet. 
Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover: 

• Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre 
værebegreper:" Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende". 

• Helsefremmende arbeidsplasser Målsetting: Høyt nærvær 
• Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge 

fravær 
• Datateknologi som verktøy. Målsetting: Kvalitetssikring og effektivisering 
• Redusere ufrivillig deltid (HTA). Målsetting: sikre rekruttering og levere gode 

tjenester til beste for brukerne 
• Rekruttering 
• Arbeidstidsordninger - turnus 
• Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 
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Administrativt organisasjonskart 

 
Organisasjonskartet slik det ble vedtatt i forbindelse med innføring av to-nivå modellen. 
Det har ikke vært endret siden. I 2016 er det satt i gang en drifts- og 
organisasjonsgjennomgang for å se hvordan Dyrøy kommune bør organiseres på best 
mulig måte for fremtiden, for å kunne ivareta nødvendig og ønskelig tjenesteproduksjon 
som gir kommunens innbyggere likeverdige tjenester en god kvalitet. 
Vedtak i kommunestyret 15.12.15, sak 62/15: 
"Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på 
omstilling og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomføres som 
prosjekt med tilrådning til ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet 
av 2016." 
Arbeidet forventes avsluttet i 2017 med ny organisasjonsmodell. 

Organisasjonen 
Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen og 8 
enhetsledere. Enhetene er tjenesteytende enheter som har fått delegert selvstendig 
ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte enheten så effektiv som mulig, 
samt gi best mulig service. Rådmannen ivaretar fortsatt enhet helse, hvor også 
interkommunale tjenester som bl.a. barnevern, legetjenester/legevakt og DMS er 
underlagt. Etter valget høsten 2015 har enhetsleder kultur og fritid stått vakant. 
Rådmannen ivaretar denne enheten. 
Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og 
økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Det kreves stor 
grad av samarbeid og direkte dialog. 
For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med 
stab/støtteenheter (fellestjenester) som personal, økonomi og fellesenheter. 
Personal/servicetorg/IKT og økonomi er også enheter. Det kreves stor grad av 
samarbeid og direkte. 
Ny økonomileder ble tilsatt i april 2016. Ny fagleder for servicetorget ble ansatt i august 
2016. Enhetsleder for kultur og fritid ble valgt til ordfører i 2015, og har i hele 2016 
stått vakant, jfr vedtak i Kommunestyret. Kommunen hadde totalt 112,9 årsverk fordelt 
på 148 faste stillinger. 
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Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen få år få 
rekrutteringsutfordringer. Dyrøy kommune har siste år økt antall stillingshjemler med 
stillingsstørrelse 100 % stilling. Brannmenn ble i 2016 ansatt i 15 faste, små 
stillingsstørrelser og gir stort utslag på kommunens oversikt: 

 
HMS 
Handlingsplan for IA 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i AMU i 2015. Innholdet gir 
føringer på satsningsområder i kommunen. Utvikling og implementering av en 
helsefremmende arbeidsplass, økt nærvær, forebygging og dialog. I tillegg ble det 
utarbeidet nye rutiner: Oppfølging av ansatte med helseplager. En tydelig ledelse, 
nærhet til ansatte og en god dialog med organisasjonene og vernetjenesten er viktige 
forutsetninger i dette arbeidet. Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» hadde 
fokus på økt nærvær og bedre arbeidsmiljø. Prosjektet ble avsluttet i 2015. Rådmannen 
har faste møter med de hovedtillitsvalgte og hovedvernombud. 
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Arbeidsmiljøutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 11 saker i 2016. Utvalget 
består av 10 medlemmer. Fra arbeidsgiversiden 5 politikere og fra arbeidstakersiden 4 
tillitsvalgte samt hovedverneombud. Arbeidstakersiden hadde leder i 2016. Kommentar 
fra arbeidstilsynet vedrørende sammensetning av arbeidsmiljøutvalget: Det er ikke et 
forbud mot at politikere kan sitte i et AMU, men det antas forutsetningsvis at aktuelle 
politikere har et ansettelsesforhold i virksomheten. 
Det er innsendt 10 avviksmeldinger. Fremdeles er det et forbedringspotensiale på å 
registrere og lukke avvikene. 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i april 2016 ved teknisk enhet, brann, som resulterte 
i 5 pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre tiltak for å redusere risiko 
og for å hindre/redusere kjemisk eksponering, lage planer for tiltak og bistand, i 
forbindelse med kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - brannenheten. Videre er 
det gitt varsel om 2 pålegg tilknyttet kartlegging og risikovurdering av verneombudets 
rådgivning. Et pålegg gjeldende handlingsplan for etablering av garderobeanlegg med 
ren og skitten sone, ble lukket i 2016. 

Bedriftshelsetjenesten 
Kommunen har et samarbeid med Bedriftshelse Nord på Finnsnes. Det har vært avholdt 
5 møter. Alle lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. I 2016 ble 
det kjøpt tjenester fra BHT helseundersøkelse for brannmenn og uteseksjon, årlige 
helseundersøkelse for røykdykkereog vernerunde. BHT har deltatt på 2 
arbeidsmiljøutvalgsmøter. To personer har deltatt på 40 t HMS kurs. Videre er det gitt 6 
tilbud bistand fra BHT i forbindelse vernerunder, kurs og møter. Det utarbeides 
årsrapport til AMU over HMS arbeidet i kommunen. 

Arbeidslivssenteret NAV (IA) 
Dyrøy kommune mottok IA-prisen for 2016. Det har vært gitt bistand i ulike 
enkeltsaker. Ett møte er blitt avholdt. Videre er det gikk råd- og veiledning, 
tilrettelegging, forebygging og gitt orientering om tilskuddsordninger i NAV. Også 
tilbud om kurs innen IA-arbeid er gitt. 

Nærvær 2011 - 2016 
Rådmannens satsningsområde i 2016 har vært økt nærvær, noe som synes å ha gitt 
resultater. I våre dokumenter og handlingsplaner er det nå vedtatt å bruke nærvær i 
stedet for begrepet fravær. Hensikten er økt fokus på forebygging og tilrettelegging, 
samt tidlig dialog mellom leder og ansatt. Et virkemiddel har vært å utarbeide 
helsefremmede handlingsplaner. Hensikten med økt nærvær er at vi som organisasjon 
skal kunne levere gode tjenester, skape et godt og sunt arbeidsmiljø og ha effektiv drift. 
Kommunen har som målsetting å øke nærværet til 94,5%, noe som ikke er oppnådd i 
2016. 
Sykefraværstatistikk viser 8,35 % totalt sykefravær i 2016, noe som er en reduksjon på 
3 % fra 2015. Siden 2014 har nærværet økt i Dyrøy kommune. 

Nærvær 2011-2016 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Egenmelding 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,9 % 0,9 % 

Sykemeldt 0-16 dgr 0,7 % 1,0 % 0,8 % 1,7 % 1,7 % 0,8 % 

Sykemeldt over 16 dager 7,3 % 8,4 % 9,3 % 10,5 % 5,6 % 5,0 % 

Totalt sykefravær 9,2 % 10,7 % 11,3 % 13,3 % 9,2 % 6,7 % 
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Kompetanseutvikling 
Kommunen har ikke fått gjennomført i 2016 den nødvendige revideringen av 
opplæringsplanen. Det skal utarbeides kompetanseplaner for hver enkelt enhet, hvor 
behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. Det foreligger ingen overordnet 
helhetlig kompetanse- og rekrutteringsplan for Dyrøy kommune. I forbindelse med 
lederutviklingsprogram i 2016, ble gjennomført 4 ledersamlinger. Alle enhetsledere og 
inspektør fra skolen og to fagledere fra sykehjemmet deltok. 
Lokale lønnsforhandlinger i 2016 ble gjennomført i henhold til vedtatte retningslinjer 
for lokale forhandlinger 2014 og 2015 for Dyrøy kommune. 
Felles opplæringstiltak 2016: 

• Lederutviklingsprogrammet - helsefremmede ledelse 
• IA-samling 

For å kunne tilby kvalitet på våre tjenester forutsetter dette at det blir satt av 
administrative ressurser. 

Seniorpolitiske tiltak 
Dyrøy kommune skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av Dyrøy 
kommunes personalpolitikk og i det systematisk forebyggende arbeidet. 
Medarbeidersamtaler benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet. 
Delmål 3 i IA måldokument/handlingsplan: 

• Hvert enkelt ansvarsområde/enhet kartlegger antall medarbeidere over 55 år og 
mulig avgang de neste 5 år 

• I medarbeidersamtalene med seniorer skal behov for tilrettelegging kartlegges 
• Hver enhet må lage handlingsplan for å kunne beholde eldre arbeidstakere 

Lærlinger 
I budsjettet for 2016 var det ikke satt av midler til inntak av nye lærlinger. Budsjettet for 
2016 inneholdt midler til å fullføre læretiden for de lærlingene som allerede var tatt inn i 
Pleie- og omsorgstjenesten. Lønnskostnad kr 95.923,- til dekning lønn til lærlingene er 
dekket utover mottatt tilskudd av kommunen selv. 

Antall stillinger/faste arbeidstakere 2013 - 2016 

St.Str. 0 -39% 40 -59% 60 -99% 100 % 

År Sum st% Ant. 
Pers. 

Sum 
  st% 

Ant. 
Pers. 

Sum 
  st% 

Ant. 
  Pers. Sum st% Ant. 

pers. 

2 013 2,98 12 9,12 19 24,3 31 54,07 73 

2 014 1,2 5 7,8 16 22,4 9 73,91 85 

2 015 0,69 2 7,88 17 19,8 24 59,81 64 

2 016 10,20 15 23,64 35 18,24 27 48,3 71 

Dyrøy kommune skiller seg ikke spesielt ut i forhold til norske kommuner i graden av 
deltidsstillinger. Det er viktig å skille mellom de som ønsker deltidsstillinger og de som 
ønsker heltidsstillinger blant de deltidsansatte. 
De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- og 
fritidsordningen (SFO). I PLO jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med 
turnus og gjennom prosjektet «På bedringens vei». Rådmannen vil sammen med de 
tillitsvalgte ha et økende fokus på heltidskultur. 
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Likestilling og rekrutteringsarbeid 
Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en 
kvinneandel som kjennertegner kommunen generelt. Hovedmengden av kvinnelige 
ansatte jobber i omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og 
administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. 
Ca. 84 % av kommunens ansatte er kvinner. Kommunens ledelse bestod i 2016 av 3 
kvinner og 1 mann. Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det fremdeles er 
mange kvinner som arbeider i deltidstillinger. 

Rekrutteringsarbeid 
Dyrøy kommune har hatt økt fokus på rekruttering og rekrutteringsprosessen i 2016. 
Utfordringen har spesielt vært på bemanning i legetjenesten og ny økonomileder. 

Sommerjobb for ungdom 
Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i 
Dyrøy prioriteres. Det foretas ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall 
ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes budsjett. Det var ansatt 9 ferievikarer på teknisk 
uteseksjon/renhold og 14 i pleie- og omsorg enheten. 

Æresbevisninger 2016 

• Ansatte som har sluttet etter 10 år (glassrev): 3 personer 
• Ansatte som har jobbet i 30 år (bankremisse 2.500,-): 3 personer 
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6 Årsberetning 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God 
KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme 
denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. 
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 
årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens 
virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de 
faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende 
i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 

Driftsregnskap 
Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr 1,8 millioner. 
Dette utgjør 1,3 % av driftsinntektene. Årets netto driftsresultat er 2.76 millioner mindre 
enn i forhold til 2015. 

 
Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på 3,4 millioner kroner. Overskudd på selvkostregnskapet 
(VAR) utgjør 1,7 millioner kroner. 

-�164�-



Dyrøy, Årsrmelding Dyrøy 2016 18(52) 

 
Driftsregnskap  
Dyrøy kommune har et brutto driftsresultat som viser at driftsinntektene har dekket 
driftskostnadene. Det ble vedtatt et nedstyringskrav på 1.1 millioner i 2016 på 
driftsrammene. Årsbudsjettet ble vedtatt med en kr 1.3 millioner i forventet brutto 
driftsresultat (merkostnad), mens innsparingstiltakene medførte et brutto driftskostnad  
på kr - 802.239,- (merinntekt) som overskudd. Nedstyringskravet anses dermed å være 
oppnådd. 
Samlede driftsinntekter var på kr 139 millioner kroner. Av samlede driftsinntekter 
mottar kommunen 34 % gjennom tjenesterammene, mens resterende mottas via statlige 
overføringer og skatt. Dette er en økning med 5 % i forhold til 2015. Frie disponible 
inntekter var på 91 millioner, noe som er en økning på nær 3. millioner kroner mer enn i 
2015, men dog 2.3 millioner mindre enn forventet i årsbudsjettet. Skatteinngangen økte 
med  kr 929.094 kroner fra 2015 til 2016. 
Samlede driftskostnader var på 138 millioner kroner, hvorav 94 % er tilknyttet 
tjenesterammene. Dette er 4.9 millioner mer enn årsbudsjettet. Tjenesterammene 1, 2 og 
4 har et  mindreforbruk på driftskostnader i forhold til årsbudsjett. 

Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 
Oppsummert har Dyrøy kommune et mindreforbruk i forhold til årsbudsjett på driften 
med kr 2.168.746. De eksterne finanspostene viser at kommunen har betalt over 
600.000 mindre i renter enn budsjettert. Kommunen har forbedret sin rutine for betaling 
av sine regninger, noe som har medført en reduksjon av forbruk av forsinkelsesrenter på 
37 % og tilsvarende reduksjon av forbruk på 38 % av betalingsgebyrer, av årsbudsjettet. 
Kommunen har videre betalt kr 1. million mindre i avdrag i 2016 enn budsjettert. Dette 
resulterer i et mindreforbruk på kr 1.540.631 i forhold til vedtatt årsbudsjett på de 
eksterne finanspostene. 
Kommunen har videre avskrevet kr -442.955 mindre enn forventet jfr. årsbudsjett i 
2016. Når det gjelder avsetning til fond har kommunen satt av kr 5.7 millioner kroner 
mot et budsjett på kr 122.000, mens bruken av fond har vært på kr 7.3 millioner i 
forhold til budsjett på kr 1.5 millioner. Dette medfører en økning i beholdning av 
fondsmidler med kr 125.781 i forhold til årsbudsjett. 
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Finanstransaksjoner 
Netto finansinntekter/utgifter var på 7. millioner kroner. Dette er en reduksjon på 
155.000 kr fra 2015 og er 2. millioner mindre enn årsbudsjettet for 2016. 
Avdragsutgiftene var i 2016 på kr 4.5 millioner,-, noe som er en reduksjon på kr 
500.000,- i forhold til forrige år. Dyrøy kommune har mottatt renteinntekter og utbytte 
med kr 170.000 mindre i forhold til 2016, mens lånekostnadene er på samme nivå som i 
fjor. 

Avsetninger 
Av årsoverskuddet for 2015 ble kr 1.7 million fordelt på et pensjonsfond og et 
rentefond. Gjennomgang av selvkostområdet høsten 2016 resulterte i overføring av kr 
2.3 millioner fra bundne VAR-fond til disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfondet i 
2016 har vært på kr 2.7 millioner jfr. politiske vedtak. Pr 31.12.16 er det en 
fondsbeholdning, som gjelder både drift og investeringer, på kr 22.8 millioner i 
fondsmidler. Disposisjonsfondet er på 4. millioner kr ved utgangen av 2016. 
  
  

7 KOSTRA - KOmmunal STatlig RApportering 
Kostra-gruppe inndeling 
Dyrøy kommune har frem til 2016 vært gruppert i kostragruppe 6, som inneholder 58 
kommuner. Dette ut i fra at disse kommunene er små kommuner med høye bundne 
kostnader pr innbygger og høye frie disponible inntekter. 

Netto driftsutgifter i prosent pr innbygger 
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Følgende kostra-tall presenteres i forhold til KOSTRA-gruppen og landet for øvrig når 
det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger på ulike deler av kommunen: 

UTVALGTE TJENESTER DYRØY 
KOMMUNE    Kostrag

r. 6 Landet 

Netto driftsutg. I kr pr 
innbygger 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 gj.sn. 

2016 
gj.sn. 
2016 

Administrasjon og styring 8 408 8 184 8 788 9 680 9 678 10 823 4 038 

Barnehage 138 962 110 161 138 900 134 522 139 739 142 076 139 359 

Grunnskoleopplæring 133 408 129 933 134 667 120 197 130 600 163 512 107 307 

Helsetjenester 3 383 3 722 5 770 5 422 5 189 5 214 2 508 

Pleie- og omsorgstjenester 28 404 27 779 32 472 31 396 32 076 29 464 16 626 

Sosialtjenester 2 646 2 278 1 718 1 731 -53 3 788 3 906 

Barnevern 6 265 8 741 8 245 5 053 9 940 14 692 8 901 

Sum totalt - utvalgte tjenester 321 476 290 798 330 560 308 001 327 169 369 569 282 645 

Som tabellen viser har Dyrøy kommune, varierer utviklingen i netto driftsutgifter i 
kroner pr innbyggere pr år innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Finansielle nøkkeltall - KOSTRA 

Dyrøy kommune      Kostrag
r. 6 Landet 

 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 016 2 016 

Brutto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 3,8 1,1 0,5 2,5 0,3 2,1 3,4 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 4,0 1,9 1,8 3,5 1,4 3,8 3,8 

Netto avdrag i prosent av brutto 
driftsinntekter 3,8 3,8 3,3 3,8 3,3 3,2 3,3 

Netto lånegjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter 75,2 76,1 77,1 80,9 82,1 66,8 60,3 

Langsiktig gjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter 232,5 239,6 254,6 254,9 259,0 224,2 201,4 

- herav Pensjonsforpliktelse i 
prosent av brutto driftsinntekter 148,8 155,6 165,0 164,0 166,2 141,1 115,2 

Disse nøkkeltallene viser utviklingen i Dyrøy kommune over tid og viser kommunens 
handlingsrom. Tallene viser at kommunen i de fleste tilfeller har høyere tall enn både 
kostragruppen og gjennomsnittet for landet. 

Driftsregnskapet 2012-2016 
Det er i regnskapet fordelt 81 millioner kroner til driften i 2016. Budsjettet var på kr 80 
millioner, noe som tilsier at det er fordelt 1 million mer enn budsjettert. 
Budsjettavvikene på rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets 
del i årsrapporten. 
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Dyrøy kommune - DRIFTSREGNSKAP 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Brukerbetalinger 4 871 5 327 5 606 5 209 5 402 

Andre salgs- og leieinntekter 10 104 11 579 13 231 13 347 13 492 

Overføringer med krav til motytelse 24 764 24 604 20 656 21 017 21 059 

Rammetilskudd 64 730 66 650 66 747 65 931 68 362 

Andre statlige overføringer 301 284 736 2 095 5 172 

Andre overføringer 0 0 1 200 2 856 1 100 

Skatt på inntekt og formue 19 233 20 082 20 896 21 773 22 702 

SUM DRIFTSINNTEKTER 124 003 128 526 129 072 132 228 137 289 

Lønnsutgifter 63 906 65 448 66 254 65 371 69 006 

Sosiale utgifter 11 220 12 320 13 331 12 761 13 373 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon 18 349 18 788 19 925 20 802 26 691 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 9 495 10 349 12 052 12 416 11 904 

Overføringer 8 762 12 049 8 782 9 124 9 104 

Avskrivninger 7 533 8 206 8 113 8 420 8 597 

Fordelte utgifter 1 1 1 -2 -2 187 

SUM DRIFTSUTGIFTER 119 266 127 161 128 458 128 892 136 487 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 4 737 1 365 614 3 336 802 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 733 571 696 555 385 

Mottatte avdrag på utlån 104 94 43 8 33 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 837 665 739 563 418 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 314 2 776 2 870 2 648 2 612 

Avdragsutgifter 4 783 5 010 4 267 5 057 5 055 

Utlån 72 58 24 38 323 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 8 169 7 844 7 161 7 743 7 991 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -7 332 -7 179 -6 422 -7 180 -7 573 

Motpost avskrivninger 7 533 8 205 8 115 8 422 8 597 

NETTO DRIFTSRESULTAT 4 938 2 391 2 307 4 578 1 827 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 2 746 996 797 184 3 626 

Bruk av disposisjonsfond 947 1 114 1 361 2 354 2 702 

Bruk av bundne driftsfond 1 020 374 175 772 950 

SUM BRUK AV AVSETNINGER 4 713 2 484 2 333 3 310 7 278 

Overført til investeringsregnskapet 3 374 753 0 0 118 

Avsetninger til disposisjonsfond 3 645 1 676 2 063 1 647 3 636 

Avsetninger til bundne driftsfond 1 623 1 669 2 388 2 623 1 959 

SUM AVSETNINGER 8 642 4 098 4 451 4 270 5 713 

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / 
MINDREFORBRUK 1 009 777 189 3 618 3 392 
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8 Investeringsregnskapet 
Finansiering av investeringer 
Finansiering av investeringer bør skje i større grad ved opptak av lånemidler, og i 
mindre grad ved bruk av fondsmidler. Ved bruk av fondsmidler, reduseres 
renteinntektene som dermed gir en mindre finansinntekt til kommunen. Dyrøy 
kommune hadde et positivt netto driftsresultat med kr -1.078.584,-. 
Dyrøy kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler med kr 21.1 millioner i 
2016, hvorav hoveddelen av investeringene er tilknyttet hovedprosjektet med nytt 
vannanlegg. Investeringene ble finansiert blant annet med bruk av lånemidler på kr 10.5 
millioner, bruk av tilskudd mottatt ved salg av grønne konsesjoner og bruk av 
avsetninger på kr 5.4 millioner. Budsjetterte investeringer var på 17.3 millioner. 
Avviket mellom gjennomførte og budsjetterte investeringer fordeler seg på flere ulike 
prosjekt, de fleste innenfor vann og avløp. Blant annet en ny, ekstra vannledning fra 
Evertmoen - Brøstad kirke på over kr 4. millioner som ikke var budsjettert. 

Hovedoversikt over investeringsregnskapet 

REGNSKAPSSKJEMA 2A Regnskap 2016 Regulert 
budsjett 2016 

Opprinnelig 
budsjett 2016 Regnskap 2015 

Investering i 1nleggsmidler 17 601 452 16 160 000 16 260 000 24 425 919 

Utlån og forskutteringer 200 000 500 000 500 000 160 000 

Kjøp av aksjer og andeler 607 865   442 593 

Avdrag på lån 2 353 403 670 000 670 000 2 780 352 

Avsetninger 303 569   120 132 

Årrets finansieringsbehov 21 066 290 17 330 000 17 430 000 27 928 996 

Bruk av lån -10 584 148 -14 310 000 -14 310 000 -12 500 000 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler    -1 185 000 

Tilskudd til investeringer -3 567 742    

Kompensasjon for 
merverdiavgift -695 250   -1 260 145 

Mottatte avdrag på utlån -5 425 456 -3 020 000 -3 020 000 -7 255 529 

Andre inntekter -481 771    

Sum ekstern finansiering -20 754 367 -17 330 000 -17 330 000 -22 200 674 

Overført fra driftsregnskapet -117 750  -100 000  

Bruk av avsetninger -1 272 756   -5 300 000 

Sum finansiering -22 144 873 -17 330 000 -17 430 000 -27 500 674 

UDEKKET/UDISPONERT -1 078 584   428 321 

De største investeringsprosjektene i 2016 har vært følgende: 

• Dyrøy vannverk, 3. byggetrinn 
• Kommunale veier 

Dyrøy kommune har i 2016 kjøpt aksjer for kr 100.000 som ble dekket inn ved bruk av 
avsetninger, dvs. disposisjonsfond. Viderere er det kjøpt andeler i KLP med 507.865, 
noe som gir beløpet på kr 607.865. Videre er det brukt kr 31.710 av ubundne 
investeringsfond til grunneiendomserverv, samt kr 1.141.046 av bundne 
investeringsfond som gjelder formidlingslån til dekning av lån og avdrag tilknyttet 
dette. Totalt bruk av avsetninger på kr 1.272.756. 
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Overført beløp fra driftsregnskapet gjelder regnskapsført innkjøp av kjøkkenmaskin til 
pleie- og omsorgsenheten som ble overført til investeringsregnskapet med bakgrunn i 
størrelsen på beløpet. Tilskudd til investeringer på kr 3.567.742,- er tilknyttet 1/3 av 
mottatt beløp på over 10. millioner for salg av grønne konsesjoner for kommunene 
Dyrøy, Tranøy og Lenvik. Beløpet under andre inntekter gjelder renteinntekter. 
Gjenstående prosjekt som gjelder Dyrøy vannverk, fortsetter med siste byggetrinn 4. 
Dette vil gjennomføres ved tilskudd fra Troms fylkeskommune og låneopptak. 
Kostnadene til dette er innenfor selvkostområdet (VAR), som til en hver tid er 
selvfinansierende gjennom kommunale avgifter. 

Investeringsregnskapet - Regnskapsskjema 2 A 
Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån samt mottatte avdrag på lån og 
refusjoner gjelder formidlingslån i Husbanken. Det samme gjelder bruk av av 
avsetninger og avsetninger. I 2016 ble det blant annet innhentet lån på kr 7 millioner fra 
Kommunalbanken i forbindelse med arbeid med vannverket. 
  
  
  

9 Balansen 
Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og 
summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å 
vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. 
  

BALANSEN 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

EIENDELER      

Anleggsmidler 342 542 532 356 463 218 375 849 628 397 053 327 410 824 288 

Omløpsmidler 33 138 603 32 460 085 39 300 169 37 302 958 50 370 504 

SUM 
EIENDELER 375 681 135 388 923 303 415 149 797 434 356 285 461 194 792 

EGENKAPITAL 
OG GJELD      

Egenkapital -73 303 622 -69 136 458 -71 064 111 -82 765 751 -83 927 060 

Pensjonsforpliktels
er -184 466 298 -200 442 663 -213 012 558 -216 830 613 -228 280 231 

Langsiktig gjeld -103 804 929 -108 050 049 -115 551 996 -120 215 062 -126 419 293 

Kortsiktig gjeld -14 106 286 -11 294 133 -15 521 131 -14 544 859 -22 568 208 

SUM 
EGENKAPITAL 
OG GJELD 

-375 681 135 -388 923 303 -415 149 796 -434 356 285 -461 194 792 

Ubrukte 
lånemidler 2 993 363 2 818 463 3 970 463 3 970 463 7 196 315 

Eiendeler 
Endringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak investeringen i vannutbyggingen foretatt i 
2016 og økningen av pensjonsmidler. Dyrøy kommune har pr 31.12.16 en mest likvid 
beholdning (kontanter, bankkonti) omløpsmidler på kr 21. millioner plassert 
hovedsakelig i bank, noe som er en økning på kr 10. millioner. Øvrige likvide 
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omløpsmidler har økt siste år med over kr 3. millioner. Økningen i pensjonsmidler er på 
litt over kr 6. millioner i 2016. Det er nedbetalt på kommunens utlån med nær kr 2. 
millioner. Videre har anlegg, eiendommer og lignende økt med kr 25. millioner i 2016. 

Egenkapital 
Bundne og ubundne fond er er økt med 1.8 millioner totalt siste år. Frie 
fondsmidler/disposisjonsfondet har økt med kr 3.218.277 til en beholdning på kr 4 
millioner ved utgangen av 2016. Av denne beholdningen er det avsatt til følgende fond: 

• Pensjonsfond  kr 1.200.000 
• Rentefond       kr    500.000 

Premieavvik 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Premieavviket skal inntekts- og 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Dyrøy kommune har i 2016 regnskapsførte 
pensjonsutgifter på kr 1.982.046 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 
Akkumulerte premieaavik er opparbeidet siden ordningen med 15 års amortisering 
(utgiftsføring) ble innført i 2003. Med bakgrunn i reglene for dette skal dette beløpet 
tilbakeføres i driftsregnskapet med 1/7 del pr år. 

 
Dyrøy kommune har i 2016 et bokført premieavvik på 13.4 millioner kroner, som har 
økt med kr 37.249,- fra 2015. Akkumulerte premieavvik er opparbeidet siden ordningen 
med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble innført i 2003. Premieavviket føres som en 
inntekt i driftsregnskapet og er følgelig med på å bedre resultatet. Det betyr at resultatet 
i denne perioden akkumulert er 13.4 millioner for godt. 
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10 Likviditet og arbeidskapital 
Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør 
være større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 

Likviditetsstyring 
Ved at Dyrøy kommune foretar budsjettering av kontantstrømmene, vil dette kunne gi 
en forbedret likviditetstyring. I tillegg vil en med å optimalisere kortsiktige plasseringer 
gi finansielle forbedringer regnskapet. 
Likviditetsgrad 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likvidetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være 
større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 

 
Likviditetsgrad 1 
Omløpsmidlene inkluderer akkumulert premieavvik. Premieavviket er ikke "mest 
likvid" slik det vurderes. Likviditetsgrad 1 er med bakgrunn i dette beregnet med totale 
omløpsmidler med fratrekk av kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 blir 1,64 i 2016 når 
premieavviket utelates fra beregningen. En så lav likviditetsgrad betyr at kommunen 
tidvis er på grensen til måtte trekke på kassakreditten i banken. 
Likviditetsgrad 2 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og 
kortsiktig gjeld bør være større enn 1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør 
være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 
er på 0,95 i 2016, noe som er under anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at 
bankinnskudd er mindre enn kortsiktig gjeld pr 31. desember 2016. 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ 
arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Arbeidskapitalen er 
redusert med kr 3.6 millioner fra 2015 til 2016. 
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Selvkostfond 
Dyrøy kommune gjennomgikk kommunens regnskap 5 år tilbake i tid, høsten 2016, 
gjeldende selvkostfondene. Det viste seg at kommunen i større grad enn først 
regnskapsført, har hatt administrative kostnader disse årene. Gjennomgangen medførte 
at kommunen kunne tilbakeføre og inntektsføre fra selvkostfondene kr 2.384.139. 
Beregnet korrigert utgående balanse for selvkostfondene er beregnet til kr 1.190.066. 
  
  

11 Gjeld 
Utvikling av lånegjeld 
Med bakgrunn i flere års store investeringer, medfører dette at lånegjelden i Dyrøy 
kommune øker. Totalt økte gjelden siste år med kr 25.6 millioner. 
Langsiktig gjeld i Dyrøy kommune øker også. Den har økt med 17.6 millioner siste år. 
Pensjonsforpliktelsene økte med 11.4 millioner kroner, og var ved utgangen av året på 
2016 på 228 millioner kroner. Annen langsiktig gjeld økte med 6.2 millioner kroner, 
mens kortsiktig gjeld økte med kr 753.334,-. Økningen i lånegjeld skyldes i hovedsak 
utskiftning av vannanlegg. 
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Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 
Som tabellen viser har Dyrøy kommune høyere netto lånegjeld i kr pr innbyggere enn 
både gjennomsnittet av kommunene som er i kostragruppe 6, som er sammenlignbar 
med Dyrøy kommune, samt landsgjennomsnittet. 
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Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad er forholdet mellom gjeld (kortsiktig og langsiktig gjeld) og egenkapital og 
er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet er rustet til å tåle tap før det går utover 
forpliktelsene til lånegivere. 

 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Gjeldsgrad 1 4,13 4,63 4,84 4,25 4,50 

Gjeldsgrad 2 0,19 0,16 0,22 0,18 0,27 

Gjeldsgrad 1: Total gjeld, inkludert pensjonsforpliktelser, sett i forhold til egenkapitalen 
i Dyrøy kommune, er økt fra 2015 til 2016 med 0,25 %. Dette skyldes at egenkapitalen 
er styrket med kun kr 1.1 millioner, mens gjelden har økt med kr 17.6 millioner. 
Gjeldsgrad 2: viser utviklingen av kortsiktig gjeld i forhold til egenkapitalen, og viser 
en økning på 0,09 %. Dyrøy kommune vil  pr 31.12.16 kunne dekke kortsiktig gjeld (kr 
22.568.208) med bruk av totale omløpsmidler (kr 50.370.504), men ikke ved bruk av 
mest likvide omløpsmidler som kontanter og bankinnskudd (kr 21.371.385). 
  

12 Utvikling i frie inntekter 
Skatt og rammetilskudd 

 Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt - jfr. Kostra 

Skatt i % 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Endr. 
I % 

2015-
2016 

Endr. 
i % 

siste 2 
år 

1 926 Dyrøy 19 233 20 082 20 896 21 773 22 702 929 4,4 % 

1 920 Loabák 
- Lavangen 14 200 15 187 15 717 18 284 19 947 1 663 10,6 % 

1 922 Bardu 91 070 94 534 95 084 103 648 109 015 5 367 5,6 % 

1 923 Salangen 36 916 38 306 38 368 42 072 46 921 4 849 12,6 % 

1 924 Målselv 146 173 151 060 149 063 166 072 179 331 13 259 8,9 % 

1 925 Sørreisa 64 400 69 324 68 218 73 491 81 156 7 665 11,2 % 

EKG06 
Kostragruppe 06 1 581 237 1 638 243 1 639 050 1 725 364 1 823 106 97 742 6,0 % 

EAK Landet 123 505 8
54 

130 539 8
86 

133 110 8
34 

140 987 1
09 

154 914 4
95 

13 927 3
86 10,5 % 

EAKUO Landet 
uten Oslo 

100 089 3
65 

106 286 5
51 

107 873 8
40 

113 893 6
58 

124 326 4
60 

10 432 8
02 9,7 % 

Dyrøy fikk en økning i skatteinntektene fra 2015 til 2016 på 4,4 %. På landsbasis var 
økningen 10,5 %. Dyrøy kommunes prognose og budsjett fikk et avvik/mindre inngang 
enn forventet på kr 180.996. Skatteinngangen var 5,09 % høyere i 2016 enn i 2015, noe 
som tilsvarte kr 1. million. 

  

-�175�-



Dyrøy, Årsrmelding Dyrøy 2016 29(52) 

Utvikling i frie inntekter pr innbygger i kroner 
Dyrøy kommune ligger høyt i forhold til både nabokommuner og landet for øvrig, og 
har hatt en oppgang på kr 4.283 pr innbygger, noe som er høyest blant 
nabokommunene, kostragruppe 6. 

Frie inntekter i kr 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

1 926 Dyrøy 70 557 74 067 75 947 75 737 80 020 

1 920 Loabák - Lavangen 73 284 74 566 76 119 73 976 78 138 

1 922 Bardu 51 831 52 850 52 887 55 669 58 138 

1 923 Salangen 56 039 59 400 60 400 61 742 63 796 

1 924 Målselv 49 397 51 449 51 917 53 521 55 727 

1 925 Sørreisa 51 275 52 786 54 028 55 687 57 258 

EKG06 Kostragruppe 06 65 629 66 425 68 850 69 891 72 540 

EAK Landet 46 506 48 203 49 373 50 630 53 159 

EAKUO Landet uten Oslo 45 688 47 415 48 612 49 775 52 141 

  

13 Økonomisk stilling 
Driftsregnskapet for 2016 på rammenivå viser følgende avvik mellom vedtatt 
årsregnskap og driftsregnskap pr 31.12.16: 

Driftsregnskapet 2016 på rammenivå Regnskap Årsbudsjett Forbru
ks % Avvik 

Sum ramme 1. Sentraladministrasjon og 
fellesdrift 13 666 161 14 573 939 93,77 907 778 

Sum ramme 2. Undervisning, barnehage og 
kultur 18 181 278 19 524 194 93,12 1 342 916 

Sum ramme 3. Helse- og sosial 39 228 725 37 834 013 103,69 -1 394 712 

Sum ramme 4. Teknisk avdeling 9 550 792 11 098 636 86,05 1 547 844 

Sum ramme 9. Fellesfinansiering -80 626 956 -83 030 782 -97,10 -2 403 826 

Dyrøy kommune har i 2016 forbrukt Forbruket på kr 80. millioner fordelt på rammene 
slik i prosent: 
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Befolkningsutviklingen Dyrøy kommune vil få konsekvenser av fordelingen innenfor de 
økonomiske rammene i fremtiden. Trenden er at redusert antall barn, nedgang i 
tilflytting og større andel eldre innbyggere. Veksten i de eldste aldersgruppene, alder 67 
+, vil være forventet å være 27,6 %. Fordelingen av total ramme bør gjenspeile behov 
for tjenesteleveranse i kommunen i fremtiden, se avsnitt innbyggere og folketall litt 
senere. 

Vesentlige avvik mellom rammer og regnskap 
Driftsregnskapet viser noen ansvar med avvik som er over 1. million kroner mellom 
revidert årsbudsjett og faktisk regnskap, noe som anses som vesentlige avvik. Foruten 
ramme 1 har øvrige ansvar avvik over dette, noe som forklares på område-nivå under 
hver ramme i den videre fortsettelse. 

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift 
Mindreforbruk på kr 907.778,-. Merforbruket på område for fellestjenester er delvis 
ufordelte kostnader og delvis merkostnader gjeldende overflytting av arkiv til Tromsø. 
Mindreforbruket på politisk ledelse gjelder mottatt statstilskudd kommunereformen, 
samt en urørt budsjettpost for reserverte avsetninger. Mindreforbruket på rådmannens 
ansvar gjelder hovedsakelig ufordelte lønnsreguleringer budsjettmessig. 

 
Ramme 2 - Undervisning, barnehage og kultur 
Avvik på et totalt mindreforbruk på kr 1.342.914 i forhold til budsjett. Dette kan 
forklares med ekstra tilskudd til Dyrøy barnehage på litt over 1. million mer i refusjoner 
og andre inntekter enn budsjettert.  Mindreforbruket på øvrige områder og ansvar er av 
mindre beløpsstørrelse både som mer- eller mindreforbruk. 

 
Ramme 3 - Helse- og sosial  
Avvik på totalt merforbruk på kr 1.394.713 i forhold til budsjett. Hovedsakelig gjelder 
dette et merforbruk på sykehjemmet, i hjemmetjenesten og personlig assistent. 
Merforbruket på barnevernstjenesten har sin årsak i flere barnevernstiltak enn forventet  
i forhold til budsjett. Innenfor området for NAV har en stilling vært vakant, samt 
mindre utbetalinger av stønad enn forventet. Kommunen mottar merinntekt på 
integreringsområdet. Øvrige områder har små avvik både pr ansvar og totalt. 
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Pleie- og omsorg har et stort merforbruk i 2016 med kr 1.394.713. Hovedsakelig 
skyldes dette store merforbruk gjeldende lønnskostnader på sykehjem, hjemmetjeneste 
og ny lovpålagt tjeneste "Personlig assistent". Med hensyn til "vesentlige" avvik trekkes 
følgende 3 ansvar med stort merforbrukene frem i den videre analyse: 
Sykehjemmet - ansvar 371: Sykehjemmets merforbruk på er på kr 756.337 totalt. Selv 
om merforbruket på lønnsområdet er på kr 1.6 millioner, reduseres dette merforbruket 
med kr 496.804 i mer driftsinntekter enn budsjettert. Selv om ansvaret mottar mindre i 
vederlagsinntekter enn forventet, så mottas det mer i refusjon sykepenger og 
fødselspenger med kr 136.000,  og kr 130.000 mer i andre refusjoner enn forventet. 
Resten er mva.kompensasjon. Merforbruket på lønnskostnader i forhold til tildelt 
budsjett for 2016 er som følgende: 

 
Hjemmetjenesten - ansvar 372: Merforbruket er på kr 1.135.865,- for dette ansvaret. 
Merforbruket i forhold til budsjett forklares på den ene siden med manglende 
mottakelse av refusjon fødselspenger i forhold til budsjetterte forventninger på 
refusjoner på kr 800.000, og på den andre siden et merforbruk på lønnskostnader i 
forhold til tildelt budsjettramme: 

 
Personlig assistent - ansvar 395:  Ansvaret viser til et totalt merforbruk på kr 1.183.357 
for denne lovpålagte tjenesten. Dette ansvar var tildelt et årsbudsjett med forventet 
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mindreforbruk på kr 220.556, noe som har vist seg å gi et budsjettavvik på 
driftskostnadene med 1.289.766 som er tilknyttet både merkostnader til lønn, 
matkostnader og andre driftskostnader. Tjenestens resultat blir litt korrigert med 
merinntekter drift enn forventet tilknyttet tilskudd ressurskrevende brukere med kr 
153.965. 

 
Ramme 4 - Tekniske tjenester 
Tekniske tjenester har et midreforbruk på kr 1.547.844,- som skyldes i hovedsak at 
kommunen har mottatt mer innbetaling av kommunale avgifter på selvkostområdet, enn 
budsjettert. For lav budsjettering på VAR-området har medført overskudd i forhold til 
budsjett på disse ansvarene.  I forbindelse med avvikling av kontoene 12900 og 17900 i 
2016, var det var det lagt inn budsjett på disse. Ansvaret har et merforbruk på 
administrasjon på kr 772.372 har sin årsak i manglende budsjettmessige interne 
salgsinntekter på konto 179000 som var lagt som forventet budsjett. Det samme gjelder 
på vedlikeholdstjenesten som har et merforbruk på kr 1.223.316. 

 
Ramme 9 - Fellesfinansiering 
Dyrøy kommune har mottatt kr 2.403.826,- mindre i fellesfinansiering enn hva man 
regnet med i budsjettet. Dette til tross for mer statlige overføringer og tilskudd. Videre 
er det betalt vesentlige mindre i både renter og avdrag i løpet av siste år. Det er 
avskrevet kr 612.045 mer enn budsjettert på kommunens anleggsmidler, noe som 
forklarer deler av avviket på kr 1.055.000. Gjennomgangen av selvkostområdet 
medførte et valg om ikke å benytte budsjetterte kalkulatoriske avskrivninger med 
budsjett på kr 840.000. 
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Rente- og avdragsutvikling 
Samlet utgjorde rente- og avdragsutgifters andel av brutto driftsinntekter 3,11 % i 2016, 
mens i 2015 utgjorde dette 5,3%. Det betyr at gjelden har blitt mindre belastende for 
økonomien. Dyrøy kommune har pr 31.12.16 kr 126. millioner i langsiktig gjeld. 
Pensjonsforpliktelsene på kr 228. millioner er ikke tatt med i dette beløpet. Utviklingen 
i gjennomsnittlig fast rente har økt litt, mens gjennomsnittlig flytende rente har blitt 
lavere fra 2015 til 2016. 

Endringen i gj.sn. 
Renter 2 013 2 014 2 015 2 016 

Gj.sn. Rente - fast 
rente 3,2 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 

Gj.sn. Rente 
- flytende rente 2,9 % 2,3 % 1,8 % 2,8 % 

Avdrag er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven § 50 nr. 7. Dyrøy 
kommune har i løpet av 2016 betalt mindre i avdrag, men har litt økte rentekostnader 
- jfr. gjennomsnittlig renter og med bakgrunn i økning i gjeld. 
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14 Økonomisk handlingsrom 
Økonomiske anbefalinger 
Kommunesektorens organisasjon, KS, mener at kommuner har begrenset (svært 
begrenset) økonomisk handlingsrom når følgende er oppfylt, jfr. "Kommunerevisoren nr 
1, s. 9 i 2016": 

1. Korrigert netto lånegjeld på over 75 % av inntektene 
2. Netto driftsresultat etter avsetning for bundne fond på under 1 (0) % av 

inntektene 
3. Disposisjonsfond justert for regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 

(2) % av inntektene. 
En kommunes økonomiske handlingsrom varierer over tid. Med bakgrunn i 
retningslinjer fra "God kommunal regnskapsskikk", gis det rådgivning i forhold den 
økonomiske handlingsrommet både nå og fremover. Fylkesmannen anbefaler at deler av 
driftsinntektene (1,75-3 %) videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan 
oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. 
Konklusjon: 

1. Dyrøy kommune har netto lånegjeld, inklusiv pensjonsforpliktelser, på kr 377 
millioner. Driftsinntektene er for 2016 på kr 139. millioner. Men er i realteten 
kun kr 134.5. millioner, når trekker fra merverdiavgiftskompensasjon. 
Lånegjelden overstiger driftsinntektene. 

2. Avsetningen av bundne fond var i 2016 var 1.3 millioner lavere enn året før, og 
er på 11 millioner, noe som tilsvarer 0,8 % av driftsinntektene. 

3. Disposisjonsfondet på 4 millioner tilsvarer 2,8 % av driftsinntektene 
4. Dersom fylkesmannens anbefaling skulle vært fulgt for 2016, skulle 2.4-4.1 

millioner vært oppnådd som netto driftsresultat. Driftsresultatet for 2016 var på 
1.8 millioner og under denne anbefalingen. 

Premieavviket 
Dyrøy kommune har i 2016 et bokført premieavvik på 13.4 millioner kroner. 
Premieavviket er "kunstige" penger som kommunen egentlig ikke har på "bok", men er 
regnskapsmessige føringer som gjør regnskapsbildet bedre enn hva det egentlig er. 
Dette er med på å redusere den økonomiske handlefriheten, noe som gjenspeiler seg 
også i likviditetsgradene for kommunen. Kommunens plan på tilbakeføring av dette 
avviket, medfører tilbakeføringer. Ved endring av nåværende regnskapsrutiner tilknyttet 
premieavviket, vil kommunen anslagsvis kunne redusere rentetap på ca 250.000,-, ved å 
ta opp lån for å finansiere slikt premieavvik. 

Garantiforpliktelser 
Dyrøy kommune har pr 31.12.15 kr 6.868.645,- i kommunale garantier. 
Kommunelovens § 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen 
økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. 
Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 
regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert 
til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke 
drives av kommunen selv. Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen 
bør både vurdere risikoen for at garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig 
økonomisk bæreevne. 
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Om en garanti må innfris, må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke 
mulig å låne penger til utgiften. Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om 
garantistillelse skal alltid angi garantiens varighet. Det synes derfor som den eneste 
reelle finansierings-formen er bruk av disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en 
kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av sine garantier ved bruk av frie 
fondsmidler til enhver tid. Dyrøy kommune kan ikke pr 31.12.15 innfri 50 % av sine 
garantier på kr 10. millioner, jfr. videre redegjørelse av utviklingen i frie fondsmidler. 

Utviklingen i frie fondsmidler 
Regnskapene viser at Dyrøy kommunes disposisjonsfond pr utgangen av 2015 var 
kraftig redusert, men fondet er bygget opp til litt over kr 4. millioner kroner i løpet av 
2016. Årsoverskuddet for 2016 på kr 3.4 millioner vil medføre en ytterligere økning i 
2017. 

 
  
  
  
  

15 Innbyggere og folketall 
Troms fylke hadde 165 632 innbyggere ved utgangen av 2016. Dette var en økning på 
1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på 
landsbasis siste år 0,85 %. 
Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen. I Troms 
har Lavangen kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst i 2016 med 2,38 %, 
fulgt av Tromsø (1,44 %), Storfjord (1,34 %), Sørreisa (1,27 %) og Torsken (0,88 %). 
Alle disse 5 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,85 
%). 
Størst prosentvis nedgang i folketall i 2016 var det i Dyrøy (-1,73 %), Kvæfjord (-1,42 
%) og Gratangen (-1,41 %). Kun fem fylker hadde større befolkningsvekst enn Troms i 
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2016. Akershus hadde størst vekst med 1,7 % og Oppland hadde lavest vekst med 
0,3 %. 

 
Når man ser på alderssamensetningen i befolkningen ut i fra disse tallene, viser dette 
følgende: 

 
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2016, pr 
utgangen av hvert kvartal i 2016, og endringen i 2016 sett under ett. Grønn farge 
indikerer vekst, mens rød farge illustererer nedgang. 
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I Troms fylke viser tabellen nedenfor hvordan befolkningsutviklingen pr kommune har 
vært sammensatt i 2016. Dyrøy kommune har et fødselsunderskudd på 13 personer. 
Nettoinnflyttingen var for kommunen - 7 personer, med en negativ befolkningsvekst på 
20 personer. Dyrøy kommune var registerert med 1138 personer pr 31.12.16. 
Dyrøy kommune har i tidsrommet 2000-2016 den høyeste prosenvise endringen i 
befolkningstallet i perioden sett under ett med 15,07 %. Her vist med prosentvise tall 
siste 10 år vist i forhold til våre nærmeste nabokommuner, Troms og landet for øvrig. 

 
  

16 Sentraladministrasjon 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, 
samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til 
enhetene og kommunikasjonstjenester. 
Sentraladministrasjonen dekker sevicekontor, rådmann, personell, økonomi avdelingen. 
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Her rapporterers utgifter til politisk virksomhet, kontroll og revisjon, felles 
administrasjon.og ledelse, EDB drift, næringstiltak, tilskudd til kirken og diverse 
formål. 
Arkivloven stiller strenge krav til oppbevaring og det ble fattet eget vedtak som bidro å 
følge opp krav til oppbevaring i henhold til gjeldene lov. I 2016  blir det derfor 
nødvendig å bruke ressusrer til å gå igjennom dokumenetene og flytte selve arkivet fra 
det tildigere kommunehuset. 
Kommunen har ikke egen kommuneadvokat, eller ansatte med tilsvarende kompteanse  
men behovet for juridisk bistand synes økende. Dette gjenspeiles ikke i budsjettet for 
2016, og bør hensyntas i årene fremover. 
Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og 
innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening, brukerundersøkelser  og krav om digitalisering 
er sentralt i satsningen framover. På dette området ble det ikke økt aktivitet jfr tidligere 
år. Denne krav til endringen må vi tilpasse oss. 
Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, utfordringen vil være å utvikle tjenesten 
med rett kompetanse og ressurser til å møte fremtidige utfordringer. 
  

17 Oppvekst 

17.1 Barnehage 

Andel av barnehageansatte med barnehagelærerutdanning - i Dyrøy 

Dyrøy barnehage hadde en lav andel barnehagelærere ansatt i 2016, med kun 2 av 12 
ansatte. Det var kun èn ped. leder utenom styrer som hadde barnehagelærerutdanning, 
hvorav denne hadde permisjon fra januar-oktober. Det ble ansatt en ny barnehagelærer i 
august, som gikk ut i permisjon fra oktober. Løpende opptak gjorde at barnehagen måtte 
utlyse en fjerde pedagogisk leder stilling og resterende 3 pedagogiske ledere hadde 
dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagen har et behov for at flere av de ansatte tar 
barnehageutdanning, men ingen av fast ansatte har hatt anledning til det. Løpende 
opptak ga utfordringer. Man visste ikke hvor mange barn man kom til å ha gjennom 
hele barnehageåret og dermed ansatte man etter det behovet som var i juni 2016. Da 
barnehageåret startet i august visste det seg at det var så mange som hadde søkt 
permisjon, sluttet og likevel ikke tok plass, at barnehagen kun hadde behov for 3 
avdelinger likevel. 

Positive faktorer 

• Fokus på å øke kompetansen med å gi ansatte mulighet til å ta ICDP-
foreldreveiledning via prosjekt S@mspill, assistentkurs-og ass.kurs med tanke 
på fagbrev begge i regi av fylkesmannen. To ansatte har startet på 
fagskoleutdanning over to år med, "Barn med særskilte behov". 

• Fokus på å holde sykefraværet nede, dvs. fokus på forebygging og tett 
oppfølging. Søke tilretteleggingstilskudd og sette inn vikar ved behov. 

• Løpende opptak er positivt for foreldre ved at de får barnehageplass når de har 
behov 

• Språkkommunesatsing og samarbeid med nettverket(Dyrøy, Bardu, Målselv, 
Lavangen,Salangen) gir faglig påfyll og støtte. 

Utfordringer i framtida: 

• Kompetanse-styrking av barnehagen med flere barnehagelærere for å møte 
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utfordringer som følger utviklingen i barnehagesektoren og det varierende antall 
barn som følger med løpende opptak. 

• Sykefraværet har vært økende. Det er viktig med tilrettelegging og oppfølging 
av den enkelte ansatte med helseutfordringer 

• Barnehagemyndighetsrollen: Det bør avklares rollene mellom eier og myndighet 
• Vikarer: Det er tilstrekkelig med vikarer med kompetanse. Viktig å gi kurs og 

bedre opplæring til de som skal være vikarer. 

17.2 Skole 
Elvetun skole 
Pr 31.12.16 var det 119 elever på Elvetun fordelt med 84 elever på barnetrinnet og 35 
elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, det vil si 14,8 pedagogårsverk, 
rektor i 100 % stilling , inspektør i 80 % stilling, samt 2,1 årsverk barne- og 
ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillinga. 7% av elevene mottar 
spesialundervisning, noe som er under snittet for Troms og landet for øvrig. 

Satsingsområder i 2016 
I 2016 var Elvetun i pulje i Ungdomstrinn i utvikling, UIU. Hos oss var hele skolen med 
i den skolebaserte kompetanseutviklinga, ikke bare ungdomstrinnet. Satsing området 
vårt var lesing i alle fag, med mål om at alle lærere er leselærere. Vi har hatt 4 
kompetanseutviklingsdager med forelesere fra Universitet i Tromsø, hvor 3 av dagene 
hadde tema lesing og skriving. Den 4 dagen hadde lokalt læreplanarbeid som tema. 
Denne dagen var ei oppfølging av en fagdag i 2015. Forelesingene ble gitt skolebasert, 
slik at alle ansatte deltok. Det var en god måte å gi kompetanseutvikling da alle hadde et 
felles utgangspunkt å arbeide ut fra. 
Som ei videreføring av UIU søkte Dyrøy, sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og 
Salangen, om å bli språkkommune. Dette fikk vi positivt svar på, så Dyrøy kommune, 
med barnehage og skole, er språkkommune. Målet i denne satsinga er å være bevist på 
språkopplæring og bruk av språk. Det skal også utarbeides en plan for helhetlig 
språkopplæring. 
Arbeidet med elevenes psykososiale miljø har hatt stort fokus. Vi er i gang med å 
revidere handlingsplan mot mobbing for å sikre et system i oppfølging av mobbesaker i 
henhold til lovverket. 

Satsingsområder 2017 
Arbeidet med språkkommune satsinga må konkretiseres og implementeres både i 
barnehage og skole. Det er ei utfordring at vi ikke har på plass en som kan lede arbeidet. 
Det er satt av sentrale midler til dette, så målet må være at fra august er dette på plass. 
Det er oppretta ei felles arbeidsgruppe for barnehage og skole hvor også PPT deltar. 
Utarbeidelse av rutiner for oppfølging av elevenes psykososiale miljø må fullføres i 
2017. Lovverket endres, sannsynligvis fra august, så systemet må tilpasses endringene. 
Arbeidet med trivselsplan skal også fullføres i 2017. I sammenheng med dette arbeidet 
er vi i gang med å utarbeide et felles verdigrunnlag som legges til grunn i den 
pedagogiske plattformen. 
Det lokale læreplanarbeidet som startet i UIU-satsinga arbeides det videre med, og 
settes i system. Skolen har også fått elever gjennom bosetting av flyktninger, og vi må 
gi elevene et tilbud i norsk for minoritetsspråklige. 
Skolefritidsordninga(SFO) 
SFO ved Elvetun hadde pr 01.10.16 totalt 31 barn innmeldt. Av disse hadde ett barn hel 
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plass. Det er 3 ansatte, leder i 50 % stilling i tillegg til 90 % assistentstilling fordelt på 2 
personer. Åpningstida er fra 07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et frivillig 
omsorgstilbud for elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og 
fritidsaktiviteter. SFO samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen er 
også i SFO. 

Voksenopplæringa 
Voksenopplæringa gir tilbud i norskopplæring som en del av introduksjonsprogrammet 
blant annet til bosatte flyktninger. Tilbudet startet 1. oktober og har 8 deltakere. Det er 
1,3 årsverk i Voksenopplæringa. Tilbudet gis i lokaler på kommunehuset. Hovedfokus 
er å bygge opp et godt tilbud for norskopplæring. I 2017 er det startet en prosess for å 
etablere nye lokaler som er bedre tilpass tilbudet. 

18 Kultur og fritid 
Kulturkontoret 
Stillingen har stått vakant hele året. 
Deler av oppgavene til enhetsleder kultur er blitt ivaretatt av daglig leder 
frivilligsentralen. Oppgavene har vært daglig drift, økonomi, budsjett, opprettholde 
samarbeid mellom de forskjellige seksjoner innenfor Kultur og Fritid. Videre 
planlegging, nye satsingsområder, informasjonsarbeid og oppfølging av 
satsingsområder er ikke fulgt opp. Nærvær blant de ansatte er særdeles høyt. 

Nordavindshagen 
Drift av Nordavindshagen blir ivaretatt av Frivilligsentralen. Vårt bookingsystem gikk 
ned i september, pga alderdom og svakhet. Det er derfor ikke mulig per dato å ta ut 
statistikk for 2016. Anslagsvis ble det gjennomført mellom 40 og 50 møter i kommunal 
regi samt at frivillige organisasjoner avholdt 20 til 30 arrangementer/møter. Lokalene 
ble også leid ut til private ca 10 ganger i løpet av året. Nordavindshagen i samarbeid 
med Kulturskole / Frivilligsentral gjennomførte 7 konserter i løpet av året. 

Kulturskolen 
Personale: Kulturskolerektor i 50% fast stilling, en lærer fast ansatt i 50% stilling, en 
lærer ansatt i 20% tidsbegrenset stilling. Timelærere og kjøp av tjenester dekker andre 
tilbud. 
Det ble ansatt en ny kulturskolerektor i fast stilling i april. I tillegg til drift av 
kulturskolen og undervisning, har kulturskolerektoren også ansvar som 
kommunekontakt for "Den kulturelle spaserstokken" og "Den kulturelle skolesekken", 
og jobber mye i samarbeid med Nordavindshagen, Frivilligsentralen og andre aktører i 
kommunen som konsertarrangør. Tilbud: piano, blokkfløyte, obo, keyboard, sang, 
fløyte, gitar, band (el-gitar, el-bass og slagverk), visuell kunst, kulturhagen, 
musikkbarnehagen, kul mat. 
Det var 55 elever i kulturskolen høsten 2016, herav 2 voksne, 8 i barnehagen og 45 i 
grunnskolen. Dette utgjør 36% av grunnskolen som er en høy deltakelse. To elever står 
på venteliste. Kulturskole elever har deltatt med opptreden/konserter på mange 
arrangement i kommunen blant annen Dyrøy Seminaret, i Nordavindshagen, 
Omsorgssentret, Kommunehuset og på Elvetun skole. Vårkonserten til kulturskolen ble 
et samarbeid med Dyrøy korforening som var veldig vellykket.Det er ekstremt 
vanskelig å utvikle Dyrøy Kulturskole sitt tilbud videre på grunn av et meget begrenset 
budsjett. 
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Arvid Hanssens minnestiftelse 
Personale: Leder i 15 % stilling. Arvid Hanssen dokumentasjonssenter har i løpet av 
2016 bidratt med omvisninger og utstillinger i Nordavindshagen, foredrag og artikler og 
tilrettelegging for studenter som vil forske på materialet dokumentasjonssenteret 
disponerer. Forestillingen «Han Arvid og livet» i samarbeid med Trine Strand har 
turnert i nord. Dokumentasjonssenteret formidler fortsatt aktivt salg av titler fra 
Hanssens produksjon. Minnestiftelsen har fått på plass hoveddelen av Arvid Hanssen-
stipendet gjennom fast avsetning i SalMar Kulturfond i Dyrøy. Det heller ikke vært 
noen utdeling av stipendet i 2016. 

Biblioteket 
Personale: Biblioteksjef i 50 % stilling. Utvidet åpningstid på lørdager (11.00 – 15.00) 
har ført til flere besøk. Det er en tendens til at en større del av brukerne etterspør 
bibliotekfaglig kompetanse. Det vil si at de ønsker råd/veiledning knyttet til studier 
(faglitteratur) eller søk i databaser biblioteket har tilgang til. Dette er en svært viktig del 
av bibliotekets funksjon for å bidra til kompetanseheving i lokalsamfunnet. 
Det samarbeides med Dyrøy frivilligsentral, norskopplæringa i kommunen, Elvetun 
skole, Midt Troms Museum, Kultur i Troms og med en rekke andre aktører, f.eks. ved 
møter/arrangement som Forskningsdagene og Fårikålfestivalen. (Samlokaliseringen i 
Nordavindshagen er en stor styrke). Siden 2015 har «Nøkkel til Biblioteket» vært 
operativt (selvbetjent utlånsautomat og nøkkelkort). Tiltaket må sees på som en 
utvidelse av tilbudet for utlån og for generell tilgang til bibliotekets andre tjenester og 
arealer. Biblioteket blir brukt som møtested. Arbeidet med bedre eksponering av 
samlingen pågår stadig. 
Bibliotekloven fremhever at biblioteket skal stille relevant materiale til rådighet, og 
vektlegger bibliotekets rolle som møteplass og arena for debatt. Når biblioteket har vært 
betjent de 14 timene uken som utgjør den betjente åpningstiden, er det lite tid igjen til 
planlegging, kurs, møter og administrative oppgaver. Forfatterturne og foredrag dekkes 
f.eks. av Biblioteksamarbeidet i Midt-Troms sine midler, og biblioteket har ikke lenger 
en post til dekking av engasjement. Biblioteket som arena for inkludering/integrering og 
som ansvarlig for informasjonsarbeid mot nye innbyggere/turister er også en mulighet 
som er beskrevet i den nye Kulturplanen, men som fordrer tilføring av ressurser. 

Ungdomsråd, ungdomsbase, ungdomsklubb 
Personale: Ungdomsleder 50 % stilling (vakant til august). Assistent i ungdomsklubben 
20 % stilling (vakant hele året). Daglig leder av Frivilligsentralen fikk oppnevnt et 
interimsstyre i mars 2016. Det er gjennomført flere møter med ungdomsrådet og de har 
deltatt på flere møter i region. Gjennomført UKM i samarbeid med Sørreisa, men 
deltakelse og engasjement går åpenbart nedover når vi ikke har ungdomsleder på plass 
og arrangerer lokal mønstring. Enhetsleder kultur har representert Dyrøy i arbeidet med 
å få på plass et regionalt ungdomsråd. Lokalene til ungdomsbasen i Aktivitetshuset 
(Basen) har vært noe i bruk, og det er også noe samdrift med andre som trenger plass i 
Aktivitetshuset. Basen ble stengt på slutten av 2015 og arbeidet med innsamling av 
nøkler igangsatt. Ungdomsklubben på Elvetun har til tross for at den en nyoppusset, 
ikke vært åpen i 2015. SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak 
mot rus og kriminalitet. Ungdomsarbeiderens funksjon som SLT-koordinator ble 
aktivert ved tilsettelse av ny ungdomsleder. 

Frivilligsentralen i Dyrøy 
Frivilligsentralen har daglig leder i 100 % stilling (med 60 % statstilskudd). 
Frivilligsentralen ved daglig leder har formelt overtatt drift av Nordavindshagen (fra 
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1.1.15), dette utgjør 20 % av stillingen. DL har også overtatt flere oppgaver i 
forbindelse med vakansen i stillingen som enhetsleder Kultur og 
Fritid/ungdomsarbeider. Dette medfører høyt arbeidspress. 
Frivilligsentralen deltar i nettverk med andre frivilligsentraler. Aktiviteten er stor med 
samarbeid med mange grupperinger. Frivilligsentralen representerer også Dyrøy 
kommune i Midt Troms friluftsråd og bidrar til gjennomføring av turer. Blant annet to 
separate 3-dagers friluftsskole i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd. En del av 
Aktivitetsstøtten som lag og foreninger kan søke på, var forbeholdt friluftrelaterte 
aktiviteter. Frivilligsentralen har organisert og koordinert arbeidet med ny turbok samt 
igangsatt prosjektet «Friluftsportal» i samarbeid med Midt Troms Friluftsråd. 
Frivilligsentralen har gjennomført flere møter med frivillige lag for informasjon og 
planlegging av fellesarrangementer. Årets TV-aksjon gjennomført med et godt resultat. 
Frivilligsentralen var også denne gang sterkt inne i avviklingen av Dyrøyseminaret. 

Aktivitetshuset 
Flere frivillige organisasjoner bruker Aktivitetshuset som base for sine aktiviteter. Og 
for første gang siden oppstart er det registrert at huset er fullbooka til tider. Lag som har 
faste aktiviteter i huset er LHL, Brøstadbotn Sanitetsforening og Pensjonistforeninga. 
Disse lagene vil i løpet av 2017 gjennomføre ombyggingstiltak på huset. 
Omsorgssentret i Dyrøy kommune bruker huset fire ganger i uka på dagtid for aktivitet 
for hjemmeboende demente og tre dager i uka for ungdom med spesielle behov. Et 
digitalt system for booking/utleie på Aktivitetshuset er iverksatt. Utstyrssentralen har 
skiutstyr/turutstyr til utlån. Sentralen har også partytelt til bruk ved arrangementer, som 
også privatpersoner kan leie samt bord og stoler. Utstyrssentralen har også en del 
turutstyr for sommerbruk, samt to lavvoer. 

Anlegg og lokaler 
Frivilligsentralen har i samarbeid med styret i Dyrøyhallen ansvar for utleie og 
oppfølging av hallen. Dyrøy kommune yter driftstilskudd til hallen og har en 
driftsavtale knyttet til kunstgressbanen, begge steder utføres et stort frivillig arbeid. Det 
er utarbeidet en statusrapport på vedlikeholdsbehov i hallen, og gjort 
kostnadsberegninger knyttet til mulige vannlekkasjer i taket. Dette er det søkt lån til fra 
hallstyret. Kommunen yter driftstilskudd til drift og vedlikehold av friluftsområdet på 
Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy Båtforening, samt til lysløype Espenes-
Finnlandsmoen og i Bjørkebakken. 

Museer og kulturvern 
Dyrøy kommune er medlem i Midt-Troms Museum. Kastnes bygdetun og Heimly. 
Arbeiderbruk tilhører museet. Kulturavdelinga har bidratt til samarbeidsmøter mellom 
Dyrøy historielag, Dyrøy bygdemuseum og Elvetun skole ang. formidling av lokal 
krigshistorie til ungdomsskoleelever og foresatte som reiser på fredsreiser med Hvite 
busser.. 
  

19 Helse og omsorg 
Pleie og omsorg 
Pleie og omsorg er den største enheten i Dyrøy kommune med 61 årsverk.Tjenesten 
skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende 
lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på 
livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse. 
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Organisering og drift 
Et godt utbygd tilbud for heldøgns pleie og omsorg til Dyrøy kommunes innbyggere, 
med hoved mål å levere gode trygge tjenester til innbyggerne i kommunen. 

Sykehjemmet: 
3 avdelinger: 1 dementavdeling med 8 plasser, 2 somatiske avdelinger med til sammen 
16 plasser, den ene avdelingen er tilknyttet 5 omsorgshybler. 2 rom brukes til 
avlastnings-rom/korttidsopphold. Vi har hatt fullt belegg mesteparten av året. 

Hjemmetjenesten: 
Vi server ca. 80 brukere i kommunen totalt. Ser gradvis økning antall siden 2013. Økt 
belastning i hjemmetjenesten da brukere som skrives ut fra sykehuset har behov for 
flere og sammensatte tjenester som krever høy kompetanse som følge av bla. 
samhandlingsreformen. Hjemmetjenesten har per i dag ingen nattjeneste, vi ser et 
økende behov for det i fremtiden. 

Samhandlingsreformen 

• Vi ser at tjenestebehovet gradvis de siste 3 årene, har endret seg etter innføring 
av samhandlingsreformen. Pasientene skrives tidligere ut enn før og vi har 
måttet tilpasse oss disse endringene. 

• Elektronisk meldingsutveksling har vært et nyttig verktøy i gjennomføring av 
samhandling med spesialisthelsetjenesten og fungerer godt. 

• Det interkommunale samarbeidet, har ført til at våre pasienter ikke trenger å dra 
lange distanser til sykehuset for å få utredning, en del avansert behandling og 
oppfølging. 

• PLO har klart å ta imot sine utskrivningsklare pasienter på en tilfredsstillende 
måte. 

• Vi har ikke hatt utgifter til overliggende/utskrivningsklare pasienter. De har fått 
tilbud i kommunen. Vi har et godt etablert samarbeid med 5 kommuner i forhold 
til intermediære/ø-hjelps senger hvor Lenvik kommune er vertskommune for 
dette samarbeidet. 

Positive resultater 
1. Lederutdanning: Oppstart med lederutdanning hvor hver modul har omhandlet: 

Ledlse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige ferdigheter. 
Strategisk kompetanse planlegging, virksomhetens økonomistyring og 
kvalitetsutvikling, samhandling, kommunikasjon og forhandlings kompetanse. 
Dette har bidratt til økt kompetanse blant ledelsen og gitt oss gode verktøy til å 
kunne lede på en god og trygg måte. Fortsetter videre i 2017. 

2. Pleie- og omsorg har hatt flere prosjektet via midler fra Fylkesmannen. 
Kompetansemidler til økt kompetanse til ansatte, rus/psykiatri prosjekt med 
oppstart av kafe/treffpunkt, samt prosjekt sikker senior. Sist nevnte har munnet 
ut i en handlingplan generell forebygging og satsning av hverdagsrehabilitering. 
Det ønskes forankret politisk og vil jobbes videre med i 2017. 

3. Nærværsarbeidet: Har hatt fokus på nærværsarbeid, oppfølging tettere med 
tilrettelegging så langt det har vært mulig. 

4. Ressurskrevende brukere fikk mer tilskudd enn forvententet slik at det viste et 
mindre forbruk og vi driftet innenfor budsjettet. En god og krevende vel 
gjennom ført jobb som har bidratt til økt kompetanse og læring. 

Vedtak i de kommunale utvalgene Oppom, FSK og KS: Etf nytt bygg ved 
omsorgssenteret hvor jobben fortsetter i 2017. 

Utfordringer 
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1. Rekruttere og beholde fag kompetansen i kommunen slik at vi kan levere gode 
tjenester. 

2. Enheten har en del utfordringer i forhold til lavere nærvær i perioder. Spesielt 
trekkes arbeidet med egenmeldt fravær frem som mest utfordrende. Det koster i 
form av økt vikarbruk, overtid etc. Det er videre krevende å gi god nok 
oppfølging til alle ansatte som er ønskelig. 

3. Kunne gi et godt nok aktivitetstilbud til brukere med sammensatte behov for 
oppfølging under 67 år. Dette vil vi sette mer fokus på i 2017. 

4. Økt fokus på forebygging, mestring og rehabilitering. 
5. Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som 

mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse, faglig 
vil begrepet hverdagsrehabilitering kreve nye krav til samhandling og 
kompetanse. 

  

Fysioterapitjenesten og folkehelse 
Kommunens fysioterapitilbud består av en 100% kommunalt ansatt spesialfysioterapeut 
i tillegg til fysioterapeut ved Dyrøy fysikalske institutt som har 100% driftstilskudd fra 
kommunen. Privatpraktiserende fysioterapeut har i tillegg 4t/uke fysioterapi på 
sykehjem. 
Den kommunale fysioterapitjenesten omfatter bla. 

• Fast tilbud om motorisk kontroll på 4 månederskonsultasjoner på helsestasjon, i 
tillegg til henvisning fra helsesøster evt etter ønske fra foreldre. 

• Kartlegging og veiledning i barnehagen eller skolen, av barnegrupper 
• Undersøkelse, vurdering og behandling/oppfølging av barn i skole og barnehage, 

veiledning av personale og foresatte. 
• Undersøkelse, vurdering og behandling av beboere i sykehjem og brukere av 

hjemmetjenesten, samarbeid med og veiledning av personale og pårørende. 
Tilbud både i sykehjem og i hjemmet. 

• Poliklinisk behandling etter henvisning fra lege. Dette innebærer undersøkelse 
og vurdering, tiltak og behandling, i tillegg til samarbeid med andre instanser 
som legetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV mv. Ventetid for poliklinisk 
behandling har variert mellom 0-5 uker.  Av folkehelsekoordinatoroppgaver har 
planarbeid vært prioritet i 2016. Frisklivssentralen var i drift våren med tilbud 
om bassengtrening, noe som var populært og mye brukt. Pga fravær og stengt 
basseng ble det ikke oppstart på høsten. Frisklivssentralen tilbyd i samarbeid 
med skolehelsetjenesten mestringskurs for ungdom, et forebyggende tilbud 
innen psykisk helse. Kurslederutdanning er tatt i 2016 og tilbudet gis fra 2017. 

Fysioterapeut har også deltatt i arbeidsgruppe for Sikker senior, som bla har utarbeidet 
forslag til handlingsplan for eldresikkerhet. 

3 områder tjenesten har lyktes med 

• Et bredt poliklinisk tilbud – mange ulike pasientgrupper får tilbud. 
• Etablert gode samarbeidsrutiner med andre faggrupper, eks barnehage og pleie 

og omsorg. 
• Bidratt i tverrfaglige og forebyggende samarbeider. 

Utfordringer fremover vil være økning i administrasjonsoppgaver knyttet til fysioterapi 
– økte krav til rapportering bla til Helfo. Det er også en utfordring å holde seg faglig 
oppdatert med tanke på et bredt pasientspekter, i tillegg til kapasitet til å yte på mange 
andre områder, bl.a. planarbeid og i et generelt forebyggende arbeid. 
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20 NAV - Sosiale tjenester 
NAV Dyrøy skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje og skal oppleves av 
brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov 
skal være styrende og NAV Dyrøy sørger for nødvendig koordinering både innad i 
arbeids og velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester brukeren har behov 
for. Lov om arbeids og velferdsforvaltningen opprettholder en klar deling mellom 
statens og kommunens ansvarsområder. Fylkesdirektøren i NAV Troms og rådmannen i 
Dyrøy har to partnerskapsmøter i året der en gjennomgår samarbeidsavtalen, drifta av 
kontoret og andre aktuelle tema. 
NAV kontorene i Troms er organisert i tjenesteområder der NAV Dyrøy er en del av 
TO Midt sammen med Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv, Sørreisa, 
Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Samarbeidet fungerer godt både mht. felles kursing 
av medarbeiderne og felles holdninger til saker som kan være utfordrende. 
NAV Dyrøy har i 2016 hatt 2 medarbeidere etter at en medarbeider gikk av med 
pensjon i februar 2015, 1 statlig ansatt i hel stilling og 100 % kommunalt ansatt NAV 
leder der staten refunderer 50 % av lønnsutgiftene.  Det har vært utlyst en 100 % statlig 
stilling der kommunen skulle få refundert 40 %. Denne stillingen holdes fortsatt vakant 
av staten. I tillegg har rådgivende overlege fjernarbeidsplass i kontoret. 
NAV Dyrøy har på kommunal side disse ansvarsoppgavene: 

• Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 
• Tvangsvedtak overfor rusmiddelavhengige etter kap. 10 i helse og 

omsorgstjenesteloven 
• Bostøtte fra Husbanken, startlån og byggetilskudd samt parkeringskort for 

funksjonshemmede. 
I 2016 var det 20 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i Dyrøy mot 24 året før. 
Av disse var 7 personer under 30 år. Av sosialhjelpsmottakerne var det 8 personer som 
har barn under 18 år. 
Det ble innvilget kr 462.745,- i bidrag og 12.800 i lån. Flere i arbeid og flere på statlige 
tiltak er den viktigste årsaken til dette. For NAV er «Arbeid først» og «Aktive brukere» 
en del av virksomhetsstrategien for å styrke den enkeltes mulighet til selvforsørgelse, og 
vi er helt avhengig av samarbeid med offentlige og private bedrifter slik at personer 
utenfor arbeidslivet får mulighet til å komme i arbeid/aktivitet via tiltaksplasser. Det er 
svært viktig at NAV har mulighet til tiltaksplasser for ungdom som faller ut av 
videregående skole eller arbeidslivet for øvrig, spesielt gjelder dette i 2017 hvor 
aktivitetsplikten for ungdom under 30 år innføres. 
 

Arbeidsmarkedstatistikk NAV Dyrøy - beholdning helt ledige 

 Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 

2 013 15 15 18 17 15 10 16 15 10 14 17 17 

2 014 18 18 17 19 20 20 20 17 16 12 14 14 

2 015 21 19 18 18 16 13 11 9 11 12 14 16 

2 016 15 16 18 22 17 12 13 13 12 7 18 17 
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21 Integrering 
2016 var første driftsår for integreringstjenesten. Tjenestens eneste ansatte begynte i 
februar og overlappet i stillingen 50/50 som fagleder servicetorg fram til august, for 
deretter å jobbe 100% som integreringskoordinator. Tjenesten er lokalisert i 
kontorfellesskap med NAV Dyrøy. 
Kommunestyret vedtok i 2015 å bosette 10 personer i 2016. Det lyktes ikke kommunen 
å oppfylle dette fullt ut, med 8 bosatte det første året. Rett før jul kom også et barn på 
familiegjenforening. At kommunen ikke klarte å bosette 10 personer hadde årsak i 
mangel på tilgjengelige boliger. 
Kommunestyret vedtok bygging av leiligheter for vanskeligstilte etter OPS-modellen. 
Anbud om dette ble gjennomført sommer/høst, men måtte avlyses da det i 
anbudsgrunnlaget var enkelte uklarheter. Nytt anbud ble lyst ut i desember, hvor det 
senere ble kåret en anbudsvinner. Planlagt byggestart er sommer 2017. 
Integreringstjenesten samarbeider tett med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). Tilbud fra IMDi om kurs/seminar for nye bosettingskommuner ble benyttet. 
Her deltok også andre tjenesteområder på deler av dette tilbudet. Det ble også knyttet 
kontakt med de øvrige kommunene i et utvidet Midt-Troms samarbeid, som treffes 5-6 
ganger i året for erfaringsutveksling. 
Internt er det tett samhandling med voksenopplæringa, NAV og helsestasjonen. Andre 
tjenesteområder samhandles med etter behov. De nyankomne får tilbud om et toårig 
introduksjonsprogram. Norskopplæring er hoveddelen av programmet det første året. 
Det er knyttet usikkerhet til antall flyktninger som skal bosettes i kommunen i 
fremtiden. Dette innebærer til utfordringer i den videre planlegging: dimensjonering av 
tjenestene og behov for tilgjengelige/utbygginger av boliger. 
  

22 Tekniske tjenester 
Rammeområdet omfatter 

• planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som 
vei, vann, avløp, renovasjon og slam 

• forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder 
• oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn 
• oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov 
• byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv. 
• beredskapstjeneste knyttet til 
• vannforsyning 
• avløpssystem og forurensning 
• vei/trafikk, snøbrøyting, strøing 
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Enhet teknisk har i budsjettåret 2016 gjennomført en normal drift innenfor enhetens 
ansvars-/ funksjonsområder. 

Personsonalsituasjonen 
Enhet teknisk har, pr. utgangen av 2016, 5 faste stillinger i administrasjonen. 

• enhetsleder 
• rådgiver (kart/oppmåling/planarbeid/saksbehandling/bygg- og delingssaker, 

annen saksbehandling) 
• fagleder hav/ landbruk 
• fagleder skogbruk (delt med Sørreisa kommune) 
• 1. sekretær 
• I tillegg 1 stilling (1 ansatt) i engasjementstilling av 3-årig varighet som 

byggeleder for vannverksutbyggingen. 
Byggelederfunksjonen for utbygging av vannverket er brakt til opphør og 
ansettelsesforholdet ble avsluttet ved utgangen av februar 2017. Vedlikehold 
(Uteseksjonen) har 4 faste stillinger, med en formann og 3 vedlikeholdsarbeidere. 
Det er foretatt reduksjon i renholdstjensten med 50% av 1 stilling innenfor 
bemanningen i renhold. Slik at det pr. utgangen av 2016 er (5 -0,5 )= 4,5 hele stillinger i 
ansvarsområde 403 renholdstjenesten. Dette er resultat av vedtak og krav om nedstyring 
i budsjettarbeidet. Tidligere har formann i uteseksjonen fungert som renholdsleder. 
Vedkommende har frasagt seg denne oppgaven og 1 ansatt i stilling som renholdsleder 
(som har fagbrev) har overtatt som renholdsleder. 

Brannvern 
2016 har vært et rolig år med få hendelser og ingen registrerte branntilfeller. 

• 3 utrykninger på førstehjelp 
• 1 Direktealarm 
• 1 Ulykke båt/skip 
• 1 Blindalarm 

Det er gjennomført 6 øvelser hvorav den ene var nedbrenning av et hus, der 
røykdykkerne fikk sitt lovpålagte varmdykk. Det er gjennomført re-trening for 
førstehjelpere. Brannvernuka ble arrangert i september og ble avsluttet med åpen dag på 
brannstasjon. 
Som en del av økt beredskapsansvar fra de styrende myndigheter, så har alle 
brannvesener i Norge blitt pålagt en oppgave i forhold til PLIVO (pågående livstruende 
vold) skoleskyting. Her skal brannvesenet være en støttestyrke for politiet, vist en slik 
hendelse oppstår. Som et ledd i dette arbeidet, så har samtlige mannskaper gjennomgått 
et nettbasert kurs pluss, en 6 timers øvelse på Finnsnes Ungdomsskole under politiets 
ledelse. 
På forebyggende side nevnes at feieren har kommet inn på kurset på brannskolen i 
2017, med oppstart til høsten. I tillegg skal flere av de nye brannmennene være med på 
det grunnkurset som går i Sørreisa, med start i januar 2017. 

Vannforsyningen 
Utbyggingen av Dyrøy nye vannverk er planlagt gjennomført gjennom 4 byggetrinn. 
Byggetrinnene 1-3 er gjennomført og avsluttet ved utgangen av 2016. Byggetrinn 4, 
høydebassenget, er bygget og det gjenstår mindre arbeider som skal utføres på 
forsommeren 2017. Nå gjenstår utarbeidelse av hovedplan vann samt SD-anlegg, og 
utbedringer av ledningsnettet i Brøstad sentrum. Vannverket vil være ferdig utbygd 
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innen utgangen av 2017. 
I investeringsbudsjettet for 2017 er det vedtatt å utvide vannverket med 
trykkøkningsanlegg og forsyningsledning til øvre Espenes samt igangsette renovering 
av eksisterende ledningsnett. Det må i kommende år gjennomføres systematisk 
renovering av gammelt fordelingsnett og budsjetteres for dette i investeringsbudsjettene. 

Avløp 
I 2016 ble den siste av i alt 3 nye pumpestasjoner innenfor avløp bygget og satt i drift. 
Det ser ut til at det fra nasjonalt nivå i fremtiden kan komme strengere krav til rensing 
av avløpsvann 

Vei 
Det er i 2016 som investeringstiltak gjennomført utbedring og asfaltering av følgende 
veier; Kryss Fv – Øvre Espenes, Brøstadbakkan, Rye og Bjørkebu boligfelt. Forøvrig er 
det foretatt normalt veivedlikehold jfr driftsbudsjettet. Asfaltprogrammet bør 
videreføres 3-4 år videre og da vil det meste av kommunale veier ha fått nytt dekke. 
Vintervedlikehold av kommunale veier: Det har vært foretatt forhandlinger med 
kontraktør om justering av omfanget i kontrakten ift erfaringsvis utvikling av behovet. 
Forhandlingene har så langt ikke ført fram. Kontrakten utløper våren 2019. 

Planarbeid 
Arbeidet med arealplanen pågår. Øvrig planarbeid vedrørende f.eks. 
reguleringsendringer i gjeldende planer håndteres av enheten. Arbeidet med arealdelen i 
kommuneplanen skal fullføres i 2017. Dette arbeidet, sammen med øvrige plansaker, er 
ressurskrevende. 

Kart/oppmåling 
Saksbehandling, kart, matrikkel mm håndters av enheten. Det vil for fremtiden være 
aktuelt å kjøpe oppmålingstjenester (oppmåling i felt). Det har vært gjennomført 5 kart- 
og oppmålingsforretninger i 2016. Tjenesten er under oppbygging med blant annet 
opplæring/kursing. Oppmålingsforretninger med landmåleraktiviteter søkes utført i et 
samarbeid med nabokommuner, og det er gjennomført forsøk på ordningen. Kursing og 
kompetanseheving innenfor digitalt kartarbeid er ressurskrevende, og dette gjøres 
kontinuerlig. Denne kompetansen er nyttig, blant annet ift. regulerings- og planarbeider. 

Byggesaksbehandling / annen saksbehandling 
24 byggesaker har vært behandlet, hvorav 21 har vært dispensasjonssaker. I hovedsak 
dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av boliger og hytter, men også garasjer og 
andre byggverk. 
Helhetlig ROS-analyse for Dyrøy kommune er vedtatt og skal ferdigstilles innen 
utgangen av 2017. Her er det en egen prosjektgruppe hvor teknisk inngår. Dyrøy 
kommune har vært deltaker i det interkommunale prosjektet «Aksjon Strandrydding». 
Dette er dugnadsbasert rydding og innsamling av avfall som planlegges videreført i 
2017. 

Landbruk  
En viktig oppgave for fagleder hav og landbruk er forvaltningen av arealressursene, på 
hav og land, i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har vært 
en viktig del av dette arbeidet i 2016. For de fleste er eierskifte på eiendom noe som 
oppleves en eller noen få ganger. Å prøve å få en god dialog er derfor viktig for å 
komme fram til et godt resultat for samfunnet og den enkelte. En annen viktig oppgave 
er forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på 
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gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre. 
Også i 2016 har Midt-Troms landsbruksforum vært operativ. I forumet har 
Landbrukspersonellet fra kommunene i regionen tatt opp forskjellige aktuelle temaer. 
Forumet har på den måten vært en positiv bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-
Tromsregionen. 
Ved årsskiftet er det blitt tre nye søkere om produksjonstilskudd. To av disse som et 
resultat av generasjonsskifte og ett som oppstart med husdyr på et mindre foretak. Alle 
tre med Sau. Landbruket i Dyrøy har fortsatt relativt store tap av beitedyr i utmarka. 
Som et resultat av det arbeidet som har vært gjort på dette området valgte utmarksrådet 
til Norsk Sau og Geit å legge sin fagtur med temaet Beitenæring og forvaltning av 
kongeørn til kommunen. Hensikten med samlinga var å rette søkelys mot aktuelle 
rovviltutfordringer knyttet til beitenæring og kongeørn. 

Skogbruk 
Sørresia har sagt opp avtalen som innebar 50% kjøp av skogbrukstjenester. Det ligger 
an til å oppnå ny avtale med 25% kjøp fra Sørreisa og 50% fra Bardu fram til ut 
november 2017. Dersom dette blir en realitet vil skogbruklederstillingen benyttes 20% 
av Dyrøy, 25% av Sørreisa og 50% av Bardu. 
Nedenfor er det laget en kort oversikt over skogbruksaktiviteten i Dyrøy kommune i 
2016 og hvilke tilskudd som er utbetalt i år: 
I Dyrøy er det i 2016 satt ut 63 500 skogplanter hvorav 58 500 gran og 5 000 furu 

• Antall skogeiere 5 
• Antall arbeidere , leid hjelp 5 
• Sum  mottatt i tilskudd skogkulturmidler fra FM kr 403 817,- 

Veger: 

• Bilveg, 3 anlegg, 1 350 m 
• Traktorveg, 2 anlegg, 1 250 m 
• Mottatt i tilskudd vegmidler fra FM kr. 468 872,- 
• Sum Tilskudd skogplanting/vegbygging kr. 872 689,-  

Elg/skog: 
Skogen og skogens sammensetning mellom ung og eldre skog er viktig. Store områder 
med eldre og gammel skog gir lite tilgjengelig elgbeite. De senere år er hogsten i 
kystkommunene kraftig redusert samtidig som at elgstammen i regionen er blitt større. 
I Dyrøy har vi lyktes med å redusere elgstammen de senere år. Etter en lang periode 
med stor elgstamme er stammen i dag på størrelse med det som er vedtatte målsettinger 
i kommunen. Dette er også i tråd med elgforskernes anbefalinger. Kjønnsforholdet i 
stammen er samtidig blitt bedre, også dette viktig både på kort- og ikke minst på lang 
sikt. 

Framtidige utfordringer 
Det må investeres i tankbil som skal inngå som brannverntiltak og beredskapsløsning 
for drikkevannforsyning spesielt for Dyrøya. Det er nødvendig samtidig å etablere 
varmgarasje for tankbilen. Videre må det etableres løsning for 
opphold/garderobefasiliteter som tilfredsstiller krav i arbeidsmiljøloven. 
Det ble i 2016 igangsatt en organisasjonsgjennomgang for Dyrøy kommune. Det 
forventes at det vil bli tatt politisk beslutning i denne sammenheng i løpet av 2017, som 
vil synliggjøre den nye etatens fremtidige bemanning og tjenesteyting. 
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Enhet teknisk skal gjennomføre politiske vedtak i praksis samt yte et vidt omfang av 
tjenester for innbyggerne. Utover dette har enheten ansvar for å tilrettelegge 
infrastruktur vedr. bl.a. bosetting og næringsliv. Dyrøy kommune har gjennomført, og 
skal gjennomføre relativt store utbyggingstiltak i nær framtid. Dette er tiltak som er 
krevende og som opptar en stor del av kapasiteten ved enheten. 

23 Interkommunalt samarbeid 
Dyrøy kommune har mottatt 3 årsmeldinger fra av de interkommunale samarbeidene. 
Deres årsmelding presenteres i sin helhet videre: 

1) Interkommunale helse- og DMS tjenester 
Tjenestene består av interkommunale helsetjenester i 4 til 6 samarbeidskommuner 
hvorav Lenvik som vertskommune. Tjeneste områdene er fordelt på følgende avdelinger 

• Senjalegen allmennlegetjeneste : 
• Senjalegen samfunnsmedisin: 
• Legevaktsentral/interkommunal legevakt 
• Kreftpoliklinikk 
• Kreftkoordinator ( prosjekt) 
• Interkommunal diabetes team 
• Koordinator førstehjelpsordningen 
• Intermediær sengepost 

Interkommunal samfunnsmedisin: Driftsutgiftene fordeles etter avtale mellom 
Lenvik, Sørreisa/Dyrøy og Senjalegen avd. Silsand. Avdelingen er samlokalisert på 
DMS med til sammen 150% legeressurser fordelt på 1 kommuneoverlege og 2 
assisterende kommuneoverleger. 
Legevaktsentral/interkommunal legevakt: Et akuttmedisinsk tilbud til de som bor og 
oppholder seg i 6 samarbeidskommuner, som på grunn av sin sykdom eller skade ikke 
kan vente på time hos sin fastlege. Interkommunal legevakt er samlokalisert med 
legevaktsentralen på DMS. Samarbeids kommuner har 
Kreftsykepleie/ kreftkoordinator:  Siden 2013 har 6 samarbeidskommuner hatt 0,5 
årsverk kreftkoordinator med prosjektstøtte fra Kreftforeningen. Kreftforeningen har 
gitt signaler på at de gir prosjektstøtte ut 2017. 
Interkommunal diabetes sykepleier: 0,5 årsverk diabetes sykepleier. 
Kommunebarometret viser at regionene har og får flere diabetikere. Behovet for 
kontroll/veiledning hos fastlege/diabetessykepleier øker. Diabetes sykepleier har fram 
til 31.12.2015.hatt kontor dager ved DMS. Fra 2016 har diabetessykepleier hatt 
ambulerende tjeneste og kontordager ved Finnsnes, Silsand og Sørreisa legekontor. 
Omorganiseringen skyldes omlegging av refusjons inntekter fra Helfo og krav om at 
diabeteskontroller må være tilknyttet legekontoret der pasienten har fastlege. Utreise 
virksomhet er mindre effektiv og resultere i færre konsultasjoner. Refusjonsinntekter fra 
diabetes sykepleier er en del av fastlegeregnskapet. Diabetes sykepleier har i 2016 hatt 
tilknyttet Sørreisa/Dyrøy LK, 69 tilfeller. 
Ø-hjelpsenger: Inklusjons- og eksklusjonskriterier ble justert i 2016 for å utnytte 
plassene bedre. Flere pasientgrupper ble inkludert, men antall innleggelser er stabil, og 
beleggsprosenten er fortsatt lav. Kommune benytter seg i liten grad av muligheten til å 
legge inn pasienter fra sykehus. Også i 2016 var det et underskudd. 
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2) Dyrøy- og Sørreisa legekontor 
Tjenestene skal sikre innbyggerne i kommunene vår gode og forsvarlige helsetjenester, 
samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
Det har vært nødvendig å gjøre endringer både i organisering, kontor-fasiliteter, 
bemanning og tilgjengelighet – for å sikre stabile og forsvarlige legetjenester for 
kommunenes innbyggere. Opprustningen av tjenesten startet i 2015 og er videreført i 
2016. 
I 2016 har det hovedsakelig vært kompetansen i kontoret som har blitt styrket. Dette har 
skjedd både gjennom tilføring av en nyopprettet sykepleierstilling og en ny 
legehjemmel. I tillegg til omgjøring av kompetansenivå på noen eksisterende stillinger 
fra legesekretær til sykepleier. 
Det ble gjennomført en forenklet brukerundersøkelse våren 2016. Undersøkelsen gav 
oss viktige tilbakemeldinger på hvilke områder tjenestemottakerne var mest og minst 
fornøyd med tjenesten. De aller fleste gav uttrykk for at de opplever at legen tar dem og 
deres plager på alvor, mens ventetiden for å få legetime var lang. 
Ventetid for konsultasjon (ordinær forhåndsbestillbar) hos fastlege er blitt betydelig 
redusert i løpet 2016. I 2015 var ventetiden opp mot 8 uker, mens den ved utgangen av 
2016 ligger på rundt 4 uker. Dette er en positiv utvikling. Ventetiden er likevel fortsatt 
noe lengre enn ønskelig, og tjenestens fokus på å legge til rette for kortere ventetid 
fortsetter. 
Antall konsultasjoner ved Dyrøy og Sørreisa legetjeneste (samlet begge kontorstedene): 

 
Økonomi: 
Legetjenesten årsregnskap viste en netto utgift til fordeling på kr 6.706.000. Dette var 
omtrent i tråd med budsjett. Etter fordeling i tråd med avtalens punkt 4 ble Dyrøy 
kommunes andel for drift av legetjenesten beregnet til kr 2.018.000, jfr. tidligere 
mottatte avregning. I opprinnelig budsjett var Dyrøy kommunes andel budsjettert til kr 
2.044.000. 

3) Dyrøy og Sørreisa barnevernstjeneste 
I 2016 mottok Dyrøy og Sørreisa barnevernstjenesten 82 bekymringsmeldinger, noe 
som er en økning på 25 % fra året før. 
Utfordringer i tjenesten har medført at tjenesten har hatt flere fristoversittelser på 
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undersøkelser. Dette vurderes som alvorlig og tiltak er iverksatt, med mål om at avvik 
kan lukkes i løpet av vår 2017. 
Barnevernstjenesten har i 2016 gitt tilbud om informasjonsmøter til skolen og 
barnehagen i kommunen. 
Meldinger og undersøkelser hele 2016 – Dyrøy kommune 

 
Registrerte tiltak per 31.12. 2016 – Dyrøy kommune 

 
Økonomi: 
Barnevernstjenesten årsregnskap viste en netto utgift til fordeling på kr 1.751.000. Etter 
fordeling i tråd med avtalens punkt 4 ble Dyrøy kommunes andel for drift av 
barneverntjenesten beregnet til kr 526.989, jfr. tidligere mottatte avregning. Dyrøys 
andel til drift av tjenesten ble lavere enn budsjettert som følge av økt tilskudd fra 
Fylkesmannen. I budsjettet var det forutsatt at Fylkesmannen vil gi tilskudd til 
finansiering av ett årsverk i barneverntjenesten, men vi mottok tilskudd som tidligere 
for to årsverk. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet til Dyrøy kommune 2016

Konklusjon

Vi har revidert Dyrøy kommunes årsregnskap som viser kr 90 519 327 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 392 204. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir
i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøy kommune per
31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.
Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av
informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnnmmer:
Sjogt. 3 Tromso, Finnsnes, Narvik. Sortiand. Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjovegan
post ukomrevnord.no sssw.komrevnord.no
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Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern
kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Dyrøy kommune har ikke vedtatt et investeringsbudsjett som viser spesifisering av
investeringene på enkeltprosjekter slik som forskriften bestemmer. Det er også utgiftsført kr
1,5 millioner mer i investeringsutgifter enn budsjettert. Vi henviser til revisjonsbrev nr. 2 der
dette er nærmere redegjort for.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av
forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i
det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Side 2 av 3
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Andre forhold
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 18.04.2017, som ble avgitt ved utløpet av
forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsregnskapet var avlagt 03.04.2017 og
årsberetningen var ikke avlagt.

Harstad, den 24. mai 2017

Elsa Saghaug

Oppdragsansvarlig revisor
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1 Vedlegg Tertialrapport 1 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen legger ved dette frem i vedlegg Tertialrapport 1 for 2017 pr 30.04.17. 

Rapporten viser foreløpig status pr ramme, sektor og ansvar. Videre fremgår sektorene og 

enhetenes vurdering i forhold til nedstyring og behov for budsjettregulering. Den ideelle 

forbruksprosenten for 1. tertial er 33 %.  

 

Dyrøy kommune har pr 30.04.17 et merforbruk i forhold til ideell, periodisert årsbudsjett på 

totalt 8 %, dvs. gj.sn. forbruksprosent på 33 % - Brutto driftsresultat. Nærmere redegjørelse på 

de ulike sektorene og ansvarene fremkommer i vedlegget. Oppsummert viser forbruket pr ramme 

som følgende: 
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Statistikken viser videre et økt fravær i Dyrøy kommune. Nærværet har vært på 86 % i 

tidsrommet januar til og med april 2017. 

Strategi for budsjettbalanse 

Rådmannen har iverksatt krav om ekstra økonomirapportering til pleie- og omsorgsektoren 

gjennom månedlig rapportering og tett oppfølging 

 Prosedyrer for bruk av vikarer og overtid 

 Krav til oppfølging av ansatte med helseplager 

 Iverksetting av arbeidsmiljøtiltak for å fremme nærværet 

 Opplæring og veiledning til ledere 

 Iverksettelse av ny turnus i pleie- og omsorgssektoren 

 Økt fokus på interkontroll 
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Det fremlegges ingen behov til budsjettreguleringer fra enhetsledere og fagledere mellom ansvar, 

hvorav en nærmere gjennomgang vil for de fleste rammer bli gjennomført i forhold til neste 

tertialrapportering. I tertialrapporten redegjør enhets- og fagledere for de tiltak som er igangsatt i 

forhold til krav til nedtrekk av opprinnelig budsjett. Samt mulige tiltak som planlegges igangsatt 

og de mulige konsekvenser som disse tiltakene vil medføre i forhold til både personell og 

tjenesteyting i Dyrøy kommune.  

Dyrøy kommune har pr 2017 vedtak på litt over kr 7. millioner i ubrukte lånemidler, og videre 

låneopptak i forhold til planlagte investeringer vil bli foretatt høsten 2017. Kommunens ledige 

likviditet er plassert på foliokonto i Sparebank1 Nord-Norge i hht. Hovedbankavtale. Den 

flytende rente på kommunens låneportofølje er til enhver tid i samsvar med markedsrenten. 

Administrasjonens vurdering 

Tiltak som er av ekstraordinær omfang, bør søkes løst gjennom en helhetlig budsjettregulering 

og/eller tilleggsbevilgning (økonomirapport). Gjennomgangen av økonomirapporten viser hvor 

godt vi har «truffet» på vårt budsjettarbeid, konsekvensjustert budsjett og enhetenes evne til å 

implementeres vedtatt nedstyringskrav pr enhet. 

Rådmannen ser med bekymring på overforbruket i ramme 3.¨Merforbruket i kommunen i forhold 

til budsjettet for 2017 gir administrasjonen en del utfordringer i forhold til måloppnåelse pr 

utgangen av året. Enkelte sektorer og enheter som med bakgrunn i sitt nåværende forbruk, 

økonomirapporterer hver måned, mens øvrige rapporterer annen hver måned. De prognoser som 

tertialrapport 1 gir, er svært usikker, da man ser at store, forventede driftsinntekter, tilskudd og 

overføringer er pr april ennå ikke mottatt, slik at «bildet» av regnskapsstatusen må ses en del i 

forhold til dette. Det arbeides videre med både forbedring av fordeling av felles kostnader og 

inntekter.   

Den enkelte enhetsleder er ansvarlig for å komme med nødvendige tiltak for å oppnå 

budsjettbalanse (omdisponering). Det konstateres at en tett fraværs- og økonomioppfølging er 

viktig for at kommunen skal være i stand totalt til å nå målet om driftsoverskudd i 2017 i forhold 

til budsjett. I tillegg er det mange, og store investeringsprosjekter som skal gjennomføres, og 

som vil kreve en del personalressurser. Det forventes resultater i form av lavere vikarbruk og 

overtid ved innføring av ny turnus i pleie- og omsorgssektoren. Dette siden sektoren har fått et 

betydelig nedstyringskutt i sitt budsjett, og regnskapet viser et merforbruk pr 30.04.17.  

Budsjettreguleringer pr 30.04.17 

De forslag til budsjettreguleringer som enhetslederne har lagt frem i forhold til denne rapporten, 

er innad ansvarsområdene, slik at dette gjennomføres av administrasjonen. En gjennomgang og 

behov for budsjettreguleringer vil bli fulgt opp i forhold til tertialrapport 2 pr 30.08.17.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 

Kommunen bør pr 1. Tertial ha en forbruksprosent på 33 % av totalt årsbudsjett. Regnskapsbildet viser 
noe annet. Hver tjeneste vil bli nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-
/mindreforbruk og krav til nedtrekk etter pålegg fra kommunestyret. 

Dyrøy kommune sitt forbruk er nær den ideelle forbruksprosenten på både driftsinntekter og 
driftskostnader, selv om forbruksprosenten avviker i forhold til brutto driftsresultat.  Det varierer innad 
både rammer, sektorer og ansvar i forhold til overholdelse av budsjett og årsakene til avvik. Flere 
bundne fond er inntektsført med bakgrunn i tilsagn, enn budsjettert, noe som gir høy andel av forventet 
budsjett gjeldende interne finansposter. Kommunen ligger etter med innbetaling av refusjoner, samt har 
betalt en del store regninger gjeldende halvårskostnader i tråd med interkommunale avtaler. 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Avvik Δ % Årsbudsjett % 

Driftsinntekter -45 013 663 -48 984 884 -3 971 221 -8 -135 332 693 33 

Driftsutgifter 44 418 313 45 141 972 723 659 2 136 780 707 32 

Brutto driftsreultat -595 350 -3 842 912 -3 247 562 -85 1 448 014 -41 

Eksterne 
finansposter 

1 811 139 873 702 -937 437 -107 8 308 819 22 

Netto driftsresultat 1 215 789 -2 969 210 -4 184 999 -141 478 833 254 

Interne finansposter -412 578 -447 204 -34 626 -8 -478 833 86 

SUM TOTAL 803 211 -3 416 414 -4 219 625 -124   

  

1.2 Rådmannens innledning 

Økonomirapport I legges med dette frem som orientering i forbindelse med politisk behandling. 
Rapporteringen er pr 30.04.2017. 

Den økonomiske utviklingen så langt i 2017 viser at det har vært utfordringer knyttet til gjennomføring 
av nedtrekk, noe som følges med. 

Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte fagledere, men 
for enkelte utpekte sektorer økonomirapporteres det hver måned. Det er et sterkt fokus på, og 
oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 

Enhetsledere og fagledere vil videre i denne rapporten tilkjennegi hvilke tiltak som allerede er satt i 
gang, planlegges gjennomført og vurdering av ringvirkninger av disse tiltakene i forhold til 
tjenesteytingen til kommunens befolkning. 

Økonomirapport I -2017 gir oss et bilde av driften for fire måneder (30.04.17), dvs. den økonomiske 
status i forhold til både periodisert budsjett og årsbudsjett 

Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 14,03 %. 

 

Budsjettreguleringer  

Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med Tertialrapport I. De 
budsjettreguleringer som pr denne rapport er mottatt, gjelder innad ansvarsområdet, noe som blir fulgt 
opp av administrasjonen. Det foreligger ingen forslag til budsjettreguleringer mellom ulike ansvar. Det 
vil fra administrasjonens side bli arbeidet tett med lederne i forhold til budsjettereguleringer mot 
tertialrapport 2 pr 31.08.17.  
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Krav til nedtrekk 

Det ble i vedtak 76/16 lagt frem forslag om endring i økonomiplan 2017-2020 som følgende: 

 

Dette resulterte i følgende økonomiplan etter nedtrekkene/justeringene var foretatt: 

 

Etter kvalitetssikring av budsjettet pr mars 2017, medførte dette noen reguleringer gjeldende 
pensjonskostnader, stillinger skole og skogsforvaltning, ungt entreprenørskap og ellers justeringer på de 
vedtatte jevne fordelingene på noen av ansvarene.  
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Dette medførte korrigert budsjett, jfr. KS-vedtak av 76/16 som følgende: 

Ra
m

me 
Tekst 

Budsjett 
2017 

Endelig, 
korrigert 

budsjett 2017 
Endringer Merknad 

1 
Sentral-
administrasjon 

15 421 955 15 386 143 -35 812 
Ungt entreprenørskap, 

Pensjonskostnader, jevn 
fordeling 

2 Undervisning 21 697 038 21 933 692 236 654 
Stilling skole, 

pensjonskosntader, jevn 
fordeling 

3 Helse- og sosial 36 967 167 36 933 299 -33 868 
Pensjonskostnader, jevn 

fordeling 

4 Teknisk 13 734 664 13 567 687 -166 977 
Pensjonskostnader, stilling 

skog, jevn fordeling 

9 
Felles-
finansiering 

-87 820 824 -87 820 821 - Ikke tjenesteramme 

 SUM 0 0 0  

Hvordan de enkelte sektorene og ansvarene har satt i gang tiltak for å imøtekomme nedtrekket, 
planlagte tiltak og konsekvensvurdering av ringvirkningene av disse nedtrekkene, fremkommer under de 
videre kapitlene av enhetsledere og fagledere selv. 

1.3 Politiske vedtak 

I = Ikke gjennomført, G= Gjennomført 

Vedtaks 
nr 

Utvalg Tekst Beløp Ansvar Status Kommentar 

11/17 FSK 
Kommunalt 
næringsfond 

80.000  I 

Det fremgår ikke av vedtaket 
om hvor beløpet skal hentes fra 
eller hvor det skal settes inn. 
Avklaring ventes. 

7/17 KS 
Garanti Astafjord 
vekst AS 

2.500 .000  I 
Venter på bekreftelse fra 
Fylkesmannen på godkjenning. 

14/17 KS 
Grønne 
konsesjoner 

7.135 .484  G 
Fordeling av 2/3 av mottatte 
inntekter til Lenvik og Tranøy 
kommune 

15/17 KS Budsjettregulering 8.941 .000  I 
Utvidelse av låneramme til lås- 
og alarmsystem, 2 
vannledninger, basseng 

16/17 KS 
Udekket 
inv.regnskap 

438.042,41  G 
Dekkes ved ubrukte lånemidler 
Dyrøy nye vannverk. 

18/17 KS 
Egenandel 
mobildekning 
Skøvatnet 

200.000  I Dekkes ved bruk av disp.fond. 

Næringsfond 

Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.17 kr 135.419. Inngående balanse på Utviklingsfondet 
var på 3.654.770. Ingen føringer pr 30.04.17. 
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1.4 Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

6 348,68 184,1 103,4 603,2 890,7 14,03 

Nærværet har vært 86 % fra januar til og med april, jfr. innmeldt fravær. 

1.5 Økonomi 

Driftsregnskap totalt pr 30.04.17: 

Rammer Hittil i år Årsbudsjett 
Årsbudsjett 

igjen 

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og 
fellesdrift 

5 673 952 15 386 143 9.712 .191 

Ramme 2 - Barnehage, skole og kultur 7 154 068 21 933 692 14.779 .624 

Ramme 3 - NAV, Helse, Pleie- og omsorg 16 047 966 36 933 299 20.885 .333 

Ramme 4 - Teknisk etat 3 435 229 13 567 687 10.132 .458 

Ramme 9 - Fellesfinansiering -31 508 003 -87 821 806 -56.313 .803 

Den ideelle forbruksprosenten for april er på 33 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del av 
årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og tjenester. 
Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i rapporten. 

 

DRIFTSREGNSKAPET  

Driftsregnskapet har et merforbruk pr 30.04.17, men har også mottatt større andel av driftsinntekter 
enn periodisert årsbudsjett. Enkelte sektorer og ansvar følges tett opp i forbindelse med forbruk i 
forhold til tildelt årsbudsjett med månedlige økonomirapporteringer. 
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1.6 Investeringer og finansieringer 

INVESTERINGER  

Dyrøy kommune har pr i dag budsjettvedtak på kr 29.131.000. Ubrukte lånemidler er på litt over           
kr 7. millioner. 

Oversikt investering HIÅ Årsbudsjett Rest I % 
Resultat i 

fjor 
Årsbudsjett 

2016 

Investeringsinntekter -93 044 -8 860 000 -8 766 956 1,05 % -7 710 344 -2 350 000 

Investeringsutgifter 3 350 927 29 050 000 25 699 073 11,54 % 17 601 452 16 260 000 

Finanstranser 430 081 0 -430 081  3 464 837 1 170 000 

FINANSIERINGSBEHOV 7 230 012 20 190 000 16 502 037 18,27 % 13 355 946 15 080 000 

FINANSIERT -340 625 0 -19 849 375 1,69 % -14 434 529 -15 080 000 

Udekket/udisponert   0  1 078 584  

SUM TOTAL 3 347 338 0 -3 347 338    

 Finanstranser består av avdrag formidlingslån på kr 237.000 og avsetning til bundet fond på kr 
193.000. Kommunen har mottatt avdrag på formidlingslån på kr 334.000. 

 Av påløpte investeringskostnader er det meste av påløpte kostnader tilknyttet Dyrøy nye 
vannverk. 

 Investeringsinntekter består av mva.komp. 
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2 RAMME 1 – SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESDRIFT 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsbudsjett for ramme 1:  

 

 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsregnskap for ramme 1 fordelt pr ansvar: 
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2.1 Rådmannen 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

164 1 8 19,6 28,6 17,44 

 

Økonomi 

Disse tjenestene, som inngår under Rådmannen i ramme 1, har et forbruk på 21 %. Dette er totalt 
mindre enn ideel forbruk på 33 %. 

 

1) Økonomi 

Under rådmannens ansvarsområde på ramme 1, er det en rekke ansvar. De fleste ansvar holder eller har 
et lite mer-/mindreforbruk i forhold til årsbudsjett. 

2) Budsjettreguleringer  

Det anses ikke behov for budsjettreguleringer på rådmannens ansvarsområder pr 30.04.17 som krever 
politiske vedtak. Etter analyse må det vurderes en budsjettendring i forbindelse med lønnskostnadene 
til tiltakskonsulent, og da mot andre ansvar da det er vanskelig å gjøre tiltak innad tildelt budsjett som 
kan imøtekomme de kommende lønnskostnadene resterende del av året. Imidlertid avventes dette da 
det forventes mulig refusjonsinntekter. 

3) Nedtrekk 

De fleste ansvar ser ut til å makte nedtrekket, slik at det pr vår 2017 ikke blir igangsatt bestemte tiltak 
ennå. 
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2.2 Politisk ledelse 

Økonomi 

 

Disse tjenestene går totalt sett med mindreforbruk. De har forbrukt 33 % av periodisert budsjett. 

 

1) Økonomi 

 Tjeneste 100 - Folkevalgte: Har et lite overforbruk på både lønnsutgifter og driftskostnader 
tilknyttet reisevirksomhet. 

 Tjeneste 106 - Arbeidsmiljøutvalget: De har pr 30.04.17 brukt over 50 % av sitt tildelte 
budsjett.  

2) Nedstyring og budsjettreguleringer  

Disse ansvarene bør følges opp tett i forhold til budsjettregulering i forbindelse med tertialrapport 2 for 
august måned.  
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2.3 Økonomi 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

246 2 5  7 2,85 

 

Økonomi 

1) Økonomi 

 

Ansvar 109 Kontrollutvalg og ansvar 112 Økonomiavdeling, har totalt et forbruk på 37 % av årsbudsjett 
for 2017. Av forventede driftsinntekter er det oppnått allerede 72 %, mens 38 % av 
driftskostnadsbudsjettet er forbrukt i forhold til årsbudsjett. Ansvar 109 Kontrollutvalget har et budsjett 
på kr 540.044, hvorav 167.060 kr er forbrukt, og anses å være i balanse. Ansvar 112 Økonomiavdelingen 
har mottatt 72 % av sine forventede driftsinntekter og forbrukt 39 % driftskostnader, hvorav over kr 
100.000 gjelder lønn overtid. Forbruk lønnskostnader på økonomienheten er på 43 % av årsbudsjett. 

Med bakgrunn i kjennskap til større lønnsutbetalinger i mars måned og følgende nedstyringskrav i 
forhold til opprinnelig budsjett, bør begge ansvarene følges tett med videre i året, for å kunne holde 
vedtatt driftsbudsjett. 

 Ansvar 109 Kontrollutvalget: Nedstyring med kr 11.919,- 

 Ansvar 112 Økonomiavdeling. Nedstyring med 46.004,- 

2) Nedstyring og budsjettregulering 

Det ser ut til at økonomienheten ser ut til å gå med merforbruk på lønnskostnader i forhold til budsjett 
2017 med bakgrunn i knappe personalressurser i forhold til arbeidsmengde. Enheten styrer ned det den 
kan gjeldende kurs og reiser, og vurderer fortløpende muligheter for budsjettregulering i forhold til 
enkeltposter tilknyttet innfordring og arbeidsgiverkontroll. Ny vurdering og budsjettreguleringer vil skje i 
forbindelse med neste tertialrapport. 
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2.4 Drift EDB og Bredbånd 

Medarbeidere 

NærværDyrøy kommune har ingen ansatte på EDB-drift, da tjenesten kjøpes av Sørreisa kommune. Det 

er heller ingen ansatte på ansvar 180. 

 

Økonomi 

 

Ansvar 123: 

Et merforbruk på ansvar 123 skyldes i all hovedsak at mange IT-lisenser betales første kvartal.  

Ansvar 180: 

Fiberkabel nedslitt i Faksfjord, ca. 10.000 i reparasjon. Ingen påtok seg ansvaret. 
Økonomisk styrer ansvar 180 etter budsjettet. 

2.5 Fellestjeneste 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

501 6 9 0 15 2,99 

Fraværet ligger på 2,99% etter 2.tertial noe som viser høyt nærvær på enheten. Igangsetter ingen tiltak. 
 

Økonomi 

 

Med bakgrunn i fordelte felleskostnader og inntekter, viser normalt sett ansvarene under servicetorget 
et merforbruk. Pr ansvar vises det følgende: 

 

 Ansvar 121 - Fellestjenesten: Forbruk på 37 % på lønnskostnader er litt høyere enn ideell 
forbruksprosent pr 30.04.17. Ingen refusjoner er registrert mottatt av NAV jfr. forventet 
budsjett. 

 Ansvar 122 - Fellesutgifter: Arbeidet med å direkteføre og fordele felleskostnader er i gang, 
men ikke fullført. Merforbruket på dette ansvaret vil snarlig bli fordelt ut på øvrige ansvar når 
fordelingsnøkler er gjennomgått ferdig. Budsjett for årets premieavvik på kr 2.276.000, som blir 
vurdert på slutten av året, medfører at forbruket også ser verre ut enn det egentlig er. 
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Nedtrekk og budsjettregulering 

Ansvar 121 - Fellestjenesten har fått kr 59.276 i nedtrekk i forhold til opprinnelig budsjett. Pr i dag er det 
et merforbruk, men ansvaret vil bli på nytt vurdert i forhold til både nedtrekk og budsjettregulering ved 
neste tertialrapportering. 

Ansvar 122 - Fellesutgifter vil bli vurdert på nytt når regnskapsmessige fordelinger er foretatt i større 
grad frem til neste tertialrapportering. Det samme gjelder budsjettreguleringer. 

  

3 RAMME 2 – UNDERVISNING, BARNEHAGE OG KULTUR 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsbudsjett for ramme 2:  

 

 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsregnskap for ramme 2 fordelt pr ansvar: 
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3.1 Kultur 

Enhetene har ikke registrert fravær. 

Økonomi 

 

Totalt sett har kulturansvarene et merforbruk i forhold til ideell andel årsbudsjett med 7 %, jfr. Brutto 
driftsresultat. Men dette varierer en del pr ansvar: 

 

  

 Ansvar 272 - Bibliotek - forbruk på 45 % av et årsbudsjett på kr 485.862. Lønnskostnadene viser 
12 % merforbruk i forhold til årsbudsjett. Videre er betaling av lisenser årsaken til at 66 % av 
årsbudsjettet er brukt opp på dette ansvaret. Lønnsbudsjettet bibliotek bør gjennomgås mer 
grundig i forhold til budsjettreguleringer. 
 

 Ansvar 274 - Ungdomsråd - har brukt opp sitt totale budsjett, siden en del av lønnskostnadene 
også er kostnadsført på dette ansvaret. Lønnskostnadene på kr 25.000,- overføres til ansvar 
271 - kulturkontoret. 

 

 Ansvar 275 - Frivillighetssentralen - Forbruk på 48 % av årsbudsjettet pr 30.04.17, noe som er 
15 % merforbruk i forhold til ideell andel. Av driftskostnadene er ca kr 12.000 tilknyttet eget 
prosjekt med finansiering, som ikke er overført fra bundne fondsmidler. Statlige overføringer 
på kr 360.000 er ikke mottatt, noe som innebærer at ansvaret er mer i balanse enn hva som 
tallene viser. 

Med bakgrunn i fravær av kulturleder i forbindelse med økonomirapporteringen, vil tilknyttede ansvar 
til avdelingen bli nærmere gjennomgått både med hensyn til budsjettreguleringer og nedstyringskrav i 
forbindelse med tertialrapport 2 pr 31.08.17. 

Det opplyses fra frivilligsentralen at husleie på kontor, som nå deles av kulturleder og ungdomsarbeider 
nå er blitt økt fra kr 1.800 til ca. kr 3.000. Dette må budsjettreguleres på et senere tidspunkt. 
Frivilligsentralen har gratis kontor siden den drifter Nordavindshagen. 
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3.2 Skole, SFO og voksenopplæringen 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

1 661,48 44,5 16,5 75,6 136,6 8,22 

Tallene viser sykefraværet på Elvetun skole. SFO og VO har lite fravær, 0,41 % og 4,11%. 

Tiltak som har vært satt i verk, er samtaler med sykemeldte. det har vært gjennomført helsefremmende 
oppfølgingssamtaler med ansatte med helseplager for å tilrettelegge arbeidssituasjon. Fraværet er i stor 
grad korttidsfravær. Vi har et positivt arbeidsmiljø med stort nærvær. 

Det er søkt forebygende tilretteleggingstilskuud, og det er gjennomfør IA-samatle med IA-kontakt 
tilstede. 

Økonomi 

Skole, SFO og voksenopplæringen totalt pr 30.04.17 

 

Skolesektoren har et forbruk lik ideell forbruksprosent 33 %. Når man ser på de ulike ansvarene, så 
fremgår følgende: 

 

Ansvar 231, Elvetun skole 

Oversikt drift Faktisk Budsjett Avvik Δ % Årsbudsjett % 

Driftsinntekter -413 962 -614 168 -200 206 -33 -1 935 000 21 

Driftsutgifter 4 868 583 5 124 536 255 953 5 14 470 474 34 

Brutto 
driftsresultat 

4 454 622 4 510 368 55 746 1 12 535 474 36 

Netto 
driftsresultat 

4 454 622 4 510 368 55 746 1 12 535 474 36 

Interne 
finansposter 

-201 998  201 998    

SUM TOTAL 4 252 624 4 510 368 257 744 6 12 535 474 34 

       

Skolen gjør sine største innkjøp i juni-agust, da skrives også refiusjonskrav for 1. halvår. 

Kommunestyret bevilget i budsjettet midler til 50 % stilling. denne stillingen har vært vakant første 
halvår på grunn av utfordring med å fa ansatt noen. Skolen har økt bemanning med 40 % stilling for 
vårhalvåret for å imøtekomme lovfesta rett til norskopplæring til bosatte elever. 
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Nedtrekk: 

50 % stilling til tidlig innsats finansieres av statlige midler, kr 294 000. 

Budsjettregulering: 

50 % undervisningsstilling for perioden 01.08- 31.12.17 går til norskopplæringa av bosatte elever i 
grunnskolealder. Fra høsten har vi 3 elever med denne rettigheten. Finansieres av midler kommunen 
mottar til bosetting av flyktinger,  kr 150 000. Eventuell budsjettregulering vil bli vurdert tilknyttet 
tertialrapport 2 pr 31.08.17. 

  

3) SFO - ANSVAR 232 

Oversikt drift Faktisk Budsjett Avvik Δ % Årsbudsjett % 

Driftsinntekter -151 266 -142 000 9 266 7 -355 000 43 

Driftsutgifter 277 045 323 684 46 639 14 900 835 31 

Brutto 
driftsresultat 

125 779 181 684 55 905 31 545 835 23 

Netto 
driftsresultat 

125 779 181 684 55 905 31 545 835 23 

SUM TOTAL 125 779 181 684 55 905 31 545 835 23 

Ikke noe å bemerke 

4) VOKSENOPPLÆRING - ANSVAR 261 

Oversikt drift Faktisk Budsjett Avvik Δ % Årsbudsjett % 

Driftsinntekter -528 917 -40 000 488 917 1 222 -350 000 151 

Driftsutgifter 300 609 357 536 56 927 16 991 618 30 

Brutto 
driftsresultat 

-228 307 317 536 545 843 172 641 618 -36 

Netto 
driftsresultat 

-228 307 317 536 545 843 172 641 618 -36 

Interne 
finansposter 

 -213 872 -213 872 -100 -641 618  

SUM TOTAL -228 307 103 664 331 971 320   

Det er ikke avklart om kommunen gir eget tilbud til nye bosatte fra 01.08. Det vurderes kjøp av 
tjenesten. 
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3.3 Kulturskole 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

96,68 3 0 0 3 3,10 

 

Økonomi 

 

1. Kulturskolen er godt innefor budsjett rammene så langt i år.  Avvik på driftsinntekter skyldes at 
brukerbetaling for vårsemestret og 50% av årets driftsinntekter er derfor nå innbetalt. Avvik på konto 
'Engasjement' vises fordi timelisten fra denne læreren ikke er levert enda. 

2. Kulturskolen har blitt pålagt nedstyring på kr 21 523. Ingen tiltak er satt i gang i vårsemestret siden 
undervisningstilbudene for skoleåret 2016/17 var allerede satt i gang i høst 2016. Eventuelt tiltak settes i 
gang fra høstsemestret av. Tiltaket som er planlagt er enten å redusere tilbudene på visuell kunst 
og/eller kul mat, eller å fjerne et tilbud helt fra kulturskolen. Jeg ønsker ikke å bestemme hvilket måte vi 
redusere på før påmeldingene for høstsemestret er innsamlet. Det kan hende at en naturlig løsning blir 
tydelig hvis et av tilbudene har få påmeldinger. Det er selvsagt beklagelig å måtte fjerne et tilbud. Vi 
ønsker å beholde en kulturskole i Dyrøy, og ikke bare en musikkskole. 

3. Det ønskes ingen budsjettregulering. 

 

3.4 Barnehage 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

748,6 22,2 13 82,7 117,9 15,75 

Barnehagen hadde 2 langtidssykemeldt som gikk over to måneder i 1.tertial hvor tiltak ikke var mulig. 

   

Økonomi 

 

Barnehagen er innenfor budsjettet pr nå og det ser også ut som om nedtrekket er gjennomførbart uten 
videre redigeringer. Dyrøy barnehage ser pr tertialrapport 1 ikke behov for noen regulering pr nå. 
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4 RAMME 3 – HELSE OG SOSIAL 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsbudsjett for ramme 3:  

 

 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsregnskap for ramme 3 fordelt pr ansvar: 
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4.1 NAV 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

82 4 0 13,6 17,6 21,46 

 

Økonomi 

 

Når man ser pr ansvar vises følgende bilde av regnskap i forhold til årsbudsjett: 

 

 Ansvar 301 - NAV adm.: NAV har hatt 50 % stilling vakant siden nyttår. Ansvaret har mottatt 
det meste av forventet refusjon fra staten allerede pr april, og har betalt for 6 måneder 
gjeldende Midt Troms krisesenter, noe som medfører et litt høyere forbruk enn budsjettmessig 
forventet. 

 Ansvar 352 - Økonomisk sosialhjelp:  Det er et lite merforbruk i forbindelse med utbetaling av 
livsopphold til sosialstønadsmottakere enn budsjettert.    

Med bakgrunn i enhetsleders fravær i forbindelse med økonomirapporteringen, vil forslag til 
budsjettregulering og redegjørelse i forhold til nedstyring bli fremlagt ved neste tertialrapportering pr 
31.08.17. 
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4.2 Pleie- og omsorg 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

3 674,94 80,7 258,8 276,2 615,7 16,75 

Enheten har utfordringer i forhold til redusert nærvær. Det ligger an til merforbruk som er knyttet til 
høyt sykefravær spesielt på ansvar 372 og 391. I tillegg viser det en økning i egenmeldt fravær som vi ser 
på som mest utfordrende. 

 

Tiltak: Nærværsarbeid er fokusområde i organsiasjonen. Det jobbes aktivt inn mot arbeidsmiljø og 
tilrettelegging i forhold til ansatte med problemstillinger som medfører fravær på arbeid. Vi 
gjennomfører helsefremmende oppfølgingssamtaler. Gruppe arbeid er startet med fokus på å forbedre 
rutiner, ansvarsfordeling og tiltak i forhold til arbeidsmiljøet. 3 avdelinger har startet med ny turnus som 
på sikt vil ha en positiv innvirkning på nærværet. 

Økning av antall egenmeldt fravær er bekymringsfullt, de med flest egenmeldinger, blir innkalt til 
helsefremmende oppfølgingssamtale. 

Flere har hatt langtids sykemelding og fra ny året blir det avklaringer på grunn av max dato og de går 
over til feks. AAP, pensjon eller permisjon i 1 år fra deler av stillingen.Enheten har forsatt fokus på å 
tilrettelegge for hver ansatt som er sykemeldt, utfordringen der er å ha nok vikarer i systemet. 

Startet med ny lang vakts turnus 1. Mai 2017 på 3 avdelinger. Håper dette vil bidra til mere stabilitet i 
arbeidsstokken og foutsigbar bemanning med kompetanse på alle vakter. Mindre belastninger på de 
"friske". 

 

372 Hjemmetjenesten: Har i denne perioden 5 personer med 80-100 % stilling som har hatt langvarig 
redusert nærvær og langvarige helseplager, som gjør stort utslag i fraværs %. Disse følges opp tettere og 
om mulig foreslås det omplassering til annen jobb i kommunen dersom ikke helsen tilsier at man kan 
jobbe i PLO. 

 

391 Rehab/Tpu: Personer med langvarige helseplager. Følges opp som med helsefremmende samtaler. 
Disse følges opp tettere og om mulig foreslås det omplassering til annen jobb i kommunen dersom ikke 
helsen tilsier at man kan jobbe i PLO. 

 

395 Personlig assistent: Gjelder bare en person, derfor så høyt tall. 

 

Nærværsarbeid: 

 Det har vært gjort endringer i oppfølgingen som har bidratt til økt nærvær og reduserte 
kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse med IA 
arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging så langt det lar seg gjøre. 

Tiltak: Dette må følges opp og vil kunne bidra til reduserte utgifter overtid og vikarbruken. Dette 
forutsetter et samarbeid med de ansatte, hovedverneombud, tillitsvalgte og ledelsen. 
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Enheten har en redusert nærværsprosent med totalt 7,5 % i fra forrige måned. 

  

Ansvar 
Mulige 

dagsverk 

Egenmeldt 
fravær 
  1-16 

(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 
  1-16 

dgr(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 

  over 16 
dgr 

(Dagsverk) 

Sum 
dagsverk 

med 
  fravær 

Fraværs% 

371 1 849,96 38,9 19,0 48,7 106,56 5,76 

372 1 152,02 21,3 137,1 106,9 158,38 13,76 

375 102,63 4,3 0,00 0,00 4,24 4,16 

377  0,00 0,00 0,00   

391 607,36 16,2 102,7 85,4 118,90 19,58 

395 65,60 0,00 0,00 35,2 35,2 53,66 

Totalt: 3 674,94 80,7 258,8 276,2 423,28 16,75 % 

  

Økonomi 

 

For hele pleie- og omsorgstjenseten viser det et driftsresultat med totalt -22 %. Skyldes svikt i 
driftsinntekter med totalt 1.300 000,- og et merforbruk på driftsutgifter med 800 000,-. Totalt for hele 
PLO får vi ikke et totalt helhetsbilde på inntektssiden da bla. refusjon for ressurskrevende brukere på    
3 586 000 samt ref. fødselspenger på og ref.sykelønn ikke er kommet inn. 

 

Ansvar 371: Sykehjemmet 

Inntekter:       Viser svikt i inntekter med 160 000,-. Skyldes at inntekt på brukerbetaling, vederlag 
opphold i institusjon kommer inn etterskuddsvis. Sykelønns refusjoner kommer inn etterskuddsvis. 
Derfor viser tallene en svikt i inntekter med totalt på 160 000.- hiå.  Vi har hatt 1 ledig rom over lengre 
periode. 

Utgifter:    Konto 102010 Vikarlønn sykefravær viser et merforbruk med 42 000,-. Samtidg viser det et 
mindreforbruk på 102012 vikarlønn over 16 dg med 94 000,- Vi har utfordringer med mye egenmeldt 
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fravær i denne perioden som vi ikke får refusjoner for. Ansvar 371: Hittil i år viser et merforbuk med kr: 
299 670,-.  

Tjeneste 372: Hjemmesykepleie 

Inntekter:     Svikt i inntekt ref. sykelønn på 450 000,- får refusjoner etterskuddsvis. Refusjon 
fødselspenger er forventet inntekt på 266 000,- hvor det er ikke kommet inn noe enda. Til sammen 
483 000,- mindre inntekt enn forventet hiå. 

Utgifter:  Konto 105015 Lønn lærlinger ser mer utgifter hiå med 36 500,- mulig det er det budsjettert for 
lavt. Konto 104000 Lønn overtid viser et lite merforbruk på 15 000,- hiå. 

Tiltak: Forventer bedring med oppstartet ny turnus og mindre behov for vikarer. Konto 101090 
Feriepenger viser forbruk på 344 000,-. Skyldes at noen har avviklet ferie før ferieperioden. Ansvar 372: 
Hittil i år viser et merforbruk med 654 000,-. 

 

Ansvar 391: "Ressurskrevende brukere" 

Inntekter: Viser svikt i inntekter med 924 000,-. Hvor det bare kommet inn 159 000,- . Konto 170020 Ref. 
ressurkrevende brukere er forventet med en inntekt på 1082 668,- hiå. Det er ikke kommet inn noe da 
det utbetales senere på året.  Konto 102012 Refusjon vikarlønn sykefravær utover arb.giver perioden. 
Viser svikt i inntekt med 55 000,-, kommer inne senere på året. 

Utgifter:  Totalen viser mer utgifter på 502 000,- i denne perioden. Konti 102010 Vikarlønn og 102011 
Vikarlønn under 16 dg. må sees i sammenheng.  Viser et merforbruk på 35 000,- hiå. Vi har et redusert 
nærvær med økte egenmeldinger og redusert nærvær under 16 dager hvor det ikke gis refusjoner for. 

 

Tjeneste 395: Personlig assistent  

Utgifter: Viser mer forbruk på 783 000,-. Kjøp av tjenester fra private, ligger i budsjett på tjeneste 391 
utgifter blir ført på tjeneste 395. Derfor mer utgifter med 450 000,-. Merforbruk på fast lønn med 
250 000,- er underbudsjettert med ca. 150 000,- med tanke på økt hjelp i hjemmet og hverdags 
rehabilitering. Og merforbruk på lønn ekstrahjelp  med 118 000 ,- som det ikke er budsjettert for . 

 

Status pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune 

Det er slik at andelen av antall eldre i vår kommune utgjør en stadig større andel av innbyggere i 
kommunen. Dyrøy kommune har flere unge brukere med sammensatte behov for tjenester og 
oppfølging. Dette er også en lovpålagt tjeneste. Hjelpebehovet til de under 67 år har økt sterkt. I tillegg 
har vi flere yngre ressurskrevende brukere som har behov for tilrettelagte tiltak og oppfølging. Det er 
derfor en naturlig konsekvens at budsjettene til helse og omsorg må ha et volum som ivaretar veksten i 
antall brukere som har lovfestet rett til ulike type tjenester. Dette fremkom også i budsjett for 2017 med 
økning av legetjenesten til pasienter ved sykehjemmet. Dette gir store utfordringer og krever evne til å 
håndtere det uforutsigbare på en så forutsigbar måte som mulig. 

 

Tiltak som er iverksattfor hele PLO: 

Ledelse og styring er en av de viktigste redskapene for å nå felles mål for virksomheten. 

 Tiltak iverksatt: Utdanning i helseledelse. Jobber med endring av rutiner og planer. 

 Behov for organisatoriske endringer. Dette vil fremkomme i forslag til ny organisering. 

 Forbedringspotensialer i å rydde i rutiner, sikre god oppfølging og bruk av gode styringsdata. 

 

Tiltak for reduksjon i budsjettet 2017 

Ny Turnus: Har vært en krevende prosess og de eksakte beregninger for en eventuell besparing er ikke 
gjort. Redusert bruk av vikarer og bruk av overtid vil bli en naturlig reduksjon i forbindelse med ny 
turnus. 

 Det vil bli utarbeidet bedre prosedyrer hvor hensikten er å skjerpe bruk av overtid og vikarer, 
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spesielt i forbindelse med egenmeldt fravær 

 Nærværsarbeid: Det jobbesmed  oppfølgnigen, bidrar til økt nærvær og reduserte kostnader. Vi 
jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse med IA arbeidet. Ansatte 
med helseplager får tilrettelegging så langt det lar seg gjøre.  

  Dette følges opp og vil kunne bidra til reduserte utgifter på overtid og vikarbruk. 

 Det forutsetter et samarbeid med de ansatte, hovedverneombud, tillitsvalgte og 
ledelsen.Målsetting med turnusen har vært bedre tjenester til pasienter og brukere, redusert 
antall deltidsstillinger, økt nærvær og effektiv ressursbruk. 

Nærværsarbeid: 

 Det har vært gjort endringer i oppfølgingen som har bidratt til økt nærvær og reduserte 
kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse med IA 
arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging så langt det lar seg gjøre. 

Tiltak: Dette må følges opp og vil kunne bidra til reduserte utgifter overtid og vikarbruk. Dette 
forutsetter et samarbeid med de ansatte, hovedverneombud, tillitsvalgte og ledelsen. 

 Konsekvenser: 

Pleie- og omsorgstjenesten ser med bekymring over vedtatt nedtrekk med kr. 634 213,- for 2017. Vi har 
allerede knappe ressurser, har gjennomført nedskjæringer over flere år og mange lovpålagte oppgaver 
og tjenester som skal serves.Tenker spesiellt på ressurkrevende brukere under 67 år med behov for et 
aktivitetstilbud enn det de har i dag og noen av disse har behov for 1-1 oppfølging. Økt belastning på de 
ansatte. 

 Forslag til nedtrekk 2017: 

 

Rus konsulent: Forslag å redusere fast stilling ruskonsulent med 40 %. Det er en ikke lovpålagt oppgave 
å ha rus konsulent, men brukerne skal tilbys helsetjenester på lik linje med andre brukere, jobbe 
forebyggende. Lønn utgjør kr: 244 000,- Tilbys evt. ledig stilling i hjemmetjenesten som Spes. Sykepleier 
i 40 % kombinasjon med rus konsulent 40 %. Vi er kommet langt ut i året. Har prosjekt midler fra 
Fylkesmannen 2016 som ble videreført til 2017, som kan dekke deler av lønn til ruskonsulent med  
250 000,- for 2017.  Konsekvensen  vil være at enkelte brukere av tjeneste ikke får samme oppfølging 
som før. Noen av oppgavene vil bli servet av psykiatrisk sykepleier. Kommunen skal sørge for tilbud om 
døgnopphold for helse- og omsorgstjenester, plikten  gjelder for pasienter med psykiske helse- og 
rusmiddelproblemer. 
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4.3 Legeavdeling 

Medarbeidere 

Sykefravær ligger på 8 % for tidsrommet 1. januar til 24. mai 2017. 

 

Økonomi 

Sørreisa kommune 

Pr 24. mai 2017 

 

 

 

Økonomisjefens merknader: 

Tallene er hentet samlet for ansvarene 321, 322 og 331. 

 

Dersom disse fordeles på ansvar, gir det dette bildet: 

 

Tjeneste 321 - legetjenesten drift: Regnskap i forhold til årsbudsjett har et merforbruk på nær 8 %, noe 
som i hovedsak skyldes at faktura legekontor-andel for årets første 6 måneder er belastet pr 20. april. 
Forventet overforbruk på ca kr 300.000 ved like stor regning for neste halvår. Videre er det mottatt 
ekstra regning tilknyttet legetjenesten for 2016 på kr 83.470 fra Sørreisa kommune, og betalt. 

Tjeneste 322 - offentlig legetjeneste: Jfr. avtale er første halvårs regning for samfunnsmedisinske 
tjenester betalt til Lenvik kommune. 

Tjeneste 331- Samarbeidsreformen; betaler månedlig kr 50.915,- for andel Ø-hjelps senger til Lenvik 
kommune. Budsjettet ser ut til å holde. 
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SUM KONKLUSJON 

Legeavdelingen ligger an til et merforbruk på mellom 300.000-400.000,- i forhold til budsjett. Siden det 
meste er forbundet med avtaler, må eventuelt merforbruk demmes opp med bruk av budsjettmidler 
eller andre frie midler på et senere stadium. 

   

4.4 Barnevern 

Sørreisa kommune melder om følgende fravær i sin økonomirapport pr 29.03.17: Forbruk ligger på 30 %, 
noe som er høyere enn beregnet. Årsaken er at vi har leid inn vikar pga sykefraværet. Merforbruket 
beregnes dekket gjennom sykepengerefusjon. Sykefravær; januar; 13,7 % og februar 9,7 % 

Økonomi 

Barnevernestjenesten til Dyrøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa 
kommune. For tertialrapporteringen fremlegges kommunens egne regnskapstall tilknyttet 
barnevernstjenesten, samt tall fra økonomirapport pr 29.03.17 fra Sørreisa kommune. 

Økonomisk oversikt fra Dyrøy kommunes regnskap pr 30.04.17: 

Oversikt drift Hittil i år Årsbudsjett % Avvik 

Driftsinntekter -34 227   34 227 

Driftsutgifter 672 196 1 748 994 38 -1 076 798 

SUM TOTAL 637 969 1 748 994 36 -1 042 571 

De to barnevernsansvarene har en totalramme på kr 1.748.994 i årsbudsjett. Gjenstående av budsjettet 
er kr 1.042.571. Med bakgrunn i interkommunal avtale, ble ikke disse to ansvarene berørt av nedtrekk i 
kommunal drift i 2017. 

 Ansvar 361 Barnevernstjenesten - drift - ingen forbruk. Faktura gjeldende interkommunalt 
samarbeid belastes dette ansvar på et senere tidspunkt. Årsbudsjett kr 785.000. 

 Ansvar 362 Barnevernstiltak - Årsbudsjett på kr 963.994, med et forbruk de første 4 månedene 
månedene med 70 %. Konsulenthonorar advokat på kr 133.000 - så langt. Kostnader til 
utplassering fosterhjem med over kr 100.000. Denne bør det følges nøye med videre.' 

Regnskapsoversikt fra Sørreisa kommune pr 29.03.17: 

 Budsjett Regnskap pr 29.03.17 Restbudsjett/ Saldo Prosent forbruk Avviks- prognose 

Utgift 3 479 645 10 827 939 2 396 907 31,2 % 600 000 

- Inntekt -1 532 713 -50 149 -1 482 564 2,27 % -600 000 

NETTO 1 946 932 1 032 590 914 343  0 

 Budsjetterte refusjonsinntekter fra fylkesmannen og Dyrøy kommune er ikke regnskapsført. 

 Økt utgifter på lønn tenkes dekkes gjennom syke- og fødselspengerefusjon. Disse er heller ikke 
inntektsført. 

Drift av tjenesten; 

Det ble meldt om flere avvik ved års-skiftet, og ytterligere avvik ble avdekket i januar og februar. Det 
jobbes nå med å lukke disse avvikene, samt med å unngå lignende avvik i framtiden. Avvikene beregnes 
å være lukket om 2-4 mnd. Det vises for øvrig til kvartalsvis rapportering til Rådmennene som snart vil 
blir oversendt, og som for øvrig har utgangspunkt i de tall som rapporteres til Fylkesmannen hver 
kvartal. 

Hjelpetiltak og omsorgstiltak; 

Løpende utgifter til hjelpetiltak og omsorgstiltak dekkes direkte av Dyrøy kommune, og vil derfor ikke 
være en del av denne økonomirapporten. 

29.03.17          Helen Aspevoll 
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 Økonomisjefens merknad: 

Driftskostnadene som allerede pr april er belastet budsjett for barnevernstjenesten er alarmerende i 
omfang, med et forbruk på over 70 % av tildelt budsjett på ansvar 362. Sannsynligheten for behov for 
både budsjettreguleringer og eventuelt økt budsjett er stor i forbindelse med tertialrapport 2 for august 
måned.  

 

4.5 Integrering 

Enheten har ingen fravær. Etter 1. tertial er det ikke bosatt nye flyktninger inneværende år. Vedtak på 
bosetting av 15 personer. Tidspunktet for bosetting gjør utslag i regnskapet, ettersom inntekten blir for 
fullt år mens utgiften blir fra bosettingsdato. I tillegg er den ukjente faktor hvor mange av disse som er 
barn (få utgifter på barn). 

Av denne grunn er det for tidlig å si mye om status i regnskapet, annet enn at ved forutsatt bosetting vil 
det bli et mindreforbruk. 

Utgifter vedrørende juridisk støtte rundt prosjektet med oppføring av boliger for vanskeligstilte er 
belastet dette ansvaret. 

3) Budsjettreguleringer 

Beskrivelse Konto 
Tjenest

e 
Art Periode Beløp 

Andre statlige overføringer 181 000 355 242 201 707 5 375 000 

Andre statlige overføringer 181 000 355 850 201 707 -5 375 000 

Kontrollsum     - 

Statlige overføringer er budsjettert på funksjon 242. Det riktige skal være 850. Reguleringer av beløp vil 
måtte vente til 2. tertial når vi har bedre oversikt på bosettinger. 

4.6 Fysioterapi og folkehelse (309) 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

82 5   5 6,10 

 

Økonomi 

 

1) Økonomisk analyse 

Forbruk på lønnskostnader på 36,4 % i forhold til ideell andel på 33 % pr 30.04.17. Kun kr 4.518 igjen av 
tildelt årsbudsjett på andre driftskostnader. Etter 4 måneder. Mer brukerinnbetaling, men forventet 
statstilskudd ennå ikke mottatt. Statstilskudd utbetales i juli – det kommer etterskuddsvis pr halvår. 

Høyere brukerinnbetaling etter omlegging av system der alle må betale egenandel, også de som var 
fritatt med bakgrunn i diagnoselista tidligere. Statstilskudd for første halvår utbetales i juli. 
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2) Nedstyring 

Det er lite å hente på nedskjæring her utover lønn. Alternativet vil være å arbeide for å øke 
driftsinntektene i forhold til budsjett. 

   

4.7 Helsesøstertjeneste (311) 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

82 1  13,5 14,5 17,68 

 

Økonomi 

 

Lønnskostnadene er på 27 %, mens øvrige driftskostnader er på litt over 15 %. Manglende statlig 
tilskudd på forventet kr 292.000 mangler. Det samme gjelder refusjon sykelønn. 

 

5      RAMME 4 – TEKNISK ETAT 

Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

1 164 7 11 35 53 4,55 

 

Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsbudsjett for ramme 4:  

 

Budsjettkontroll: 

Det er behov for en mer nøye gjennomgang av budsjettoppsettet for teknisk avdeling. I perioden da 
kommunen var uten økonomileder høsten 2015 ble det leid inn konsulentbistand for å få gjennomført 
budsjettarbeidet. Budsjettet for 2017 viser i stor grad budsjettposter slik de var plassert i budsjett 2016. 
Budsjettreguleringer vil eventuelt skje tilknyttet tertialrapport 2.  
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Totalt regnskap pr 30.04.17 mot årsbudsjett for ramme 4 pr ansvar: 

 

Totalt styrer denne rammen mot balanse og mener at de skal klare nedtrekket innenfor de rammene 
som er mottatt. Ny evaluering skjer ved neste tertialrapport. 
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6     RAMME 9 - Fellesfinansiering 

Økonomi 

 

Eksterne finansposter er tilknyttet avskrivninger anleggsmidler, som ikke er foretatt pr april. Dersom 
man ser på hvert ansvar, viser bildet følgende over kommunens fellesfinansiering: 

 

1) ØKONOMISK FORBRUK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

 Ansvar 911 Skatt - kommunen har mottatt ca kr 500.000 mer i skatteinngang enn prognose pr 
april 2017. 

 Ansvar 921 Statlige overføringer - mottas 11 mnd, er er pr i dag i balanse jfr mottatt 
overføring. 

 Ansvar 922 Andre gen. statstilskudd - kommunen har mottatt mer i kompensasjonstilskudd for 
både skoleanlegg og omsorgsboliger enn forventet i budsjett. 

 Ansvar 930 Formidlingslån - samme utvikling som i 2016. Anses i balanse. 

Det viktigste er at skatter og statstilskudd er i balanse. Øvrige kan variere en del i løpet av månedene. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U43 

Saksmappe: 2012/167 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 27.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bruk av  grønne  konsesjoner  til omstillingsprogrammet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 58/17 07.06.2017 

Kommunestyret 29/17 20.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

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

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. Det vises for øvrig til 

redegjørelse i sak PS 14/17, samt sak PS 38/17. Dyrøy kommunes andel på kr 3.567.742 ble 

inntektsført i investeringsregnskapet for 2016.  

Fylkesrådet i Troms fylkeskommune vedtok i fylkesrådssak 25/17 at Dyrøy kommune får med 

på omstillingsprosjektet. Kommunestyret i Dyrøy kommune vedtok i sak 05/17 den 09.03.17, 

at kommunen å opprette et prosjektstyre som skal lede arbeidet i strategi- og forankringsfasen 

på 6 måneder for å etablere kommunen som en «Omstillingskommune». Dyrøy kommune er 

innvilget kr 3. millioner fra Troms fylkeskommune, og må selv inn med kr 1. million i 

egenandel i forbindelse med omstillingsprosjektet.  

Ekstern korrespondanse 

Administrasjonen har mottatt følgende tilbakemeldinger i forhold til omstillingskommune og 

kommunenandel: 

Gratangen kommune – e-mail pr 07.02.17 

Programleder for omstillingsprogrammet i Gratangen «Spire», Linda Flaaten-Stokkan, 

orienterte at Gratangen kommune har i alle år brukt fonds- og driftsmidler til 

omstillingsprogrammets kommunale egenandel.  

KomRev NORD IKS – e-mailer pr 07.02.17 

Ved spørsmål om kommunens egenandel kan forstås som en kostnad til inntekts ervervelse, 

dvs. at kommunen investerer egenkapital kr 1. millioner, for å oppnå både status og av den 

grunn får tilført økonomiske midler til invesestering videre i og stimulere til utvikling av det 

lokale næringslivet i kommunen, så svarer revisor Elsa Saghaug gir følgende svar: 

«Om utgiftene til kommune er drifts- eller investeringsutgifter kommer an på hva dere velger å 

bruke pengene til. Det er jo krav om investeringer i anleggsmidler for å postere i 

investeringsregnskapet, her gjelder kommunelovens bestemmelser og god kommunal skikk. 

Dersom det stilles krav til hva midlene SKAL brukes til, dvs det står ikke fritt opp til Dyrøy 

kommune å benytte de til hva dere vil, så er det bundne midler».  

 

Videre bekrefter hun følgende konklusjonen fremsatt av administrasjonen i Dyrøy kommune: 
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1. Dyrøy kommune kan ikke sette av konsesjonsinntekter mottatt ved salg av Grønne 

konsesjoner på bundne driftsfond, jfr. veileder gjeldende investeringsinntekter og 

kostnader. 

2. Som frie investeringsinntekter i 2016, går konsesjonsinntektene med i det store 

«sluket» til å dekke opp merforbruket på investeringsdriften. 

3. Dersom Dyrøy kommune blir valgt til å bli en omstillingskommune i 2017, må 

kommunen «hente» finansiering for egenandel på ca. kr 1. million fra frie fond eller i 

driftsregnskapet. 

 

Fylkesmannen i Troms – E-mail pr 22.02.17 og 13.03.17, samt telefonsamtale. 

Med bakgrunn i svar fra KomRev Nord IKS, ble også fylkesmannen forespurt om egenandelen 

som Dyrøy kommune skal betale som omstillingskommune, kan betraktes som en 

investeringskostnad. Deres svar er følgende: 

«For å kunne gi noen avklaring mht. kommunens spørsmål har vi behov for ytterligere 

invormasjon om hva det innebærer å være omstillingskommune, herunder organisering. 

Fylkesmannen har i dag også vært i kontakt med Troms fylkeskommune og vi forstår det slik at 

kommuner som innvilges status som omstillingskommuner kan velge å organisere seg på 

mange ulike måter. Her nevner fylkeskommunen bl.a. AS, IKS, KF og prosjekt i kommunen. 

Organiseringen vil også kunne ha betydning for hvor/hvordan egenandelen skal behandles. 

Fylkeskommunen har bevilget 3. millioner kr til Dyrøy kommune. Vi ber derfor om informasjon 

fra kommunen mht til: 

 Hvordan har kommunen tenkt å organisere prosjektet 

 Til hvilke formål skal midlene gå (kr 1. million fra kommunen og kr 3. millioner fra 

Troms fylkeskommune) 

 Hvor skal kommunen innbetale sin egenandel?» 

GKRS «God kommunal regnskapsskikk» 4 

GKRS nr 4 er en Foreløpig standard (F). Den gjennomgår avgrensningen mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet. Av denne fremgår følgende: 

 

Inntekter fra salg av anleggsmidler og inntekter/innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter skal føres i 

investeringsregnskapet, jf. Regnskapsforskriften § 3 tredje ledd nr. 2. Videre skal investeringsregnskapet 

ifølge regnskapsforskriften § 3 tredje ledd nr. 3 omfatte øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er 

løpende. 

 

Andre inntekter/innbetalinger skal klassifiseres som ikke-løpende dersom inntekten/innbetalingen er både 

uvanlig, uregelmessig og vesentlig. Inntektene anses som "uvanlig" når inntekten og innbetalingen ikke 

har en sammenheng med kommunens normale virksomhet. Med dette menes at inntekten eller 

innbetalingen blant annet ikke kan vedrøre virksomhet hvor kommunen ved lov er pålagt et ansvar, det er 

stilt krav om utførelse i kommunens regi eller som kommunen tidligere har bevilget midler til og/eller 

mottatt midler fra. Inntektene anses som "uregelmessig" når kommunen ikke har innflytelse på om og når 

inntekten eller innbetalingen kan forventes å komme og den ikke kommer årlig eller med jevne 

mellomrom. "Vesentlig" er når inntekten eller innbetalingen anses som vesentlig i forhold til kommunens 

virksomhet eller inntekten/innbetalingen har stor prinsipiell betydning for kommunen. Det er det reelle 

innholdet i inntekten/innbetalingen som er bestemmende for regnskapsføringen. Om en 

inntekt/innbetaling er uvanlig eller uregelmessig må vurderes med utgangspunkt i kommunens spesifikke 

forhold og de omgivelser kommunen befinner seg i. Disse kravene tilsier at det skal svært mye til for at 

en inntekt/innbetaling, utover det som er drøftet ovenfor og ikke er et rent investeringstilskudd, skal 

regnskapsføres i investeringsregnskapet. 
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Administrasjonens vurdering 

Investeringsregnskapet for 2016 viser et udisponert beløp på litt over kr 1. million igjen (mindreforbruk) 

av investeringsinntekter. Dette kan henføres tilbake til inntektsføringen av kr 3.5 millioner fra salg av 

grønne konsesjoner.  

 

Økonomiavdelingen har gjennomgått og vurdert råd og bistand både hos andre kommuner, revisor og 

fylkesmannen i Troms, som igjen har besvart i siste vedlagte e-mail ut i fra bistand fra Troms 

fylkeskommune. Både når det gjelder regnskapsføring og i spørsmålet om udisponert beløp i 

investeringsregnskapet kan bli brukt som egenandel i forbindelse med omstillingskommuneprogrammet.  

 

Regnskapsføringen er gjennomført for salgsinntektene av Grønne konsesjoner i tråd med både rådgivning, 

God kommunal regnskapsskikk nr 4 og er godkjent i årsregnskapet av kommunens revisor for 2016. Når 

det gjelder spørsmålet om udisponert beløp i investeringsregnskapet kan benyttes som egenandel i 

forbindelse med omstillingskommuneprogrammet, er derimot rådene ikke like klare. Med bakgrunn i 

denne usikkerheten vurderer administrasjonen det mest hensiktsmessig, jfr. praksis i Gratangen 

kommune, å anbefale bruk av frie økonomiske midler til dekning av egenandelen på kr 1. million.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 Salgsinntekter fra de grønnes konsesjonene  benyttes ikke som egenkapital i 

omstillingsprogrammet. 

2 Egenandelen på kr 1. million tilknyttet omstillingskommuneprogrammet blir dekket ved bruk 

av udisponert driftsoverskudd fra regnskapsåret 2016. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Dyrøy kommune forespør KMD om eventuelle begrensninger på kommunal bruk av vederlag for 

grønne konsesjoner.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Dyrøy kommune forespør KMD om eventuelle begrensninger på kommunal bruk av vederlag for 

grønne konsesjoner. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2017/6 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 01.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

FORDELING AV ÅRSOVERSKUDD DRIFT I 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 59/17 07.06.2017 

Kommunestyret 30/17 20.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune viser til årsoverskudd på drift med kr 3.392.204,-.  

 

Viltfondet 

Administrasjonen har gjennomgått avsetninger og bruk i forbindelse med kommunens viltfond i 

årene 2011-2016. Gjennomgangen har avslørt at kommunen, med bakgrunn i forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort m.m., har avsatt for 

lite i denne perioden. Det vises til følgende gjennomgang: 

 

År 

Utgifter 

uten adm. 

Utgifter 

Innbetaling 

fellings- 

avgift 

Til 

avsetning 

Netto 

avsatt/ 

brukt av 

fondet 

For lite 

eller for 

mye avsatt 

2011 26 520 -42 060 -15 540 4 070 -19 610 

2012 27 212 -57 010 -29 798 -22 800 -6 998 

2013 35 223 -54 984 -19 761 9 435 -29 196 

2014 32 326 -39 744 -7 418 6 209 -13 627 

2015 33 598 -38 640 -5 042 -9 675 4 633 

2016 36 688 -44 190 -7 502 -8 196 694 

For lite avsatt totalt i årene 2011-2016 til viltfondet -64 104 

 

Fondets midler skal kunne brukes til kommunal administrasjon av viltforvaltningen i kommunen, 

slik som lønn, møtegodtgjørelser, reiser osv. Videre kan fondet brukes til å erstatte skader voldt 

av vilt, samt utbetalinger av skuddpremier.  

 

Omstillingskommuneprosjektet 

Dyrøy kommune har blitt valgt ut og fått status som omstillingskommune. I den forbindelse er 

det krav til at kommunen stiller med kr 1. million i egenandel i forbindelse med prosjektet. 
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Administrasjonens vurdering 

Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å dekke opp for lite avsatt til bundet viltfond, slik at de 

avsatte midlene går til sitt formål som tidligere beskrevet.  

 

Det vises til eget saksfremlegg til orientering om de råd og veiledning som administrasjonen har 

mottatt, gjeldende dekning av kommunens egenandel tilknyttet omstillingskommuneprosjektet. 

Rådmannen anbefaler kommunen å følge det eksempel som Gratangen kommune har fulgt, ved å 

bruke hvert år frie økonomiske midler til å dekke denne egenandelen. 

 

Rådmannen vurderer i likhet med 2015 behov for å sette av frie økonomiske midler til frie 

fondsmidler til å imøtekomme økte pensjonskostnader og renter i fremtiden. Gjenstående del av 

årsoverskuddet vurderes satt av som frie fondsmidler under disposisjonsfondet.  

 

Følgende fordeling legges frem som forslag til fordeling av årsoverskudd 2016: 

 

Forslag til fordeling årsoverskudd drift 2016  Beløp  

Årsoverskudd drift 2016                    3 392 204  

Avsetning til bundne fond, viltfond                         64 104  

Avsetning til egenandel omstillingskommune                    1 000 000  

Pensjonsfond                    1 200 000  

Rentefond                       500 000  

Sum overføres til udisponert disposisjonsfond                       628 100  

Kontrollsum fordeling årsoverskudd 2016                    3 392 204  

 

Avsetningene som er markert med litt grå bakgrunn er avsetninger til frie økonomiske fond, dvs. 

til disposisjonsfondet.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2016:  

 

Forslag til fordeling årsoverskudd drift 2016  Beløp  

Årsoverskudd drift 2016                    3 392 204  

Avsetning til bundne fond, viltfond                         64 104  

Avsetning til egenandel omstillingskommune                    1 000 000  

Pensjonsfond                    1 200 000  

Rentefond                       500 000  

Sum overføres til udisponert disposisjonsfond                       628 100  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forsalg til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Rådmannens forslag til disp. av regnskapsoverskudd 2016: 

- Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr. 200.000. 

- Overføring til udisponert disposisjonsfond + kr. 200.000. 

-�240�-



 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Rådmannens forslag til disp. av regnskapsoverskudd 2016: 

- Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr. 200.000. 

- Overføring til udisponert disposisjonsfond + kr. 200.000. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2017/6 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 01.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

FORDELING UDISPONERT BELØP INVESTERINGSREGNSKAP 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 60/17 07.06.2017 

Kommunestyret 31/17 20.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Årsregnskapet for 2016 viser et udisponert beløp med kr 1.078.584,-.  

Dette beløpet kan henvises tilbake til innbetaling av andel av salgsinntekter ved salg av Grønne 

konsesjoner på kr 3.567.742,-.  

 

Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune har vedtak på følgende investeringer i 2017, hvorav flere av disse også 

fortsetter videre i flere år fremover. Status for investeringene er pr mai 2017 som følgende: 

VEDTATT INVISTERINGSTILTAK PR 01.01.17 Budsjett Forbruk Forbruks 
% 

Ansvar 123 - Oppgradering av Ephorte             210 000          51 592  24,57 % 

Ansvar 151 - Lån/tilskudd reperasjon tak kirke             400 000                -    0,00 % 

Ansvar 412 - Renovering av renseanlegg basseng             480 000          22 222  4,63 % 

Ansvar 413 - Ny omsorgsbolig - ny fordeling 29.11.16          6 500 000        104 973  1,61 % 

Ansvar 424 - Nytt audio-/videoanlegg og div.el-anlegg              400 000          35 000  8,75 % 

Ansvar 432 - Vannanlegg - prosjektering/utbygging          16 391 000     1 886 930  11,51 % 

Ansvar 435 - Renovasjon - Avfallsmottak Finnlandmoan           3 800 000                -    0,00 % 

Ansvar 437 - Kommunale veier           2 000 000                -    0,00 % 

Ansvar 410 - Nytt låsesystem          2 000 000    0,00 % 

Sum budsjett investeringer         32 181 000     2 100 717  6,53 % 

 

Rådmannen vurderer at udisponert beløp på kr 1.078.584,- som er et resultat av frie 

salgsinntekter, blir avsatt på konto 2530000 – Ubundne investeringsfond. Alternativ blir brukt i 

forbindelse med et eller flere av overnevnte vedtatte investeringer. 

Rådmannens innstilling: 

Udisponert beløp i kommuneregnskapet for Dyrøy kommune på kr 1.078.584,- blir fordelt som 

følgende: 

1. Beløpet på avsettes på konto 2530000 - Ubundne investeringsfond 

-�242�-



2. Alternativt at beløpet blir brukt til finansiering av et eller flere av vedtatte 

investeringstiltak for 2017.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saken utsettes.  

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Saken utsettes.  

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 000 

Saksmappe: 2016/671 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 19.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Høringsuttalelser Delegering og  Hovedreglement 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 32/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Delegeringsreglement Dyrøy  kommune 2016 

3 Høring Delta - hovedreglement 

4 Høringsuttalelse UDF - Delegerings- & Hovedreglement 

5 Høringsuttalelse AP - Hovedreglement og delegasjonsreglement for Dyrøy kommune 

6 Nedlegging av viltutvalget i Dyrøy 

 

Saksopplysninger 

PS 35/15  Alkoholpolitisk handlingsplan 24.6.2013 

PS 70/14 Kommunens budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 – 2019 

PS 48/15 Valg av valgkomite til forberedelse av øvrige utvalg nemder 

PS 37/08 Politiråd 

PS 38/12 Økonomi og Finansreglementet 

PS 21/10 Forskrift om gebyrer og betalingsregulativ for saksbehandling etter plan og 

bygningsloven 

PS 59/12 Hovedreglementet for Dyrøy kommune 

Brannvesen avtale med Sørreisa. Ansvar og myndighet etter brann og eksplosjonsloven 

 

Kilder: 

Kommunal- og regionaldepartementet 21.6.2012: Rundskriv H-2/12 Iverksetting av endringer i 

kommune  

KS: Folkevalgt 2011-2015 I kommunen (Kommuneforlaget) 2011 

Bernt og Overå: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget) 6.utgave, 2014 

Lovverk:  Offentleglova  og Forvaltningsloven  

 

Saksopplysninger 

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

Delegeringsreglementet  

FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet. 

 

Likeklydene vedtak ble fattet i behandlingen av Hovedreglementet. 
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Rådmannen har derfor valgt å sammenfatte høringssvar i et saksfremlegg som omfatter både 

Delegeringsreglementet og Hovedreglementet.  

 

Iht kommuneloven §39 skal «Kommunestyre og fylkestinget selv vedta reglement for delegasjon 

av avgjørelsesmyndighet og innstilling innen 31.desember året etter at kommunestyrer og 

fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt 

reglement er vedtatt». 

 

I kommunelovens formålsparagraf er hovedintensjonen med loven å skape et rasjonelt og 

funksjonsdyktig rammeverk for tjenesteproduksjonen i kommunen.  

 

Forslaget om delegering fra kommunestyret til andre politiske utvalg bygger på kommunens 

utvalgsstruktur. 

 

Dyrøy kommune har et hoved reglement hvor delegering er beskrevet. 

Hoved reglementet er foreslått inndelt i to dokument: 

- Hoved reglement for styrer, råd og utvalg 

- Delegeringsreglement 

  

Rådmannen la fram et forslag til eget Delegeringsreglement og Hoved reglement for  

Dyrøy kommune i FS den 29.11.2017  

 

 

 

 

Oppfølging av vedtak – prosess. 

Delegasjons- og hoved reglementet ble som ledd i oppfølging av vedtaket sendt fra 

administrasjonen til følgende: 

- Politiske partier: AP, Senterpartiet, Fellesliste for Dyrøy, Frp, Høyre og SV 

- Fagforeningene: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, NSF og Delta 

 

Det er mottatt følgende høringsuttalelser: 

 

Delta:  

Uttalelse på arbeidsmiljøutvalg, forhandlingsutvalg og viltutvalg. 

AMU: rådmannen er ikke i utvalget, har sekretærfunksjon. Innstillingsrett må også nestleder ha 

ved leder sitt fravær. Alle arbeidstakerorganisasjonene sine tillitsvalgte kan ha møterett. 

Forhandlingsutvalg:  

Forhandlingsutvalget skal bestå av ordfører, ett medlem av formannskapet og rådmann eller dens 

stedfortreder. Arbeidsoppgaver: Forhandle lønn for alle ansatte. Samt foreslå lønnsplassering for 

rådmann/enhetsledere som vedtas av kommunestyret. 

Viltutvalg: Beholdes i den form det er i dag. Jf. Erfaringer fra nabokommuner. 

 

Utdanningsforbundet: 

Det legges opp til utstrakt delegering til rådmannen. Debatten bør dreie seg om det er det vi 

ønsker i Dyrøy. Kan vel i ytterste konsekvens føre til en rådmannsstyrt kommune mer enn en 

politikerstyrt. 

Avveiningen vil være om omfattende delegering er bedre enn dagens praksis. Foreslår 

partssammensatt gruppe med noen fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og politikere 

opprettes. Sammen gjennomgår gruppa hva som er hensiktsmessig for Dyrøy kommune.  

AMU: Dette er den eneste faste arenaen arbeidstakerne og politikere møtes, og slik UDF ser det 

er det ikke til hemsko at politikere er med i AMU. 
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AP: 

Hovedreglement og delegasjonsreglement må legge til grunn at den politisk medvirkningen i 

kommunens virksomhet skal ivaretas på en god måte.  

Utvalgsleders innstillingsrett er foreslått tatt bort. 

Adm.utv. skal fortsatt ansette enhetsledere. Rådmannen har likevel oppfølgings- og 

arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Dyrøy kommune. Adm.utv. bør fortsatt innstille til 

kommunestyret ved ansettelse av rådmann. 

AMU: Kan vurdere å gå ned til 2-3 fra arbeidsgiversiden (dette kan være både fra adm og pol 

side) og 2-3 fra arbeidstakersiden + verneombud. Det bør presiseres at administrasjonene er 

sekretariat for AMU og at rådmannen innstiller i sakene.  

Ungdomsråd og eldreråd bør ha likelydende møte- og talerett i kommunestyret og hovedutvalg. 

Viltutvalg opprettholdes som underutvalg til PNU. 

Byggekomiteen avvikles, ansvaret for oppfølging av større prosjekter ligger på administrasjonen. 

OPOM har ansvar for fordeling av midler til Salmar Kulturfond i Dyrøy, i hht vedtekter.  

 

Administrasjonens vurdering 

 

Høringsuttalelsene oppsummert kan inndeles i følgende: 

- AMU sin sammensetning 

- Forhandlingsutvalget arbeidsoppgaver 

- Viltutvalget hvorvidt det bør bestå eller ikke 

- Delegasjon til rådmann 

- Utvalgslederes innstillingsrett er tatt bort 

- Ungdomsråd og eldreråd møte og talerett 

- Byggekomiteen avvikles  

 

Rådmannens vurdering av de innkomne høringsuttalelsene: 

 

AMU sin sammensetning:  

I høringssvarene både fra Delta, utdanningsforbudet og AP pekes det på AMUs sammensetning. 

Utdanningsforbudet peker  i tillegg på at dette er den eneste faste arena som de tillitsvalgte møter 

politikerne. 

 

Rådmannens vurdering 

I rådmannen sitt forslag består AMU av ansatte og tillitsvalgte/verneombud. I de innkomne 

høringen er det forslag om fortsatt politisk oppnevnte medlemmer. 

Rådmann har innhentet informasjon fra bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet vedr AMU sin 

sammensetning BHT uttalelse vedr. AMU: 

« Sammensetning av AMU reguleres av aml §7-1(4) og forskrift om organisering ledelse og 

medvirkning §§3-7,3-11 og 3-12. Her er det ikke regulert om politikere kan sitte som 

representanter i AMU. Det er ikke forbud mot at politikere kan sitte i et AMU, men det antas at 

aktuelle politikere har et ansettelsesforhold i virksomheten. Arbeidsgiver utpeker rett nok hvem 

vedkommende vil, men under den forutsetning av at vedkommende har en tilknytning til 

virksomheten, jf. Blant annet Orientering om medvirkning og vernetjenesten side 33». 

 

Det medfører ikke riktighet slik utdanningsforbundet uttaler at AMU er den eneste arena de 

tillitsvalgte og politikere har å møtes. 

Møtearena for tillitsvalgte og politikere er Administrasjonsutvalget som er opprettet iht 

kommuneloven § 25, og det består av formannskapets medlemmer samt representanter fra 

arbeidstakersiden. Arbeidsoppgavene til utvalget er iht til hovedavtalens Del B § 4 er saker med 

vekt på personalpolitikk, arbeidsgiverrelaterte saker som skal behandles i kommunestyret eller 

saker som legges frem for rådmann. 
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Rådmannens vurdering 

Dagens sammensetning av AMU består av politikere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. 

Rådmann eller andre fra administrasjonen er ikke medlemmer. 

 

Rådmann viser til at ansatte i AMU bør ha et ansettelsesforhold,- noe politikere ikke har. Videre 

står det i Arbeidstilsynets veiledning under valg av medlemmer:  «Arbeidsgiver utpeker sine 

representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med 

i AMU» 

I henhold til Kommuneloven § 23 er administrasjonssjefen den øverste leder for den samlede 

kommunale administrasjon. 

 

Rådmann anbefaler derfor ingen endring i sammensetningen av AMU slik den er beskrevet i 

forslag til hoved reglement for å oppfylle krav i veiledningen, anbefalinger og lovkrav. 

 

Forhandlingsutvalget 

I forslag fra rådmann til nytt hoved reglement inngår det en beskrivelse av sammensetning: 

Utvalget skal bestå av ordfører, ett medlem valgt av og blant formannskapets øvrige medlemmer. 

Ordfører er leder. 

Arbeidsoppgaver: Utvalget skal fastsette rådmannens lønn og ivareta arbeidsgiverrollen overfor 

rådmannen. 

 

I høringsuttalelsen fra Delta foreslår de endrede arbeidsoppgaver; utvalget skal forhandle lønn til 

alle ansatte. Samt foreslå lønnsplassering/enhetsledere som vedtas av kommunestyre. 

 

Rådmannens vurdering. 

Det foreslås ingen endringer av sammensetningen.  

Iht kommuneloven § 23. 1 er rådmannen øverste leder for den samlede kommunale 

administrasjonen og iht til pkt 2 skal administrasjonssjefen sørge for at det drives i samsvar med 

overordnede instrukser, og at den, - administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Kommunestyret gir igjennom sitt vedtak om årlige budsjettføringer på de økonomiske rammer 

som rådmann til enhver tid forplikter seg til å følge. 

Videre vil politikerne gjennom sine vedtak i formannskapet gi et mandat til rådmann som 

rådmannen tar med seg inn i lønnsforhandlingene. 

Rådmannen følger dette opp med forhandlingene om lønn under forutsetning av godkjenning fra 

formannskapet. Formannskapet godkjenner i etterkant protokollene. 

Det vil ikke være hensiktsmessig at forhandlingsutvalget skal behandle lønn for alle ansatte, 

samt foreslå lønnsplassering for enhetsledere all de tid rådmann har ansvar for oppfølging av de 

ansatte. Rådmann har oppfølgingsansvar og bør derfor ha ansvar for tilsettinger inkludert 

lønnsplasseringer. 

Rådmannens lønn skal iht hovedavtalen fastsettes av kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering: 

Forhandlingsutvalget bør bestå slik det legges frem hoved reglementet. 

 

Viltuvalget  

Forslag at det opprettholdes. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har i sitt forslag til hoved reglementet sagt at saker under viltloven hører naturlig inn 

under PNU sine oppgaver jfr. styrende lovverk for utvalget. 

Antall møter og saker som er blitt behandlet i 2016: 3 møter og 10 saker. 
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Det var diskusjoner i PNU da dette ble drøftet og rådmann ser det naturlig at det tas en politisk 

beslutning hvorvidt det bør opprettholdes i dagens form. 

 

Delegasjon 

Utdanningsforbundet peker på at det legges opp til en utstrakt delegering til rådmann og peker på 

hvorvidt konsekvensen av dette fører til en rådmannsstyrt mer enn en politikerstyrt kommune. 

 

Rådmannens vurdering: 

Generelle betraktninger om delegering. 

Kommunestyre igjennom sin delegasjon rådmannen myndighet til å treffe vedtak dette iht 

kommuneloven §23 nr. 4. I kommunelovens § 23 beskrives rådmannens oppgaver og myndighet. 

En av kommunestyrets viktigste oppgaver er å bestemme hvem som skal bestemme hva. 

Bakgrunn for delegering er overføring av myndighet og hensikten er å avlaste kommunestyre 

slik at kommunestyre har nok kapasitet til å ta beslutninger. Delegering til rådmann er gitt for at 

kommunen skal fungere effektivt.  

Delegasjon skjer fra kommunestyre til rådmann. Rådmann bør sørge for et eget delegasjons 

reglement for det administrative nivået. 

Et beslutningssystem med utstrakt delegering må bygge på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. 

Delegering handler om samspill, dialog, rolleforståelse mellom politikk og administrasjon.   

Rådmannens oppgaver er å fortolke og omsette politiske vedtak. 

 

Utvalgslederes innstillingsrett  
I forslaget til hoved reglement er utvalgslederes innstillingsrett tatt bort. 

 

Rådmannens vurdering 

I innkomne høringssvar fra AP påpekes det kun at det er tatt bort, men det er ikke kommet 

forslag til endring. 

 

Begrunnelse for at utvalgsleders innstilling slik rådmann ser det handler om hensynet: 

- Effektivitet 

- Demokrati 

 

Iht. kommuneloven § 23 pkt. 2 skal rådmann påse at saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen benytter administrasjonen som faglige instanser som 

utreder sakene og politikerne har vedtaksmyndighet. 

Rådmannens innstilling skal danne grunnlag for den politiske beslutningen all den tid 

rådmannens ansvar er å utrede saken. Spørsmål er hvordan den demokratiske prosessen ivaretas 

når utvalgsleder alene vil legge frem sitt syn før saken tas på til politisk behandling.    

 

Ungdomsråd og eldreråd møte og talerett. 

I høringssvaret bes det om gis likelydende møte og talerett. 

 

Rådmannens vurdering 

Begge rådende bør ha like muligheter til medvirkning og uttalelser. 

Endring innarbeides i hoved reglementet. 

 

Byggekomiteen avvikles 

Høringssvar er tilsvarende rådmannens forslag i hoved reglementet. 

 

Oppsummering 
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Rådmann ser at høringssvarene har kunnet bidra positivt til å opplyse og begrunne innholdet i 

delegasjons og hoved reglementet som ble lagt frem til politisk behandling. 

Slik rådmann ser det er det ikke kommet fram noe i høringssvarene, med unntak av 

ungdomsrådets og eldrerådets møte og talerett som bør endres i  

Hovedeglementet pkt. 2.7 og 2.9 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

- Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

- Hoved reglementet vedtas med foreslåtte endringer pkt. 2. 7 og 2.9 som bør være 

likelydende. 

 

. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1 Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering 

 

Kommuneloven gir følgende adgang til delegering: 

1.1 Kommunestyret 

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Dyrøy kommune. Det treffer vedtak 

på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf 

kommuneloven § 6. 

Kommuneloven § 39 nr 2 slår fast at kommunestyret selv vedtar 

delegeringsreglement innen 31.desember året etter at det ble konstituert. Sist vedtatte 

reglement og andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 

1.2 Formannskapet 

Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 

annet følger av lov, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 

og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.3 Ordfører 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf kommuneloven § 9 nr 5. 

1.4 Faste utvalg 

Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet 

følger av lov, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 

treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.5 Kommunal institusjon og lignende 

Kommunestyret kan gi styret for en kommunal institusjon og lignende 

avgjørelsesmyndighet i saker som angår virksomhetens drift og organisering, jf 

kommuneloven § 11 nr 3. 

Kommunestyret kan gi styret for institusjon myndighet til å opprette og nedlegge 

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.6 Rådmannen 

Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret har bestemt noe annet, jf kommuneloven § 23 nr 4.  
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Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge 

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. I 

dette reglementet betyr rådmannen rådmannen selv eller dennes stedfortreder.  

1.7 Administrativ videredelegering 

Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke 

vedkommende kommunalt folkevalgte organ har bestemt noe annet. Der hvor 

den som har slik stilling kan tildele sin kompetanse til andre tilsatte, framgår dette 

av reglementet.  

1.8 Kommunalt foretak 

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen, 

jf kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger av reglene om kommunale 

foretak sin plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser 

vil gjelde for kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt.  

Kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter. Med 

bakgrunn i dette delegerer ikke Dyrøy kommune avgjørelsesmyndighet til 

kommunale foretak.  

1.9 Myndighet til annen kommune 

Kommunestyret kan som øverste kommunale organ, overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver herunder offentlig myndighetsutøvelse, til en annen 

(verts)kommune hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det, jf 

kommuneloven kapittel 5A. 

 

2 Generelle bestemmelser om utøvelse av all delegert myndighet 

2.1 Retningslinjer 

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede 

planer. 

2.2 Kommunestyrets tilsynsansvar 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan 

forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf kommuneloven 

§ 76.  

2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet 

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfeller overlate til overordnet organ 

å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 

2.4 Underinstans 

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglement er det klageadgang til 

politisk organ. Dette gjelder alle områder.  
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2.5 Underretning 

Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglement meldes etter nærmere 

bestemte regler til nærmeste overordnede politiske organ. 

 

3 ALKOHOLLOVEN 

3.1 Formannskapet 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Formannskapet 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

3.2 Rådmannen 

Formannsakpet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven  

 § 1-6 andre ledd (bevillingsperioden ved en enkelt anledning) 

 § 1-7c (styrer og stedfortreder) 

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

attestert omsetningsoppgave foreligger) 

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

ilagt bevillingsgebyr er betalt) 

 § 4-2 fjerde ledd andre punktum (en enkelt anledning, utvidelse av bevilling) 

 § 4-4 tredje ledd (en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid) 

 § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling) 

 § 7-1 (fastsettelse av salgs- og skjenkegebyr) 

 

til rådmannen, jf punkt 3.1. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer 

av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det vises til alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret. 

 

4 BARNEHAGELOVEN 

4.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, 

med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm) . 

Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende 

vedtak om samordnet opptak til barnehageplass. 

Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd om fastsetting av 

vedtekter for kommunale barnehager. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv 

i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.  

4.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 

4.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
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ikke er av prinsipiell betydning. 

 

5 BARNEVERNLOVEN 

5.1 Barneverntjenesten 

Kommunestyret legger kommunens oppgaver om internkontroll etter 

barnevernloven til leder for barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten er administrert gjennom et administrativt 

vertskommunesamarbeid  med Sørreisa kommune iht kommuneloven. 

 

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

6.1 Rådmannen 

Kommunestyret  har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og 

eksplosjonsvernloven med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i 

lov,til rådmannen.  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.. 

6.2 Brann- og feiertjenesten 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.21 til brannsjefen som 

lokal leder for brann- og feiertjenesten. Brannsjefen kan tildele sin kompetanse etter 

disse bestemmelser til brannmester.  

   

7 MATRIKKELLOVA 

7.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, 

med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og 

naturutvalget (PNU), jf matrikkellova § 5a m.v.  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) , 

jf matrikkellova § 5a m.v. 

Unntatt fra delegering er fastsetting av gebyrregulativ for matrikkelopplysninger, jf 

matrikkellova § 32. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

7.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.1 til 

rådmannen, jf matrikkellova § 5a m.v. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 
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eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor.  

 

8 EIERSEKSJONSLOVEN 

8.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter eierseksjonsloven § 7 femte ledd om 

fastsetting av gebyr dersom det må avholdes en befaring. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

8.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

8.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor.  

 

9 FILM OG VIDEOGRAM 

9.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, 

med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Unntatt fra delegering er myndighet til å gi konsesjon for visning av film, jf lov om 

film og videogram § 2 første ledd første punktum. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

9.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov 

om film og videogram § 2 til rådmannen, jf punkt 9.1. Rådmannen kan bare avgjøre 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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10 FORPAKTINGSLOVEN 

10.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 11 om skjønn. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

10.1 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 10.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

11 FORSØKSLOVEN 

11.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forsøksloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jf forsøksloven 

§ 5 andre ledd andre punktum om endring og tillegg i fastsatte vedtekter for forsøk. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

11.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

 

12 FORURENSINGSLOVEN  

12.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU), jf forurensningsloven § 83 (delegering av myndighet lagt til kommunen).  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunal myndighet etter forurensingsloven § 43 m.v. (forurensingsaksjoner på 

regionalt nivå) er ved tidligere vedtak overført til styret for Sør-Troms 

interkommunale utvalg mot akutt forurensing (STIUA). 
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12.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

Forurensningsloven: 

 § 7, 4.ledd (gi pålegg) 

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 

 § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 

 § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 

 § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 

 § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 

 § 32, 2.ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall) 

 § 35, 4.ledd (gi pålegg om avfallshåndtering på utsalgssteder) 

 § 37 (gi pålegg om å rydde opp i avfall eller å betale for opprydding) 

 § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 

 § 49 (kreve opplysninger) 

 § 50 (foreta gransking) 

 § 51 (gi pålegg om undersøkelse) 

 § 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten) 

 § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 

 § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 

 § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 

 § 78, 3.ledd (begjære påtale ved forurensing) 

 § 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall) 

 

Forurensningsforskriften: 

 Kapittel 1 (Tiltak mot forurensing fra nedgravde oljetanker) 

 Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 

 Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 

 Kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) 

 Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 

 Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 

 Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløsvann) 

 Kapittel 15A (Påslipp) 

 Kapittel 41 (Tilsyn, klage, straff m.v.)   

 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven:  

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 

 § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 

 § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 

 § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 

 § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 

 §§ 49, 50 og 51 (kreve opplysninger, gransking og pålegg om undersøkelse) 
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 § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 

 § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 

 § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 

til teknisk sjef, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsforskriften: 

 Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 

 Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 

 Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 

 Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 

 Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann) 

 Kapittel 15A (Påslipp) 

 

til teknisk sjef, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter avfallsforskriften og 

avfallsgebyrforskriften til teknisk sjef, jf punkt 12.2. 

12.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven §§ 49, 50 

og 51 (rett til å kreve opplysninger, rett til granskning og pålegg om undersøkelse) til 

kommunelegen, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsforskriften 

kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) til kommunelegen, jf punkt 12.2. 

Kommunelegen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre 

tilsatte ved legekontoret. 

Administrativt interkommunalt vertskommune samarbeid med Lenvik 

kommune. 

12.4 Brannsjefen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven: 

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak, dispensasjon fra 

bestemmelser i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 

småovner) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse, endre/omgjøre dispensasjon fra 

bestemmelser i forskrift om åpen brenning av avfall i småovner) 

 § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 

 §§ 49, 50 og 51 (rett til å kreve opplysninger, rett til gransking og pålegg 

om undersøkelse) 

 

 til brannsjefen, jf punkt 12.2. 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

forurensningsforskriften kapittel 1 (Tiltak mot forurensning fra nedgravde 

oljetanker) til brannsjefen, jf punkt 12.2.   
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Brannsjefen er kommunens representant i styret for STIUA, med varabrannsjefen 

som stedfortreder. 

Brannsjefen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

innenfor brannvesenet. 

13 FRILUFTSLOVEN 

13.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører friluftsområdene og 

friluftslivet i kommunen. 

13.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 13.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

13.3 Teknisk sjef   

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor. 

 

14 GRAVFERDSLOVEN 

14.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, 

fjerde og femte ledd (om hvem som sørger for gravferden), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

14.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

15 HUSBANKLOVEN  

15.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Midler til videre utlån og støtteordninger behandles etter retningslinjer fastsatt av 
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kommunestyret og Husbanken, jf kommunestyrets ramme fastsatt i vedtak om lån til 

videre utlån. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3.  

15.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, jf reglementet punkt 22.5.8. 

 

16 HUSLEIELOVEN 

16.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven § 11-1 

(Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter) og § 11-2 (Boliger 

for personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

16.2 Rådmannen  

Kommunestyret gir etter husleieloven § 3-6 rådmannen fullmakt til å inngå 

selvskyldergaranti for husleieavtale innenfor en ramme med inntil 25 000 kr dog 

ikke ut over seks måneders husleie, ved bruk av fastsatt garantidokument.  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 16.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

17 INTRODUKSJONSLOVEN 

17.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

17.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 17.1 til rådmannen. 
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18 JORDLOVEN 

18.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

18.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

19 KIRKELOVEN 

19.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 36 om 

hvorvidt konfirmasjonsopplæring skal legges til grunnskoletiden når særlige grunner 

tilsier det og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes til opplæringen, med de til enhver 

tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelige myndighet. 

19.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 19.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

20 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER  

20.1 Rådmannen  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Dyrøy kommune, jf lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

20.2 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Dyrøy kommune etter punkt 20.1 til teknisk sjef. Teknisk sjef kan 

tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk 

kontor. 

 

-�267�-



19 

 

21 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 

21.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, 

til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv de overordnede planer som berører offentlig organiserte 

helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

21.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 21.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

22 KOMMUNELOVEN 

22.1 Formannskapet 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter kommuneloven § 13. Melding 

om vedtak etter denne bestemmelse forelegges vedkommende organ i neste møte. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til loven, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

22.2 Myndighet til rådmannen i enkeltsaker  

I medhold av kommuneloven § 23 nr 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering til 

administrasjonen er, med mindre annet er lovbestemt, delegering til rådmannen. 

22.3 Rådmannens underskriftskompetanse og innstillingsrett 

Rådmannen gis i medhold av kommuneloven § 9 nr 3 myndighet til å underskrive 

på kommunens vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging 

av endelige politiske vedtak. 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler med varighet innenfor 

EØS-reglementet, for områdene forsikring, reiser, banktjenester og andre 

tjenestekjøp. 

Rådmannen gis i medhold av kommunelovens § 39 nr 2 innstillingsrett til 

formannskap og utvalg. 
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22.4 Myndighet til rådmannen på personalområdet 

22.4.1 Myndighet 

I medhold av kommuneloven § 24 gis rådmannen myndighet til å treffe avgjørelser i 

alle personalsaker som ikke direkte er tillagt administrasjonsutvalget. 

22.4.2 Opprettelse og nedleggelse av stillinger 

Vedtak om opprettelse og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen innenfor 

budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. 

Arbeidstakerorganisasjoner med minst 15 medlemmer i kommunen kan anke vedtak 

inn for administrasjonsutvalget. 

22.4.3 Omgjøring av stilling 

Vedtak om omgjøring av stilling tillegges rådmannen. Arbeidstakerorganisasjoner 

med minst 15 medlemmer i kommunen kan anke vedtak inn for 

administrasjonsutvalget. 

 

22.4.4 Tilsettingsprosedyre og tilsettingsmyndighet 

Stillinger Intervjugruppe Tilsettingsorgan 

NIVÅ 1  Rådmann Ordfører 

Varaordfører 

En repr. valgt av komm.styret 

Tillitsvalgt 

Kommunestyret 

NIVÅ 2                    

Kommunalsjef 

 

Rådmannen 

Tillitsvalgt 

Enhetsleder personal 

Rådmann 

NIVÅ 3              

Enhetsleder 

Rådmannen 

Tillitsvalgt 

Enhetsleder personal 

Rådmannen 

NIVÅ 4                     

Øvrige stillinger 

Enhetsleder 

Tillitsvalgt  
Enhetsleder personal 

 

Rådmannen 

Stillinger på nivå 2 er de stillinger som tilhører rådmannens ledergruppe. Partene 

anmodes om å se til at begge kjønn er representert i intervjugruppe. 

Arbeidstakerorganisasjoner med minst 15 medlemmer i kommunen, kan anke 

beslutning om administrativ tilsetting inn for administrasjonsutvalget dersom 

grunnen er saksbehandlingsfeil eller brudd på lov og avtaleverk. 

22.4.5 Lønn m.v. 

Formannskapet  gis fullmakt til å fastsette rådmannens lønn.  

Rådmannen gis fullmakt til å forestå øvrige lokale lønnsforhandlinger. 

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette lønn ved nytilsetting, innenfor budsjettets 

ramme. 

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtaler om basistilskudd, driftstilskudd og 
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takster m.v. for leger, fysioterapeuter og psykologer som er framforhandlet av 

Kommunenes Interesseorganisasjon KS og fullmakt til å inngå lokale avtaler om 

allmennpraksis i fastlegeordningen.  

22.4.6 Permisjonsmyndighet 

Rådmannen gis myndighet til å gi permisjoner. 

22.4.7 Videredelegering 

På personalområdet delegerer rådmannen til leder personalenheten samme 

myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret, med de begrensninger og 

unntak som følger av reglement, forskrifter og overstående. 

22.5 Myndighet til rådmannen på økonomiområdet 

22.5.1 Generelt 

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette 

reglement, slik at det ikke foretas disponeringer med kostnadsomfang som er 

uforenelig med budsjettforutsetningene, lover og forskrifter. 

Vedtak om igangsetting av nye investeringstiltak, eller utviding av igangsatte 

tiltak, tilligger kommunestyret, med unntak nevnt under fullmakter til 

formannskapet og rådmannen. Kommunestyret vedtar budsjett gjennom en 

nettoramme til hvert rammeområde og hver driftsenhet, det vil si med brutto 

driftsutgifter fratrukket de tilhørende driftsinntekter og angir eventuelle mål og 

premisser for tildelingen. Enhetene har ansvar for å holde driften innenfor disse 

budsjettrammer. 

Rådmannen kan foreta budsjettregulering i investeringsbudsjettet som er av 

regnskapsteknisk art og med tidsforskyvninger mellom årene, innenfor den 

økonomiske ramme for det enkelte tiltak. Denne fullmakt kan ikke 

videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne 

fullmakten kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å vedta ytterligere bevilgninger i 

investeringsbudsjettet når slike er inndekket ved å overføre et tilsvarende beløp 

fra driftsregnskapet. Rammen settes til 50 000 kr pr prosjekt pr år. Denne 

fullmakten kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta avslutning av investeringsprosjekt mot 

reservefond ved mindreforbruk. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten 

flyttes fra en enhet til en annen. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret 

til den enkelte enhet etter at forhandlingene er gjennomført. 

22.5.1.1 Videredelegering 

Innenfor driftsbudsjettet videredelegerer rådmannen til leder av drifts- og 

støtteenheter innenfor eget område samme myndighet som rådmannen har fått av 
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kommunestyret, med de begrensninger og unntak som følger av reglement, 

forskrifter og overstående.  

22.5.2 Anvisning 

Anvisningsmyndighet for Dyrøy kommune tillegges rådmannen, med unntak for 

anvisninger som gjelder rådmannens personlige forhold eller der hvor rådmannen er 

inhabil. 

Ordføreren anviser på alle bilag vedkommende rådmannens personlige forhold eller 

der hvor rådmannen er inhabil. 

22.5.2.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer anvisningsmyndigheten til leder av drifts- og 

støtteenheter innenfor eget område samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

Rådmannen gir innenfor disse rammer utfyllende budsjettfullmakter i årlige 

budsjettrundskriv. 

22.5.3 Strykningsbestemmelser 

Driftsregnskapet 

Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift 

om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 

styrkninger i forbindelse med avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i 

forskriftene, og i driftsregnskapet foretas strykninger etter følgende rekkefølge: 

1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert 

av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.  

2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til 

finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av 

kommunestyret selv. 

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års 

løpende inntekter eller innbetalinger. 

Ved delvise strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i 

driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i 

investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 

Investeringsregnskapet 

Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i 

regnskapsforskriften § 9. En netto merutgift skal først reduseres ved å: 

1. Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter ved salg av 

anleggsmidler 

2. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til 

prosjekter med manglende finansiell dekning 

 

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal 

prioriteres og hvilke ubundne investeringsfond som skal benyttes.  
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22.5.3.1 Videredelegering 

Innenfor strykningsbestemmelsene videredelegerer rådmannen til økonomisjefen 

den samme myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret. 

22.5.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav 

Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav med de til 

enhver tid gjeldende rutiner, forskrifter og lover. 

22.5.4.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle krav. 

22.5.5 Fullmakt til å avskrive krav 

Et kommunalt krav kan oppfylle vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring. 

Kravet skal i så tilfelle avskrives. Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer 

som i henhold til de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene § 7 punkt 3.4 

skal avskrivers regnskapmessig dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale 

krav som fyller vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes. 

1. Avskrivning ved bortfall av kravet 

 Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en gjeldsordning 

etter gjeldsordningsloven 

 Der kravet er foreldet 

 

2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt 

 Dette vil gjelde blant annet selskap med begrenset ansvar når selskapet er 

opphørt etter gjennomført konkursbehandling eller av andre grunner er slettet i 

Foretaksregisteret, og kravet ikke kan fremmes mot andre, for eksempel den 

ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven § 17-1 eller allmennaksjeloven § 

17-1. Det samme vil gjelde insolvente dødsbo når bobehandling er innstilt etter 

skifteloven § 33a første ledd. 

 

3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav kontstateres som tapt og avskrives når: 

 konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet 

 akkord er stadfestet 

 foreldelse er inntrådt 

 utleggsforretning ikke har ført fram 

 ved tapt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig 

 kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført 

gjeldsordning etter gjeldsordningsloven 

 debitors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregister evt returpost) 

 eventuelle sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å 

betjene restkravet 

 inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at 

inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til 10 000 kr pr krav 

 krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre 

innfordring ikke er regningssvarende. 

Avskrivninger rapporteres i årsmeldingen. 

22.5.5.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om å avskrive krav til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 
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kommunestyret. 

22.5.6 Fullmakt til å ettergi krav 

Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav. 

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes: 

 Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor en ramme 

på 20 000 kr pr sak, unntatt boliglån og sosiallån, jf særskilt kulepunkt 

o Kommunale avgifter og gebyrer 

o Eiendomsgebyrer (vann, avløp, slam, avfall, feiing) 

o Barnehagekrav og skolefritidsordning 

o Husleie 

o Andre kommunale krav 

 

 Boliglån og sosiallån 

o Fullmakt til å slette inntil 50 prosent av forfalt restanse og restgjeld 

begrenset oppad til 20 000 kr pr lån 

Ettergivelser rapporteres i årsmeldingen. 

 

22.5.6.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om å ettergi krav til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

22.5.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser 

Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og lånebetingelser: 

For fordringer eksklusive utlån: 

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag og 

tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag. 

2. Inngå akkordløsning etter avtale om delvis sletting av krav. 

 

For boliglån og sosiallån: 

1.    Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 

2.    Endre låneform (for eksempel fra serielån til annuitetslån). 

3. Betalingsutsettelse for en termin med inntil 1 år. 

4. Redusere renten med inntil 2 prosentpoeng i forhold til den til enhver tid 

gjeldende rentesats for angjeldende lånetype. 

5. Innvilge avdragsfrihet inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære 

forlengelse av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over. 

22.5.7.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om endring av låne- og 

betalingsbetingelser til økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen 

har fått av kommunestyret. 

22.5.8 Finansiering 

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av kommunens finansreglement, 

delegeres følgende fullmakter til rådmannen: 
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1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av 

kommunestyret og fylkesmannens godkjenning foreligger, herunder     

a. valg av finansinstrumentvalg  

b. av rentevilkår og øvrige betingelser 

c. valg av lånegiver 

2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, unntatt formidlingslån  

opptatt i Husbanken, innenfor de beskrankninger som følger av 

”Forskrifter om avdragstid og lånevilkår”, herunder: 

a. valg av finansinstrumentvalg  

b. av rentevilkår og øvrige betingelser 

c. valg av lånegiver 

3. Gjennomføre kommunal saksbehandling av formidlingslån, startlån, 

etableringstilskudd og utbedringstilskudd opptatt i Husbanken, samt 

påtegning på pantobligasjon knyttet til prioritetsvikelse og sletting av 

pantobligasjon ved innfrielse av lån. 

4. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 

5. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, herunder  

a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer 

b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond   

c. foreta plasseringer på særvilkår 

d. inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av 

kommunens finanskompetanse, herunder: 

o Avtaler om generell finansiell rådgivning 

o Avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler 

(aktiv forvaltning) 

 

22.5.8.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om finansiering til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

22.5.9 Avhending av festetomter 

Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avhende festetomter. 

22.5.10 Gebyrregulativet 

Dersom gebyr i henhold til Dyrøy kommunes gebyrregulativ åpenbart er urimelig i 

forhold til de prinsipper som er lagt til grunn for gebyrberegningen, har rådmannen 

myndighet til av eget tiltak å fastsette et passende gebyr. Likeledes kan rådmannen 

under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har 

fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

23 KONSESJONSLOVEN 

23.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 
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23.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

23.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.2 til teknisk sjef.  

  

24 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. 

24.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og 

innlandsfisk m.v., med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og 

friluftsliv i kommunen. 

24.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

25 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  

25.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

25.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.1 

for så vidt gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter 

søknad) og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 

(tillatelse til bruk av snøscooter), jf § 7 (vilkår for tillatelse) til rådmannen.  
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26 ODELSLOVA 

26.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

26.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

27 OPPLÆRINGSLOVA 

27.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringslova § 2-1 femte ledd (ulovlig 

fravær og straff), § 2-2 andre ledd (om undervisningstid ut over minstetimetallet), § 

2-3 første ledd (innhold i undervisning ut over minstetimetallet), § 2-5 første ledd 

(valg av målform), § 8-1 første ledd andre punktum (skolekretsinndeling) og § 13-7 

(skolefritidsordningen). 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) kan delegere myndighet til å gi forskrift 

med hjemmel i opplæringslova § 2-2 fjerde ledd (skole- og feriedager) til 

rådmannen. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

27.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 27.1 til rådmannen. 

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 

opplæringslova § 2-1 femte ledd til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

27.3 Skole- og barnehage  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til leder for skole- 

og barnehageenheten. Enhetsleder kan med de unntak som listes i kulepunkter 

nedenfor, tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til leder ved skole eller 

barnehage.  
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Unntak fra tildeling av slik myndighetsutøvelse til enhetsleder er: 

 § 2-1 fjerde og femte ledd (fritak for opplæringsplikt og offentlig påtale) 

 § 2-2 fjerde ledd (skole- og feriedager) 

 § 2-8 andre og tredje ledd (morsmålsopplæring) 

 § 2-9 (ordensreglement og liknende) 

 Kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for vaksne) 

 § 5-7 (spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder) 

 § 6-2 tredje ledd (vedtak om samisk opplæring til en eller flere skoler) 

 § 7-6 (skyss for barn under skolepliktig alder) 

 § 8-1 tredje ledd (flytting av elev i særlige tilfelle) 

 § 10-9 annet ledd, når det gjelder rektor (politiattest) 

 § 14-2 (kommunalt tilsyn med heimeopplæring) 

 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova kapittel 

4A og 5 (spesialundervisning) for voksne til enhetsleder, jf punkt 27.2. 

Enhetsleder kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

i enheten eller til leder ved skole eller barnehage, slik tildeling av 

myndighetsutøvelse gjelder dog ikke myndighet i henhold til opplæringslova § 4A-9 

(bortvisning). 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova § 10-9 

annet ledd til enhetsleder, jf punkt 27.2. Enhetsleder kan, unntatt for leder ved 

skole eller barnehage, tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre 

tilsatte ved enhetens kontor eller til leder ved skole eller barnehage.  

 

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

28.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter plan- og 

bygningsloven (pbl) til Plan- og naturutvalget (PNU), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av pbl: 

 underinstansbehandling av klagesaker i henhold til pbl § 1-9 

 vedtak om utarbeiding av planprogram ved mindre omfattende revisjoner av 

kommuneplanen, jf pbl § 11-13 annet ledd annet punktum 

 kommuneplan, vedtak om offentlig ettersyn, jf pbl § 11-14 første ledd 

 kommuneplan, mindre endringer, jf pbl § 11-17 

 reguleringsplan, vedtak om offentlig ettersyn, jf § 12-10 første ledd 

 reguleringsplaner, merknadsbehandling, jf pbl § 12-10 tredje ledd 

 fastsette planprogram, jf pbl § 12-9 tredje ledd 

 fremme innsigelse mot planer i nabokommuner, jf pbl § 5-4 annet ledd 

 behandle private planforslag, jf pbl § 12-11 

 vedtak av mindre reguleringsplaner, jf pbl § 12-12 andre ledd 

 vedtak av mindre endringer i reguleringsplan, jf pbl § 12-14 andre ledd 

 vedtak om midlertidige forbud mot tiltak og eventuell fristforlengelse, jf pbl 

§§ 13-1 og 13-3 

 dispensasjonsmyndighet etter § 19-4, jf §§ 19-2 og 19-3 delegeres slik: 

vedtak om dispensasjon i forhold til kommuneplan og reguleringsplan 

 saker i henhold til pbl kapittel 20 som administrasjonen finner 

kontroversielle kan forelegges planutvalget til førstegangsbehandling 
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 pbl § 27-5, andre ledd (fjernvarmeanlegg).  

 søknad om fritak etter FOR 2009-10-29 nr 1352: Forskrift om 

tilknytningsplikt 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) innstiller til kommunestyret i plansaker. 

28.2 Rådmannen 

Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter pbl til rådmannen: 

 dispensasjonsmyndighet etter § 19-4, jf §§ 19-2 og 19-3 delegeres slik: 

vedtak om dispensasjon i forhold til kommuneplan og reguleringsplan i små 

saker uten prinsipiell betydning 

 reguleringsplan, oppstart av reguleringsplanarbeid, jf pbl § 12-8 første ledd, 

opptre som planmyndighet i møte 

 vedtak av små endringer i reguleringsplan, jf pbl § 12-14 andre ledd 

 Kapittel 20. Søknadsplikt 

 Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader 

 Kapittel 22. Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

 Kapittel 23. Ansvar i byggesaker 

 Kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak 

 Kapittel 25. Tilsyn 

 Kapittel 26. Opprettelse og endring av eiendom 

 Kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur, med unntak av § 27-5 andre ledd 

 Kapittel 28. Krav til byggetomta og ubebygd areal 

 Kapittel 29. Krav til tiltaket 

 Kapittel 30. Krav til særskilte tiltak 

 Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk, med unntak av § 31-8 

 Kapittel 32. Ulovlighetsoppfølging 

 Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom, med unntak av § 33-1 

som ikke kan delegeres 

 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å være ”ansvarlig myndighet” etter § 5 i 

forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni 2009. Avgjørelser etter forskrift om 

konsekvensutredninger er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor 

ikke påklages. 

Kommunestyret delegerer vedtaksmyndighet etter følgende forskrifter hjemlet i pbl 

til rådmannen: 

 FOR 2010-03-26 nr 488: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 

 FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(byggteknisk forskrift). 

28.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pbl med lokale og sentrale 

forskrifter til teknisk sjef. Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse 

bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk kontor, med unntak av §§ 32-3 (pålegg 

om retting og pålegg om stans), 32-5 (tvangsmulkt), 32-6 (forelegg om plikt til å 

etterkomme pålegg eller forbud), 32-7 (tvangsfullbyrdelse) og 32-8 

(overtredelsesgebyr). 

 

-�278�-



30 

 

29 POLITILOVEN 

29.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter politiloven § 14 

(Politivedtekter), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

formannskapet. 

 

30 FRISKOLELOVA 

30.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friskolelova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

30.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 30.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

31 SERVERINGSLOVEN 

31.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

31.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

32 SKATTEBETALINGSLOVEN 

32.1 Rådmannen 

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter skattebetalingsloven kapittel 

15 (Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse - lempning) til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, andre slike saker forelegges skatteutvalget (formannskapet). 
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32.2 Økonomisjefen 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.1 til økonomisjefen. 

Økonomisjefen har fullmakt til å holde forretning for utleggspant i henhold til 

skattebetalingsloven, jf Skattedirektoratets melding nr 3 av 7.juli 1999 og til på 

vegne av kommunen å inngi påtalebegjæring innenfor skattebetalingsområdet.  

Økonomisjefen kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

økonomikontoret.  

 

33 SKOGBRUKSLOVA 

33.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører skoginteressene i 

kommunen. 

33.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

34 SMITTEVERNLOVEN 

34.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunelegen i henhold 

til smittevernloven.  

34.2 Kommunoverlegen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter §§ 

4-1 første og tredje ledd (Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i 

kommunikasjon, isolering og smittesanering) og 4-9 første, andre og fjerde ledd 

(Plikt til helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer 

og gjennomføre tiltak) til kommuneoverlegen.  
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35 SOSIALE TJENESTER  

35.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), med de til enhver tid gjeldende forskrifter 

og endringer i lov, samt de forhold som omfattes av den til enhver tid gjeldende 

samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

35.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 35.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35.3 NAV  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.2 til til leder av NAV 

Dyrøy. Leder NAV Dyrøy kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 

 

36 FOLKEHELSELOVEN  

36.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer, med unntak som nevnt i punkt 36.4, sin 

avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm). 

Unntatt fra delegering er også myndighet vedkommende miljørettet helsevcrn som 

nevnt i §§ 10 tredje ledd (Meldeplikt og godkjenning), 16 (Stansing) og 18 (Straff).  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører folkehelsearbeidet i 

kommunen. 

36.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 36.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

36.3 Kommuneoverlegen 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen i medhold av folkehelseloven § 9 

sin myndighet til å fatte vedtak i saker om miljørettet helsevern som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

Kommunestyret delegerer i medhold av folkehelseloven § 33 sin myndighet innen 
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fagområdet miljørettet helsevern til kommuneoverlegen for så vidt gjelder nedenfor 

nevnte forskrifter der myndigheten i forskriftstekst er lagt til helserådet eller helse- 

og sosialstyret. Delegeringen gjelder: 

 FOR 1956-07-27 nr 2: Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer. 

 FOR 1988-10-10 nr 836: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt. 

 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen i medhold av folkehelseloven § 8, 

jf § 33, sin myndighet etter nedenfor nevnte forskrifter. Delegeringen omfatter også 

eventuelle nye forskrifter som blir utferdiget med hjemmel i folkehelseloven § 8 

med mindre annet er bestemt i den enkelte forskrift. Delegeringen gjelder: 

 FOR 1995-01-02: Forskrift om avløpsslam. 

 FOR 1995-12-1: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. (tilsyn etter § 25). 

 FOR 1996-06-13: Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 

 FOR 1998-05-06: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hud-, pleie-, 

tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (godkjenning av lokaler etter § 5 og 

tilsyn og virkemidler etter § 8). 

 FOR 2001-12-04: Forskrift om vannforsyning og drikkevann. 

 

Delegering til kommunelegen gjelder ikke for avgjørelsesmyndighet som ligger til 

kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 

nr 3. 

 

37 STEDSNAVN 

37.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter stadnamnlova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

 

38 STRAFFELOVEN 

38.1 Rådmannen  

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 

straffeloven § 79 femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 

i lov og med de begrensninger som følger av straffeloven § 79 femte ledd fjerde 

punktum, til rådmannen. Delegeringen omfatter kun de tilfeller der offentlig påtale 

er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, det vil si betinget offentlig 

påtale. 

Rådmannen kan bare begjære offentlig påtale i typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

39 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING  

39.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om strålevern og bruk 
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av stråling, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

39.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernforskriften § 42 

tredje ledd om tilsynsmyndighet for solarier, jf lov om strålevern og bruk av stråling 

§ 18, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning. 

39.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.2 til kommunelegen. 

 

40 TOBAKKSSKADELOVEN 

40.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakksskadeloven § 13 

(Tilsyn med røykeforbudet) med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i 

lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm), jf tobakksskadeloven § 13 andre 

ledd. 

40.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.1 til rådmannen, 

jf tobakksskadeloven § 13 andre ledd. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

40.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.2 til 

kommuneoverlegen. 

 

41 VEGLOVA 

41.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova §§ 5, 7, 30, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 første ledd, første, fjerde og femte punktum, andre 

ledd og tredje ledd, 44, 45, 47, 48, 50, 51 og 57, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

41.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.1, 

med unntak for veglova §§ 5 og 7, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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41.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 

 

42 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILT- OG PARKERINGSFORSKRIFTENE 

42.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, 

skiltforskriftene og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 

med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

42.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å treffe midlertidige vedtak om forbud mot all 

trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom forhold på 

vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier dette, til 

rådmannen, jf punkt 42.1. 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

skiltforskriftene 

 § 26 (fartsgrenser med mer) 

 § 28 (trafikkregulerende skilt) 

 § 29 (andre offentlige trafikkskilt) 

 § 30 (trafikklyssignal og vegoppmerking) 

 

til rådmannen, jf punkt 42.1.  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om 

offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr med unntak av § 2 om innføring 

av avgiftsparkering, § 3 om fastsettelse av avgiftssatsene og § 18 om å søke om 

kommunal håndheving, til rådmannen, jf punkt 42.1. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

42.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 42.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 
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43 NATURMANGFOLDSLOVEN 

43.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturmangfoldsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

43.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 43.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

43.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 43.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 

 

44 VALGLOVEN 

44.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til formannskapet i egenskap av 

valgstyre. 

Delegeringen gjelder ikke § 4-2 (Stemmestyrer) og avgjørelsesmyndighet som ellers 

ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf 

kommuneloven § 8 nr 3.  

 

45 VILTLOVEN 

45.1 Plan og næringsutvalg (PNU) 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til 

enhver tid gjeldende endringer i lov til PNU 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og 

friluftsliv i kommunen. 

 

 

-�285�-



37 

 

FORKORTELSER 

1. Lov 

Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v.  

Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager 

Brann- og eksplosjonsloven LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 

Eierseksjonsloven LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om eierseksjoner 

Film og videogram LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram 

Folkehelseloven LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid 

Forpaktingsloven LOV 1965-06-25 nr 01: Lov om forpakting 

Forsøksloven LOV 1992-06-26 nr 87: Lov om forsøk i offentlig forvaltning. 

Forurensningsloven LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om 
avfall 

Forvaltningsloven LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker 

Friluftsloven LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet 

Friskoleloven LOV 2003-07-04 nr 84: Lov om frittståande skolar 

Gravferdsloven LOV 1996-06-07 nr 32: Lov om kirkegåder, kremasjon og 
gravferd 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m.  

Husbankloven LOV 1946-03-01 nr 03: Lov om Den Norske Stats Husbank 

Husleieloven LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler 

Introduksjonsloven LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere 

Jordloven LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord 

Kirkeloven LOV 1996-06-07 nr 31: Lov om Den norske kirke 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder LOV 1977-04-29 nr 34: Lov om kommunal forkjøpsrett til 
leiegårder 

Kommunale vann- og avløpsgebyrer LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter 

Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og 
fylkeskommuner  
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Konsesjonsloven LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom mv 

Laksefisk og innlandsfisk m.v. LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 

Matloven LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og 
mattrygghet mv. 

Matrikkellova LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering  

Motorferdsel i utmark og vassdrag LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag 

Naturmangfoldsloven LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens 
mangfold 

Odelslova LOV 1974-06-28 nr 58: Lov om odelsretten og åsetesretten 

Opplæringslova LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunngrunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

Lov om endringer i plan- og 

bygningsloven 

LOV 2004-05-07 nr 24: Lov om endringer i plan- og 
bygningsloven (klage og innsigelse) 

Politiloven LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet 

Serveringsloven LOV 1997-06-13 nr 55: Lov om serveringsvirksomhet 

Skattebetalingsloven LOV 2005-06-17 nr 67: Lov om betaling og innkreving av 
skatte- og avgiftskrav 

Skogbruksloven LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk 

Smittevernloven LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme 
sykdommer 

Sosiale tjenester LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV) 

Stedsnavn LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn 

Straffeloven LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov 

(Straffeloven) 

Strålevern og bruk av stråling LOV 2000-05-12 nr 36: Lov om strålevern og bruk av stråling 

Tobakkskadeloven LOV 1973-03-09 nr 14: Lov om vern mot tobakksskader 

Tvistemålsloven LOV 1915-08-13 nr 06: Lov om rettergangsmåten for tvistemål  

Utlendingsloven LOV 1988-06-24 nr 64: Lov om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her 

Valgloven LOV 2002-06-28 nr 57: Lom o valg til Stortinget, fylkesting og 
kommunestyrer 

Veglova LOV 1963-06-21 nr 23: Veglov 
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Vegtrafikkloven LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov 

Viltloven LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet 

2. Forskrift 

Avfallsforskriften FOR 2006-03-21 Forskrift om innsamling av 

husholdningsavfall i eierkommunene til Hålogaland 

Ressursselskap IKS 

Delegeringsforskriften FOR 2003-12-08 nr 1479: Vedtak om overføring av 

myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet 

etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og 

skogbruksloven 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag 

FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

Forskrift om boligtilskudd fra Husbanken FOR 2004-12-22 nr 1756: Forskrift om boligtilskudd fra Den 

Norske Stats Husbank 

Forskrift om brannforebyggende tiltak 

og tilsyn 

FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn 

Forskrift om delegering av myndighet til 

kommunene etter forurensningsloven § 

81 

FOR 2002-04-22 nr 1906: Delegering av myndighet til 

kommunene etter forurensningsloven § 81 

Forskrift om familiebarnehager FOR 2005-12-16 nr 1555: Forskrift om 

familiebarnehager 

Forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager 

FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling 

i barnehager 

Forskrift om likeverdig behandling 
ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager 

FOR 2010-10-29 nr 1379: Forskrift om likevedig 

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager 

Forskrift om gjødselvarer mv. av 

organisk opphav 

FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av 

organisk opphav 

Forskrift om hjemmekompostering FOR 2004-12-14 Forskrift for heimekompostering av 

organisk avfall i Dyrøy kommune 

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester 

m.v. 

Forskrift om midlertidig og varig 
dispensasjon og unntak fra 
utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder 

FOR 2005-12-16 nr 1508: Forskrift om midlertidig og 

varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder 

Forskrift om offentlig 
parkeringsregulering og 

FOR 1993-10-01 nr 921: Forskrift om offentlig 
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parkeringsgebyr parkeringsregulering og parkeringsgebyr 

Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. 

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. 

Forskrift om pedagogisk bemanning FOR 2005-12-16 nr 1507: Forskrift om pedagogisk 

bemanning 

Forskrift om saksbehandlingsregler 

ved opptak i barnehage 

FOR 2005-12-16 nr 1477: Forskrift om 

saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 

Forskrift om tømming av slam FOR 2004-12-14 Forskrift om tømming av 

slamavskiller, privèt, tette tanker m.v. og slamgebyr i 

Dyrøy kommune 

Forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog 

FOR 1987-08-04 nr 1157: Forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog 

Forskrift om startlån fra Husbanken FOR 2004-12-22 nr 1759: Forskrift om startlån fra Den 
Norske Stats Husbank 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer FOR 2002-03-18 Forskrift om vann- og kloakkavgifter i 

Dyrøy kommune  

Forskrift om vederlag for opphold i 

institusjon m.v. 

FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for 

opphold i institusjon m.v. 

Forskrift om åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner 

FOR 2002-03-18: Åpen brenning og brenning av avfall 

i småovner i Dyrøy kommune 

Forurensningsforskriften FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av 

forurensning 

Gebyrregulativet Betalingsregulativ, årlig forskrift i budsjettvedtak 

GOF FOR 1997-01-22 nr 35: Forskrift om godkjenning av 

foretak for ansvarsrett (GOF) 

SAK FOR 2003-06-24 nr 749: Forskrift om saksbehandling 

og kontroll i byggesaker (SAK) 

Skiltforskriften FOR 2005-10-07 nr 1219: Forskrift om offentlige 

trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 

anvisninger (skiltforskriften). 

Strålevernforskriften FOR 2003-11-21 nr 1362: Forskrift om strålevern og 

bruk av stråling 
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Fra: jarydni@online.no
Sendt: 22.11.2016 12:05:37
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høringsuttalelse Hoved - og Delegasjons-reglement
Vedlegg: 
Noen korte kommentarer fra HTV i Utdanningsforbundet.

1. Høringsfrist er for kort.
2. HTV-gruppa har ikke vært involvert i noen grundig debatt rundt endringene ift 

reglementene. Vi har på noen av punktene fått orientering fra rådmannen om hennes 
tanker rundt nåværende praksis og hennes egne tanker om endringer.

3. Det legges opp til utstakt delegering til rådmannen i delegasjonsreglementet. Debatten 
rundt dette bør dreie seg om det er det vi i Dyrøy ønsker. Kan vel i ytterste konsekvens føre 
til en rådmannsstyrt kommune mer enn en politikerstyrt.

4. Kan det være en ide å organisasjonsmessig behandle forslagene mer partssammensatt enn 
det til nå har vært? Før en endelig avgjørelse tas.

Mvh 
Jan-Åge Rydningen
HTV Utdanningsforbundet Dyrøy.
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Hovedtillitsvalgt: Kine Svendsen tlf: 488 67 597 
Plasstillitsvalgt: Britt Tove Skogstad tlf: 481 74 643 
Plasstillitsvalg: Leif-Hermod Jenssen tlf: 906 23 001 
 

Dyrøy Kommune                                                   28.02.2017 

V/ Rådmann 

9311 Brøstadbotn        

 

 

Høring vedrørende hoved og delegeringsreglement. 

 

Dyrøy Delta gir følgende høring til hoved- delegasjonsreglementet: 

Punkt 2.2.3 Arbeidsmiljøutvalg: 

  Rådmann er ikke i utvalget, har sekretærfunksjonen. 

 Innstillingsrett må også nestleder ha ved leder sitt fravær. 

 Alle arbeidstakerorganisasjonene sine tillitsvalgte kan ha møterett. 

Punkt 2.2.4 Forhandlingsutvalg. 

 Forhandlingsutvalget skal bestå ordfører, ett medlem av formannskapet og 
rådmann eller dens stedfortreder 

 Arbeidsoppgaver: Forhandle lønn for alle ansatte. Samt foreslå 
lønnsplassering for rådmann/enhetsledere som vedtas av kommunestyre. 

 

Viltutvalget beholdes i den form det er. 

 Årsak er at det blir en bedre viltforvaltning. Jfr. nabokommuner som har 
gjeninnsatt viltutvalget. 

Plan og byggekomiteen beholdes, komiteen gis utvidet fullmakt og har møteplikt i alle 
møter vedrørende nybygg/renovering/prosjekter av kommunens bygge masse. Har 
rapporteringsplikt til kommunestyrer. 

 

Med hilsen  

Dyrøy Delta 
Kine Svendsen                                                              Leif- Hermod Jenssen 
HTV                                                                               Plasstillitsvalgt 
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Br.botn 
27.februar 2017. 

 
 
 

Høringsuttalelse ang forslag til nytt Delegerings- & Hoved-
reglement for Dyrøy Kommune 

 
 
 

1. Delegerings-reglement. 
Forelagt forslag innebærer omfattende endringer fra dagens praksis i 
kommunen. Avveiningen vil være om omfattende delegering er bedre 
enn dagens praksis. På enkelte områder vil delegering sikkert være 
hensiktsmessig, mens det på andre områder kan tenkes at dagens 
ordning er best. 
Med bakgrunn  i dette mener UDF at det kan være hensiktsmessig med 
en brei gjennomgang før avgjørelse fattes.  
F.eks kan en partssammensatt gruppe med noen fra arbeidsgiversiden, 
arbeidstakersiden og politikere opprettes. Sammen gjennomgår gruppa 
hva som er hensiktsmessig for Dyrøy kommune. 
 
 
 

2. Hoved-reglement. 
I forslaget dom foreligger er det foreslått endring av AMU i forhold til 
sammensetning. Slik UDF leser dokumentet er politikerne ikke 
representert.  
Dette er den eneste faste arenaen arbeidstakerne og politikere møtes, 
og slik UDF ser det er det ikke til hemsko at politikere er med i AMU. 
 
 
 
 

Hilsen 
Utdanningsforbundet Dyrøy 
 

Dyrøy 
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Hovedreglement og delegasjonsreglement for Dyrøy kommune- 
høringsuttalelse fra Dyrøy Arbeiderparti v/ kommunestyregruppa og 
leder. 
 
 
Dyrøy AP legger fram følgende innspill etter høringsrunde i partiet: 

 
Hovedreglementet og delegasjonsreglementet må legge til grunn at den politiske 
medvirkningen i kommunens virksomhet skal ivaretas på en god måte. 
 
Det har vært krevende å skaffe seg oversikt over hva som er endret i forslaget til nytt 
hovedreglement og delegasjonsreglement. Vi ønsker et oppsett, gjerne i tabells form, som 
tydelig viser hva som er forskjellen på ny og gammel versjon. 
 
Utvalgslederes innstillingsrett er foreslått tatt bort. I utgangspunktet kan slik innstillingsrett 
være viktig for å synliggjøre utvalgets muligheter til å gjøre andre vedtak enn det 
administrasjonen innstiller på. Men slik arbeidet med saksbehandling og utsending av 
sakspapirer fungerer i administrasjonen akkurat nå, med stadig sent utsendte sakspapirer, 
har ikke utvalgsledere mulighet til å benytte seg av denne retten. 
 
Dyrøy Ap mener at administrasjonsutvalget fortsatt skal ansette enhetsledere. Det bør 
likevel presiseres i reglementet at rådmannen har oppfølgings- og arbeidsgiveransvaret for 
alle ansatte i Dyrøy kommune. Adm.utvalget bør fortsatt innstille til kommunestyret ved 
ansettelse av rådmann.  
 
Det har vært mye diskusjon rundt sammensetningen i arbeidsmiljøutvalget, og ikke så mye 
om utvalgets størrelse. Med tanke på argumentene om hensiktsmessig sammensetning, 
effektivitet og sparte kostander, kan man vurdere å gå ned til 2-3 fra arbeidsgiversiden 
(dette kan være både fra adm og pol side) og 2-3 fra arbeidstakersiden + verneombud.   Det 
bør presiseres at administrasjonen er sekretariat for AMU og at rådmannen innstiller i 
sakene. 
 
Dyrøy Ap mener at ungdomsråd og eldreråd bør ha likelydende møte- og talerett i 
kommunestyre og hovedutvalg. 
 
Dyrøy Ap mener det er gode argumenter for at viltutvalget bør opprettholdes som 
underutvalg til PNU, men ønsker også å få mer informasjon om viltutvalgets oppgaver på 
møtet 9.3. for å kunne ta en beslutning om videreføring eller overføring av oppgaver til PNU. 
 
Byggekomiteen avvikles, ansvaret for oppfølging av større prosjekter ligger på 
administrasjonen. 

Under delegasjon til OPOM bør det framkomme at OPOM har ansvar for fordeling av midler 
fra Salmar Kulturfond i Dyrøy, ihht. vedtekter. 
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Under delegasjon til Formannskapet er det en lang liste med oppgaver i den gamle versjonen 
som det er vanskelig å få øye på i de nye dokumentene. Ber om at administrasjonen redegjør 
for dette i møtet 9.3. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/236 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 25.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Drifts og organisasjonsgjennomgang - ny organisasjonsmodell 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 61/17 07.06.2017 

Kommunestyret 33/17 20.06.2017 

Administrasjonsutvalget 6/17 12.06.2017 

Arbeidsmiljøutvalget 10/17 12.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Økonomiske beregninger - drifts og organisasjonsgjennomgang 

2 Sluttrapport fra Telemarksforsking - 2016 

3 Telmarksforskning rapport  fase 2 - 2017 

 

Saksopplysninger 

 

I saksfremlegget redegjøres det for prosessen fra og med vedtak i kommunestyre den 16.12. 

2016. 

Hensikten er å beskrive de tiltak underveis som danner bakgrunnen for rådmanns forslag til 

vedtak. 

 

Historikk 

Drifts og organisasjonsgjennomgangen startet med rådmannens forslag i budsjett for 2016 hvor 

det ble lagt inn økning av en stilling i administrasjonen med ansvarsområde bistå med 

kvalitetsutvikling og omstilling i organisasjonen.  

Nåværende organisering i kommune tilfredsstiller ikke lovkrav iht til opplæringsloven  

 § 13-1. «Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring.  Kommunen skal ha 

skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået» 

 

 

Nåværende organisering: 

En ren tonivå-modell. Rådmannen (alene) utgjør nivå 1, alle enhetslederne utgjør nivå 2 
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Vedtaket i kommunestyret 15.12.2015  

«Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på omstilling 

og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomført som prosjekt med tilrådning 

til ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet av 2016». 

 

Telemarksforskning ble valgt som leverandør for å bistå med en drifts og 

organisasjonsgjennomgang etter utlysning av anbudet i fase 1 gjennomføring i 2016. 

Telemarksforskning har tidligere ledert vært ansvarlig for levere rapporter tidligere til 

kommunen: 

- Evaluering av Dyrøy kommunes pleie-, rehabilitering og omsorgtjenester (TF-notat 17/2013 – 

28.06.2013) 

- Gjennomgang av PRO-tjenestene (29.09.2015) 

- Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune (19.01.2016) 

 

Formannskapet har vært styringsgruppe for prosjektet. Rådmann har vært prosjektansvarlig. 

 

Oppdragsforståelse fase 1: 

I drifts- og organisasjonsgjennomgangen skal Telemarkforsking: 

- Kartlegge og analysere nåværende organisasjonsstruktur/-modell og omstillingsbehov. 

- Begrunne og fremme forslag til en god, funksjonell og fremtidsrettet organisasjonsstruktur/-

modell for hele kommunen. I dette ligger også hvilke tjenester som skal utføres av kommunen 

selv, og hvilke tjenester som bør løses ved interkommunalt samarbeid. 

- Det skal legges spesiell vekt på ivaretakelse av lovkrav kompetansebehov og –krav og 

tilgjengelighet 

- Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft 

 

Metode: Intervju med ledere, ansatte og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

Endelig rapport ble levert 1.9.2016 

 

Telemarksforskning frem følgende forslag til organisering i sin rapporten:  

4 kommunalsjefer fordelt på følgende enheter: 

- Stab /støtte,  

- Oppvekst og kultur,  

- Helse, omsorg og velferd  

- Teknisk, areal og miljø.  

 

Foruten endret organisering pekte rapporten på: 

-Sammensetning av AMU: «Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer. Arbeidsgiversiden 

er representert med 5 folkevalgte og arbeidstakersiden er representert med 4 tillitsvalgte og 

hovedverneombudet. Rådmannen og administrativ toppledelse bør klart være representert i 

arbeidsmiljøutvalget. 

- Behov for økt styring 

- Ordfører er i hht. pkt. 2.11 kommunens tiltakssjef (næringssjef). Rådmannen synes i sin rolle 

ikke å ha hverken ansvar eller myndighet i ifht. tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 

Rådmannen er administrativt overordnet plan- og næringsrådgiver. Denne bør være underordnet 

rådmannen også i saker som vedrører tiltak/næring 

 
Telemarksforskning ga en orientering om innholdet i den foreløpige 

rapporten til ansatte og styringsgruppen. Forslag til ny organisering ble 

ikke behandlet i Arbeidsmiljøutvalget eller administrasjonsutvalget, og 

rådmannen hadde heller ikke gitt sin vurdering eller hatt drøftingsmøter 

med de tillitsvalgte  før behandling i kommunestyre. 
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Kommunestyre vedtak den 06.10.2016: 

«Kommunestyret vedtar at det igangsettes en større omorganiseringsprosess for den 

administrative strukturen i kommunen. Det ønskes innført en sektormodell med et 

rådmannsnivå bestående av fire kommunalsjefer utover rådmannen selv, i tråd med 

anbefalinger i rapporten fra Telemarksforsking.  

Modellalternativ 2 i nevnte rapport foretrekkes, men der det utredes videre behovet for 

eventuelle mindre justeringer for fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester 

mellom kommunalsjefområdene. Rådmannen bes i denne sammenheng om å legge fram 

sak til behandling i kommunestyret til første møte i 2017, et konkret og spesifisert 

organisasjonskart der også enhetsstrukturen og tilhørende fordeling av 

hovedaktiviteter og tjenester framgår. Det forutsettes at prosessen tas i samråd med 

tillitsvalgte i henhold til avtaleverket og enhetslederne i kommunen. 

Rådmannen bes også i denne saken drøfte behovet og ønsker om å lyse ut enkelte av 

stillingene eksternt. Rådmannen bes dessuten synliggjøre hvordan ny struktur kan 

innpasses og finansieres uten at det totale antallet stillingshjemler i årsverk vil måtte 

økes.  

Ny administrativ organisasjonsstruktur forutsettes å trå i kraft med 

virkning fra 01.06.2017. Kommunestyret ber om at det i budsjett 2017 

settes av kr 200.000 til finansiering av eksternt ressursmiljø som rådgiver 

for prosessen og til å lede og fasilitere implementeringen av ny 

organisering.» 

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak ble Fase 2 iverksatt i 2017 

 

Rådmann iverksatte utlysning av anbud etter en leverandør som skulle lede og fasilitere 

implementering av ny organisering. Utlysning og valg av leverandør ble iverksatt iht lov om 

offentlig anskaffelse. Det var 2 leverandører som ble ansett som aktuelle; EY og 

Telemarksforskning. EY ble tildelt oppdraget, men det ble levert klage fra Telemarksforsking. 

Rådmann ga styringsgruppen en orientering om prosessen. Styringsgruppen ba om at valgte 

tildelingen skulle behandles av de.  Dette medførte at beslutningen ble utsatt og EY trakk sitt 

tilbud. Oppdraget ble tildelt Telemarksforskning. Dette bidro til at det umulig å holde 

framdriftsplanen iht. vedtak i sak 46/16 at rådmannen skulle framlegge sak i kommunestyrets 

første møte i 2017.  

 

Framdriftsplan 

Rådmann og Telemarksforskning inngikk et samarbeid og det ble avtalt møter/workshops 

(arbeidsgrupper) og samlingene ble gjennomført i Dyrøy 22.03.2017-24.03.2017. I forkant ble 

det gjennomført et oppstartmøte mellom rådmannen og Telemarksforskings representanter. 

 

Det ble inndelt arbeidsgrupper i henhold til forslag til inndeling av «sektorer» iht rapporten. 

 

-Arbeidsgruppe stab og støttefunksjoner 

-Arbeidsgruppe helse, pleie/omsorg og NAV  

-Arbeidsgruppe barnehage, skole/SFO og                        

barnevern/helsestasjon/skolehelsetj./støttekontakt/avlastning 

-Arbeidsgruppe teknisk sektor, næring og kultur/fritid 
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Representanter for arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet deltok i 

arbeidsgruppene.  

Rådmannen deltok i alle arbeidsgruppene. 

 

Rapporten var ferdigstilt den 19.04.2017 

 

Telmarksforskning innledet med reduksjon i antall kommunalsjefer fra 4 til 3  i forhold til 

vedtaket som ble fattet i kommunestyre.   

«Vi legger i dette notatet fram forslag til en organisasjonsmodell som har tatt opp i seg 

informasjonen og en rekke av synspunktene som er kommet fram. Det foreslås nå noen færre 

lederstillinger – hvorav tre istedenfor fire kommunalsjefer, enn i det alternativet som 

kommunestyret sluttet seg til i sak 46/16. Oppgavefordelingen mellom sektorene 

(kommunalområdene) er også endret, om enn i rimelig beskjeden grad. Vi foreslår dessuten 

enkelte navnendringer for kommunalområdene og enhetene. Stillingene som kommunalsjef og 

enhetsleder foreslås etablert ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det 

samlede antall stillingshjemler».  
 

Rådmann trekker ut følgende hovedtrekk fra rapporten fase 2:  

Endring i forhold til nå situasjon – ny struktur med økning av 3 adm. stillinger. Næringsrådgiver 

og kultur inngår i samfunnsutvikling og infrastruktur. Ingen enhetsleder kultur. Endring i forhold 

til nå situasjon: Ny enhetsleder rehabilitering og mestring. Reduksjon 40 % hjemmebaserte 

tjenester. Endring i (og avdelingsledere i stab).Ny inndeling av merkantile ressurser 

 

Struktur:     

Innføring av 3 Kommunalsjefer.  

- Helse og Omsorg 100 %  

- Oppvekst og kompetanse 100 %        

- Samfunnsutvikling og infrastruktur 100% 

 

6 Enhetsledere.  

- Rehabilitering og mestring 40% 

- Hjemmebaserte tjenester 60 % 

- Sykehjem 100 % 

- Barnehage 100 % 

- Grunnskole; SFO og voksenopplæring 100 % 

- Teknisk drift og eiendom 100 % 

 

Rapporten foreslår at rådmannen og kommunalsjefene skal være den strategiske ledergruppen. 

Stedfortreder funksjon: Foreslås at den går på omgang blant kommunalsjefene med en 

funksjonstid på 1 ½ år. 

 

 Rapporten beskriver flere sterke sider og utfordringer ved denne organiseringen blant annet:  

- Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig, tydeligere ansvarsområder 

- Tydeligere organisasjonsmodell 

- Definert strategisk ledergruppe bestående av rådmann og kommunalsjefer 

 

Utfordringene som beskrives er blant annet kommunens nåværende og framtidige økonomiske 

situasjon all den tid omstillingen skal skje ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler.  
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Prosess etter ferdigstillelse av rapport den 21.4. 2017 -  iverksatt av rådmann  

Etter ferdigstillelse av rapporten innkalte rådmann til møte med enhetsledere og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Rapporten ble gjennomgått og det ble bedt om 

kommentarer til inndeling av de ulike sektorene slik de var presentert i rapporten. Møtet ble 

gjennomført i forkant av møte med styringsgruppemøte (FS) den 21.4.2017. Hensikten med 

gjennomgangen var å få innspill fra – sørge for medvirkning - før rådmann presenterte 

innspillene for styringsgruppen (FS). 

I styringsgruppemøte ble rapporten samt kommentarer fra enhetsledere og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombud presentert. Her et utdrag fra kommentarene. 

 

Kommentar fra enhetslederne: 

«Rapporten bør bearbeides. Konsekvenser bør utredes. Mennesker blir berørt – må være 

gjennomtenkt. Sikre at det ikke blir uro i org. Behovet for å gjøre endringer er tilstede - svaret 

ligger ikke i rapporten. Topp tung organisasjon – er dette riktig prioritering?» 

 

 

Kommentar fra tillitsvalgte: 

«Alle er positiv til medvirkningen som rådmann legger opp til. Hvem blir tapere hvis det blir 3 

kommunalsjefer? Bra vi blir inkludert og vi må også være det i den videre i prosessen.» 

 

Rådmannen la i møte med styringsgruppen (FS) frem følgende refleksjoner som utgangspunkt 

for diskusjon i styringsgruppen: 

- Antall kommunalsjefer redusert fra fase 1  

- Er den tilpasset kommunens størrelse og sammenlignbare kommuner?  

- Tilgang til kompetanse i egen organisasjon? 

- Organisasjonskartene: Er inndelingene hensiktsmessig? 

- Merkantile ressurser: Plassering vs. oppgaver  

- Tilsettinger: Forsvarlig omplassering? Intern - ekstern utlysning – hvordan sikre riktig 

kompetanse? 

- Økonomi: Får forslaget fra TF ytterligere konsekvenser enn det som ligger i budsjett 

2017?  

- Økte lønnskostnader grunnet stillingsbeskrivelser. 

 

 

Rådmann la for styringsgruppen frem forslag til videre saksbehandling: 

- Ny samling med enhetsledere, fagansvarlige, andre, HTV og HVO  

- Rådmann gir innstilling til ny organisering.  Innstillingen behandles i AMU, Adm. 

utvalget, politisk behandling FS 7 juni og KS 20.6.2017 

 

Styringsgruppen godkjente rådmannens anbefaling. 

 

Etter at styringsgruppen godkjente fremdriftsplanen hadde rådmann på nytt møte med 

enhetsledere, fagansvarlige og HTV og HVO. Denne gangen ble det en halv dags samling i 

Norsavindshagen. Alle de som hadde blitt intervjuet av Telemarksforskning; enhetsledere, 

fagansvarlige, stab, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble inndelt i 4 forskjellige grupper.  

Det vil si at de ble inndelt i grupper lik inndeling i «sektorene» under de 3 kommunalsjefenes 

ansvarsområde i tillegg til stab/støtte. 

 

De fikk i oppgave å gjennomføre en SWOT analyse med utgangspunkt i den sektoren de hørte 

under. SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en 
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organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle 

problemer og muligheter som kan påvirke utviklingen.  

 

Oppgaven var å beskrive Styrke- Svakheter-Muligheter – Trusler av organiseringen i «din» 

sektor.  

           Metoden ble valgt da dette inviterer til bred 

medvirkning. 

I tillegg til SWOT – analysen skulle følgende spørsmål besvares: 

Drøft + og - ved å innføre kommunalsjefer  

Drøft + og - ved det å ha enhetsleder 

Drøft + og - ved å samle støttefunksjoner i servicetorget 

 

SWOT analysen og spørsmålene skapte et stort engasjement og det fremkom mange momenter 

som har vært nyttige for rådmann for å få et solid grunnlag basert på bred medvirkning før 

beslutning om forslag til endelig organisering skulle tas. 

 

Oppsummering – generelle gjennomgående trekk fra SWOT analysen  

 

Styrken ved organiseringen med 3 kommunalsjefer 

- Klare «kommandolinjer» 

- Overordnet ansvar tillegges kommunalsjefene 

- Får på plass etterspurt overordnet nivå skole/barnehage. 

- Overflytting merkantile gjør oss mindre sårbare 

- Tydelig organisering av oppgavene og klare ansvarsområder 

- Økt fokus på ledelse 

- Fokus på rehabilitering og mestring, psykiatri og rus 

- Frigjør rådmann 

Svakheter ved organiseringen med 3 kommunalsjefer 

- Modellen er ikke tilpasset kommunens størrelse, 

- Kommunen er for liten til å ha 3 kommunalsjefer 

- Finansiering: «tar fra de nederste for å finansiere toppen» 

- Det blir dyrere drift 

- Stab økonomi og service avdelinger ledes av en fagleder/avdelingsleder, dvs. uten 

budsjett og personalansvar, noe som dermed tillegges rådmannen 

- Svekkelse av merkantile ressurser ute i enhetene 

- Stort spenn oppgaver som tillegges de merkantile 

- Kobling plan/næring og kultur ikke hensiktsmessig.  

- Utfordring fylle kompetanse krav til kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 

 

 Fra helse og omsorg pekes det på følgende svakheter: 

- Enhetsleder; uheldig med pleieoppgaver i tillegg til lederoppgaver 

- Fordeling av % hjemmetjeneste og mestring/rehabilitering 

- Enhetsleder tilbys stillingen som kommunalsjef (de bør lyses ut eksternt) 

 

Fra gruppen samfunnsutvikling og infrastruktur pekes det på følgende svakheter:  

- Krav til kompetanse til kommunalsjef fagkombinasjon teknisk/kultur 

- Ingen enhetsleder kultur (ansvar bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral, 

ungdomsarbeid), noe som mangler. 

 

Betraktninger i etterkant av rapporten og SWOT analysen 
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Telemarksforskningsrapporten har, -slik rådmannen ser det, vært et godt utgangspunkt for en 

SWOT analysen. For å lykkes med endringsprosesser er det viktig med involvering og 

medvirkning. Lov og avtaleverket regulerer behandling av denne type prosesser. Rådmann 

ønsket bred medvirkning og dette var også gitt i kommunestyrets vedtak. Det var viktig at de 

ansatte skulle få et eieforhold til prosessen.  

Medvirkningen spesielt i SWOT analysen, hvor de ansatte og tillitsvalgte var involvert, har gitt 

rådmann kunnskaper om organisasjonen og organiseringen slik de ansatte og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombudet ser det. Medvirkningen og dialogen rådmann har hatt med 

de ansatte har dannet et godt grunnlag for rådmannens kommentar til rapporten, samt forslag til 

ny organisering. 

Det fremkommer av de innspillene de ansatte har gitt at den største innvending mot forslag til 

organiseringen slik den er presentert av Telemarksforskning; - er at det med 3 kommunalsjefer er 

en «topp tung administrasjon» og ikke lik andre sammenlignbare kommuner.  

 

De gir også klart uttrykk for at de er bekymret for at behovet for finansiering av modellen med 3 

kommunalsjefer vil redusere antall stillinger som er knyttet til direkte tjenesteproduksjon. 

Endringer sammensetning på servicetorget synes det å være motstand mot, samt enheten 

organiseringen av samfunnsutvikling og infrastruktur hvor det foreslås at kultur skal inngå. 

Spesielt blir det pekt på at man ikke skal ha enhetsleder kultur. 

Her stilles det spørsmål om det er reelt mulig å få en kommunalsjef til Samfunnsutvikling og 

infrastruktur enheten. Hvem har kompetanse/fagkunnskaper både innenfor det tekniske tjenester 

og kultur?  

 

Drøftingsmøte  
I hht. Hovedavtalen (HA), del B skal arbeidsgiver skal ihht. § 1-4-1 så tidlig som mulig 

informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det bl.a. gjelder omorganisering/omlegging 

av driften. 

Drøftingsmøte med Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet ble avholdt den 29.5.2017. 

Sykepleierforbundet har pr i dag ingen tillitsvalgt. I tillegg hadde rådmann innkalt 

hovedverneombudet. 

 

Hensikt med møte var for rådmann å få synspunkter og betraktinger på mulige funksjonelle 

modeller som rådmann hadde kommet frem til i etterkant av gjennomført prosessen; med 

Telemarksforskning og møter med de ansatte/tillitsvalgte. 
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Rådmann presenterte 2 modeller. 

 

Modell A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rådmannens oppgaver: overordnet strategisk styring og utvikling, oppfølging interkommunalt 

samarbeid. Rådmannens ledergruppe vil bestå av foruten rådmann; ass. rådmann og leder av 

økonomi og utviklingsenheten. 

 

- Assisterende rådmann: Stedfortreder for rådmann. Ekstern/intern informasjon, saksbehandling 

internkontroll, kvalitet sikre tjenesteytingen internt.  

- Økonomi og utviklingsstab: Foruten tidligere økonomiavdeling inngår også servicetorget, leder 

av personalenheten, næringsrådgiver og folkehelsekoordinator.  

- IT flytte IT fra skole og kjøpe tjenesten fra Sørreisa kommune. 

- Skole og barnehagefaglig rådgiver 100 % vil kunne bli tillagt andre oppgaver enn oppgaver i ht 

til opplæringsloven. 

- Endring ellers under leder av PLO vil det opprettes en 3 stillinger som avdelingsledere 100 % 

som har fag og personalansvar. I dag  er det 2 fagledere. Redusert pleieressurs dersom en 

pleiestilling omgjøres til en avdelingslederstilling.  

- Ny avdeling: mestring og rehabilitering med egen avd. leder 100 %. I denne avdelingen vil 

inneha ansvarsområdene: PU tjenesten, bistand til de med behov for omsorgstjenester grunnet 

funksjonsnedsettelse, rus og psykiatri, helsesøster og fysioterapi. 

Begrunnelse for 100 % avd. ledere er bl. a økte krav til helse og omsorg, behov for styrking av 

tjenesten jf. demografisk utvikling, krav til kvalitet og dokumentasjon, økt satsning på 

forebygging. 

 

Finansiering: Beregnet økt merkostnad på kr 74.300,-.  
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Modell B 

Innføring av to kommunalsjefer: helse og omsorg og oppvekst og kultur. Ellers lik modell A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge modellene beholder inspektør i 100 % stilling (i dag fordelt 80 % inspektør og 20 % 

adm.) 

Merkantile ressurser: I forbindelse med naturlig avgang er det/vil det bli stilt krav til fleksibilitet 

i forhold til ansvarsområde. Redusert sårbarhet, fleksibilitet og fokus på service mot innbyggere 

vil bli vektlagt og dette vil medføre en fysisk flytting av ressursene. Kulturlederstillingen økes 

opp til 100 % stilling. Redusert pleie-ressurs ved omgjøring av en pleiestilling til 

avdelingslederstilling ved avdeling Mestring, forebygging og rehabilitering.  

 

 

Finansiering: Beregnet besparelse/mindrekostnad på kr 238.500,-  

 

 

 

Uttalelser fra de tillitsvalgte: 

- Positiv til begge alternativene. Konkrete modeller 

- Begge alternativene ivaretar krav om skole og barnehagefaglig rådgiver 

- Begge alternative styrker helse og omsorg og det er positivt til opprettelse av egen 

avdeling mestring og rehabilitering som vil kunne ivareta nåværende og fremtidige 

oppgaver. 

 

- Alternativ A: en ass. rådmann bidrar til mer fleksibilitet i forhold til tildeling av 

oppgaver. Usikker på kompetansekrav og mulig rekruttering til denne stillingen. 

Bekymring for arbeidsmengden som vil legges til denne stillingen. 

 

- Modell B: Tydelig ansvarsdeling. Kan synes mer hensiktsmessig enn modell A. Enklere å 

rekruttere personer til kommunalsjefstillingene. 

 

- Rådmannens forslag vil føre til færre oppsigelser. 

- Bedre løsning sett fra de ansatte sitt synspunkt. 
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- Ikke positiv, - bekymret over IT ressursen fjernes fra skole 

 

- Økonomisk ikke de store forskjeller på de ulike alternativene 

 

De tillitsvalgte pekte ellers på det positive i prosessen hvor rådmann hadde sørget for involvering 

og medvirkning fra de ansatte og tillitsvalgte. Videre håpet og pekte de på av viktigheten av at 

innspill fra ansatte og tillitsvalgte ble vektlagt og tatt med i vurderingen når beslutningen om 

endelig organisering ble vedtatt.  

Vurdering 

Rådmannen oppgaver og myndighet er definert i kommuneloven § 23. Her fastlås rådmannens 

stilling som den øverste tilsatte leder av den kommunale administrasjonen. En sentral del av 

denne ledelsesfunksjonen er plikten til å sørge for at tjenestemannsapparatet til enhver tid 

fungerer på en hensiktsmessig måte. Rådmannen er ansvarlig for samordning og effektivisering 

av helde den kommunale virksomheten, og skal sørge for at politiske vedtak blir iverksatt i 

henhold til de instrukser som blir gitt. Rådmannens «plikt til å sørge for» innebærer også at 

rådmannen også må «myndighet til å gjennomføre» 

 

Med bakgrunn i forståelsen av kommuneloven § 23 mener rådmann mener at enhver 

organisering av organisasjonen bør skje i et samarbeid med ansatte, ledere og 

tillitsvalgte/verneombud iht lov og avtaleverk. Dette innebærer at endelig utforming bør skje 

etter drøftinger med tillitsvalgte og behandling i administrasjonsutvalget før det legges frem til 

politisk behandling. Rapporten fra Telemarksforskning peker også på at fremtidige endringer bør 

skje som et samarbeid mellom rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte 

iht lov og avtaleverk.  

Kommunens virksomhet kan deles i tre hoveddeler: 

 tjenesteproduksjon 

 forvaltning 

 det å være samfunnsaktør 

Drifts og organisasjonsrapporten peker at en endring til en sektor modell er funksjonell, 

oversiktlig og forståelig. Rådmann ser også behov for en endring i organiseringen; økt krav til 

internkontroll, strategisk styring og utvikling og rapportering.  

Organiseringen av den øverste ledelse i administrasjonen i Dyrøy kommunen har ikke vært 

endret siden begynnelsen av 1990, mens oppgavene til kommunen har vært økende og vil bli 

flere. 

Den pågående kommunereformen har pekt på kommunene skal kunne løse sine lovpålagte 

oppgaver selv. Krav til kommunen er å kunne tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, 

bidra til helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, være bærekraftige og økonomisk robuste, 

samt styrke lokaldemokratiet. I forhold til tjenesteyting bør det være tilstrekkelig kapasitet, 

relevant kompetanse, en effektiv tjenesteproduksjon. 

Nye oppgaver forventes å bli tillagt kommunene, ny kompetanse må innhentes, økende krav til 

digitalisering vil kreve økte ressurser både i forhold til økonomi og personell. 
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Rapporten drøfter dette ikke inngående, men Telemarkforskning har utarbeidet en egen rapport; 

Kommunereformen hvor Dyrøy kommune blir vurdert i forhold til kapasitet, kompetanse og 

økonomi.  

Både politisk, hos ledere, blant ansatte og tillitsvalgte er det omforent forståelse for at det er 

behov for en endring i organisasjonen i Dyrøy kommune. 

Rådmannens skal i tillegg til å være øverste administrative ansvarlig, bistå med utvikling av 

næringslivet i nært samarbeid med de folkevalgte. Behovet for omstilling og tilpassing krever 

ressurser og tid. Organisasjonen med de ansatte er rådmannens «verktøy» for å løse de oppgaver 

som skal løses enten igjennom politiske vedtak eller krav til tjenesteleveranse. 

 

 I forhold til en kommunes kompleksitet når det gjelder oppgaver så vil det kunne være 

hensiktsmessig og nødvendig med tre kommunalsjefer slik Telemarksforskning foreslår, men gitt 

de økonomiske nåværende og fremtidige rammer ser rådmann det ikke forsvarlig 

 

Økonomiske beregninger: 

 Telemarksforsknings merkostnad kr 731. 279 

 Modell A merkostnad  kr. 74.308 

 Modell B mindrekostnad  kr.  238.566 

 

Økonomi – modell A og B er mindre kostbare enn Telemarksforskning sin modell.  

 

Begrunnelse for modell A og B fremfor Telemarksforskning sin modell: 

- Telemarksforskning sin modell omgjør nåværende enhetslederstilling sykehjem til 

kommunalsjefstilling helse og omsorg. Men modellen opprettholder enhetslederstilling 

ved sykehjemmet. Enten betyr dette nytilsettelse av ny enhetslederstilling sykehjem, eller 

man omgjør en sykepleierstilling til enhetslederstilling, noe som medfører redusert 

pleieressurs. 

- Redusert rammeoverføring – mindre inntekter fom 2018 Økte ressurser administrativt vil 

kunne bidra til økt kvalitetssikring og måloppnåelse 

- En plan og utviklingsavdeling, hvor bl.a næringsrådgiver og folkehelsekoordinator er 

underlagt rådmann vil gi samling og styrking av ressurser som vil kunne bidra til en 

bedre og helhetlig oppgaveløsning.  

- I modell B vil teknisk sjef være direkte underlagt rådmann. Grunnet størrelsen på enheten 

og gitt prioriteringer økonomisk vs antall kommunalsjefer må reduseres fra tre til 2.  

- Nye oppgaver og krav til kompetanse eks. ansettelse av psykolog, ergoterapeut mm 

forventes å bli et lovpålagt tilbud i enhver kommune i nær fremtid. Økte kostnader drift. 

- Kommunens demografisk utvikling; flere eldre – færre barn – færre yrkesaktive, derfor 

økning ressurser innen pleie og omsorg. Behov for endret nivå i omsorgstrappen: mere 

tjenester hjemme fremfor bruk av sykehjemsplasser. 

- Usikkerhet knyttet til mottak av flyktninger, krever fleksibilitet i forhold til 

dimensjonering av drift. 

- Økt interkommunalt samarbeid krever mere oppfølging. 

- Endring i strukturer eks Nav reformen. 

- Usikkerhet rundt kostnader på kjøp av tjenester i forbindelse med pågående 

kommunereform; i dag kjøpes mange tjenester fra Lenvik kommune som skal inngå i den 

nye Senja kommunen. 

- Økt behov for kompetanse og ressurser knyttet opp til drift. 

 

Begge modeller gjenspeiler det fokus som rådmann mener bør prege hele organisasjonen; 

innovasjon og utvikling. Modellene bidrar til en klar fordeling av ansvar og myndighet innad i 

organisasjonen.  Det vil være i begge modellene en funksjonell inndeling som bidrar til at vi skal 
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kunne kvalitetssikre og tilby gode tjenester, sørge for nærvær og et godt arbeidsmiljø, styrke oss 

i det strategiske arbeidet, samt være en utfører i forhold til det politiske nivå.  

 

I etterkant av vedtak vil prosessen med implementering iverksettes. Dette vil rådmann sørge for 

gjennomføres i samarbeid med ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. På noen områder vil 

det være behov for se på endringer etter hvert som man har naturlig avgang. Servicetorget som 

funksjon er det sted hvor innbyggerne møter oss først. Derfor bli en det viktig også her å sørge 

for rett organisering. Det som skal prege alle ansatte er våre være begreper: Faglig dyktighet – 

Imøtekommenhet – Nyskaping.  Samtidig som vi skal være en lærende organisasjon. 

Videre må det som beskrevet i Telemarksforsknings sin rapport arbeides med nærvær og sørge 

for videreutvikling av en helsefremmende arbeidsplass.   

Rådmann har underveis vært lojal til det vedtak som er fattet av kommunestyre. Styringsgruppen 

ved formannskapet har gitt sin godkjenning for at i saksfremlegget står rådmann fritt å drøfte og 

anbefale antall kommunalsjefer og den videre organisering. 

Rådmann har igjennom den prosessen som startet som startet som ny rådmann i januar 2015 til 

nå lært mye om organisasjonen og Dyrøy kommune. Den kunnskap og erfaring, samt 

medvirkning og engasjement som de ansatte og tillitsvalgte har bidratt til at rådmann velger 

alternativ B som en fremtidig modell for organisasjonen. De hovedtillitsvalgte stilte seg også 

positiv til denne organisasjons modellen. Denne modellen er også den som vil være mest 

kostnadseffektiv. 

Begrunnelse for modell B 

- Den mest kostnadseffektive til fordel for tjenester for kommunens innbyggere. 

- Økte ressurser til strategisk ledelse, gir større rom for kunne arbeide med internkontroll, 

strategisk overordnet planlegging og utvikling. 

- Rådmann frigjøres ressurser til å kunne jobbe med bl. omstilling og næringsarbeid. 

- Klar inndeling av strategisk og operativ ledelse.  

- Tilstrekkelig ledelseskapasitet og håndterbare ansvarsområder. 

- Funksjonell inndeling iht oppgaveløsning for å kunne levere rett kvalitet til rett tid til 

innbyggerne jfr krav til kommunen som skole og barnehagemyndighet. 

- Kommunalsjefene og enhetsledere vil få et helhetlig ansvar for drift, utvikling og 

måloppnåelse innen eget ansvarsområde og tilsvarende delansvar for kommune som 

helhet. 

- Tilrettelegger for tverrsektorielt samarbeid på tverr av kommunalsjefer og enheter. 

- Tydeliggjøring av hva som skal være stab funksjonen. 

- Inndeling i henhold til naturlig inndeling økonomi; Rammene 1 - 4 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Organisering gjennomføres slik modell B er beskrevet. 

2. Kommunestyre ber rådmann iverksette og implementere modell B iht lov og avtaleverk. 

3. Rådmannen orienterer KS fortløpende om prosessen. 

 

Ordførers innstilling: 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 

Enst.vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Beregninger i forhold til organisering - Dyrøy kommune

Tekst Antall

Årslønn/m 

sos. Kostnad Telem.

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076      

Kommunalsjefer - lønn m/sos.utg., årslønn 723.000 3 937 792          2 813 376          

NY Enhetsleder rehabiliteringstjenesten 40 %, årslønn 550.000 (hj.tj.) 1 712 336          284 936              

NY Enhetsleder hjemmetjenesten 60 %, årslønn 550.000 1 712 336          427 401              

Enhetsleder sykehjem, omgjøring av en sykepl.st. - samme årsl. Jfr. i dag 1 731 440          206 352              

Enhetsleder kultur, 50 % stilling av 100 % st. består, årslønn 560.000 1 725 286          

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000 1 580 659          

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000 1 762 359          

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800 1 771 814          

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir faglederst. Kr 574.500 1 738 029          

Enhetsleder økonomi 100 %, blir faglederst. Kr 600.000 1 770 788          

Sum kostnad ved innføring av Telemarksforskningens forslag til modell 3 732 065          

Telemarksforskningens forslag til Finansiering %-st. Årslønn Årslønn m/sos

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes -20 % 386 057          99 188                

Adm. Stilling inspektør grunnskole, reduseres med 60 % -60 % 551 000          396 907              

Merkantil stilling, 35 %, innsparing ved samling av stillinger -35 % 410 100          158 050              

Merkantil stilling, 35 %, innsparing ved samling av stillinger -35 % 410 100          158 050              

Kulturlederstilling 50 % reduseres ytterligere? I budsjettet er 50 % igjen

Folkehelsekoordinator, 30 % -30 % 457 200          293 669              

Fagleder hjemmetjeneste, red. til 60 % -40 % 494 200          256 028              

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 819 447          1 638 894          

Sum finansiering 3 000 786          

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering 731 279              

Telemarksforskningens finansiering av lederstillinger Årslønn Årslønn m/sos

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 723 000          937 792              

Tidligere barnehagefaglig rådgiver, 20 % stilling 386 057          99 188                

Adm. Grunnskole, inspektør 60 % 551 000          396 907              

Merkantil stilling 35 % 410 100          158 050              

Manglende dekning kommunalsjef oppvekst og komp. 283 647              

Kommunalsjef helse og omsorg 723 000          937 792              

Manglende dekning lønn kom.sjef Helse og omsorg 937 792              

Kommunalsjef samf.utv. Og infrastruktur 723 000          937 792              

Kulturleder 50 % stilling, kun 50 % gjenstår i budsjett av 100 % stilling

Merkantil stilling 35 % 410 100          158 050              

Folkehelsekoordinator 30 %, Fysioterapi/folkehelse st. 457 200          293 669              

Manglende dekning lønn kom.sjef Teknisk etat 486 073              

Sum manglende inndekning 3 kommunalsjefer 1 707 512          

Økn. Lønn NY enh.ledere rehabilitering, årslønn kr 550.000 712 336          284 936              

Økn. Lønn NY enh.leder hjemmetjeneste, årslønn kr 550.000 712 336          427 401              

Omgj.av en sykepleierstilling til enhetslederstilling sykehjem årslønn kr 731.440 731 440          206 352              

Finansiering - red. fra 100 % til 60 % faglederst. Hjemmetjeneste 494 200          256 028              

Beregnet merkostnad med å innføre 2 nye enh.ledere fra fagledere 662 661              

2 kommunalsjefer er budsjettert med i budsjett 2018-2020 819 447          1 638 894          

Beregnet underdekning Telemarksforsknings finansiering 731 279              
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FORUTSETNINGER OG FORSTÅELSE - TELEMARKSFORSKNINGENS MODELLFORSLAG

* Årslønn til kommunalsjefer, jfr. svar fra nærliggende kommuner, er fra 723.000-782.000 (+ tillegg). 

Velger å legge årslønnen til stillingene til kr 730.000 jfr. kommende lønnsforhandlinger 2017. 

* Eneste merkantilressurs skole er skoleinspektør

* Omgjøring av enhetslederstilling pleie- og omsorg til kommunalsjef helse og omsorg, 

fordrer fremdeles en enhetslederstilling PLO. Differanse til kom.sjef.lønn 937 792          731 440              

* Kulturlederstillingen er redusert i økonomiplan-perioden med 50 % stilling, for å finansiere opprettelse

av 2 kommunalsjefstillinger. En ytterligere reduksjon vil medføre fjerning av hele kulturlederstilling. 

* Årslønnene er hentet direkte fra kommunens regnskap pr person/stilling

* Enhetslederstilling Pleie- og omsorg foreslås omgjort til ny kommunalsjefstilling. Siden sykehjemmet 

behøver en enhetslederstilling, medfører dette en omgjøring av en 100 % sykepleierstilling til ny

ny enhetslederstilling. (Kr 731.440 - 615.198 (høyeste sykepl.)= ) 731440 615198

Det blir tatt ut en pleiestilling opp i enhetslederstilling sykehjem. 

* Teknisk sjefs stilling omgjøres til kom.sjef.stilling. Men enhetsledersstillingen består, dvs. at en ansatt

i teknisk stab omstilles til enhetsleder teknisk, noe som vil medfører krav om høyere lønn. 

Hentet fra rapport:

Kommunalsjef for Oppvekst og kompetanse

redusere 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver

redusere 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun skole

redusere 35 % innsparing ved samling av merkantile stillinger

Kommunalsjef for Helse og omsorg

Omgjøring av stilling som enhetsleder for pleie og omsorg

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og infratruktur

redusere 30 % av stilling som folkehelsekoordinator

redusere 50 % av stilling som kulturleder

redusere 35 % innsparing ved samling av merkantile stillinger

NY enhetsleder for rehablitering og mestring

40 % ledelse, hentes fra faglederressurs hjemmetjeneste

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester

Eksisterende stilling som fagleder hjemmetjenesten reduseres til

60 %, og avgir 40 % til enhet for rehabilitering og mestring.

Øvrige enhetsledere består

Sykehjem (Dette betyr at selv enhetslederstillingen består, selv om stillingen omgjøres til kom.sjef)

Barnehage

Skole

Teknisk etat
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565 000                        359 701                          
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Rådmannens alternativ 1 - uten kom.sjefer

HELÅRSVIRKNING I 2017 Antall

Årslønn/m 

sos.

Beregning pr 

år

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076   

NY Assisterende rådmann, årslønn jfr. kom.sjefer kr 730.000 1 937 792      937 792           

NY Skole/barnehagefaglig rådgiver 100 %, årslønn kr 620.000 1 802 996      802 996           

NY Avdelingsleder rehabiliteringstjenesten 100 % , årslønn kr 480.000 1 616 630      616 630           

NY Avd.leder hjemmetjenesten 100 %, årslønn 525.000 1 679 956      679 956           

NY Avd.leder sykehjem 100 %, årslønn 556.000 1 720 107      720 107           

NY Enhetsleder org./øk./utviklingsavdeling, årslønn kr 650.000 1 841 851      841 851           

Økt interkom.avtale IT Sørreisa 40 % (452.600-271.560) 452 600      181 040           

Enhetsleder sykehjemmet, består 100 % st., uendret 1 731 440      

Enhetsl. kultur, 50 % stilling består av 100 % st., årslønn 560.000, uendret 1 725 286      

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000, uendret 1 580 659      

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000, uendret 1 762 359      

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800, uendret 1 771 814      

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir rådgiver. Årslønn Kr 574.500 består 1 738 029      

Sum kostnad 4 780 372        

Finansiering Årslønn  Årslønn m/sos 

Omgjøring vernepleierstilling 80 % til avd.led.st. 100 % 447 200      459 595           

Omgj. Fagleder 100 % til avd.led.st 100 %, hjemmetjenesten 494 200      640 067           

Omgj. Fagleder 100 % til avd.led.st 100 %, sykehjemmet 525 900      681 123           

Enhetsleder økonomi 100 %, blir faglederst. Kr 600.000 1 600 000      770 788           

IT ressurs skole 40 % stilling, årslønn 498.700 498 700      258 359           

Effektivisering merkantil (teknisk stilling inkluderes i service) = 35 % 410 100      158 050           

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes 386 057      99 188             

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 2 819 447      1 638 894        

Sum finansiering 4 706 064        

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering 74 308             

* Omgjøring av nåværende faglederstillinger og vernepleierstilling til avdelingslederstillingene, 

medfører økt lønn jfr. ansvar med kr 30.000 pr stilling. 

* Nåværende IKT stilling 40 % skole fjernes. Skolesektor fikk økt 50 % skolestilling budsjett 2017

Dyrøy kommune betalte for 60 % IT-tjeneste til Sørreisa i 2016 kr 271.560. Omgjort til 100 % 

medfører økning på kr 181.040,-. 

* Teknisk sekretær: Hovedområdet teknisk, men også back up sentralbord/stabsfunksjoner

* Skolefaglig rådgiver 20 % st., er lagt inn budsjettet i 2017 og 2018. 

* 2 kommunalsjefstillinger er lagt inn i hele økonomiplanperioden 2017-2020. 

* Kulturlederstilling: vakanse i 50 % består ut økonomiperioden.  

* En pleiestilling fra rehabilitering gjøres om til en avdelingsleder. Redusert pleieressurs. 
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Rådmannens alternativ 2 - med 2 kom.sjefer

HELÅRSVIRKNING Antall

Årslønn/m 

sos.

Beregning 

pr år

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076   

Kommunalsjef Helse og omsorg 1 937 792      937 792     

Kommunalsjef Kultur og oppvekst 1 937 792      937 792     

NY 100 % Avdelingsleder rehabiliteringstjenesten, årslønn kr 480.000 1 616 630      616 630     

NY Enhetsleder org./øk./utviklingsavdeling, årslønn kr 650.000 1 841 851      841 851     

Økt interkom.avtale IT Sørreisa 40 % (452.600-271.560) -               181 040     

Enhetsleder kultur, 50 % stilling består, årslønn 560.000 - økes til 100 % 1 725 286      362 643     

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000 1 580 659      

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000 1 762 359      

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800 1 771 814      

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir rådgiver. Kr 574.500 består 1 738 029      

Sum kostnad 3 877 748  

Finansiering Årslønn

 Årslønn 

m/sos 

Omgjøring/redusering vernepleierstillinger til en avd.led.st. 100 % 447 200      459 595     

Enhetsleder økonomi 100 %, fjernes Kr 600.000 1 600 000      770 788     

IT ressurs skole 40 % stilling, årslønn 498.700 498 700      258 359     

Effektivisering merkantil (teknisk stilling inkluderes i service) = 35 % 410 100      158 050     

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes 386 057      99 188       

Enhetsleder sykehjemmet, består 100 % st. - fjernes 1 731 440      731 440     

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 2 819 447      1 638 894  

Sum finansiering 4 116 314  

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering -238 566    

* Omgjøring av nåværende faglederstillinger og vernepleierstilling til avdelingslederstillingene, 

medfører økt lønn jfr. ansvar med kr 30.000 pr stilling. 

* Nåværende IKT stilling 40 % skole fjernes. Skolesektor fikk økt 50 % skolestilling budsjett 2017

Dyrøy kommune betalte for 60 % IT-tjeneste til Sørreisa i 2016 kr 271.560. Omgjort til 100 % 

medfører økning på kr 181.040,-. 

* Teknisk sekretær: Hovedområdet teknisk, men også back up sentralbord/stabsfunksjoner

* Skolefaglig rådgiver 20 % st., er lagt inn budsjettet i 2017 og 2018. 

* 2 kommunalsjefstillinger er lagt inn i hele økonomiplanperioden 2017-2020. 

* Kulturlederstilling: vakant 50 % fjernes, slik at stillingen økes til 100 % 

* En pleiestilling fra rehabilitering gjøres om til en avdelingsleder. Redusert pleieressurs. 

* Med besparelse vil eventuelt benyttes til nyansettelse, f.eks. skole/rehabilitering
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Forord

• Telemarksforsking har på oppdrag fra Dyrøy kommune stått for en 
driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang med sikte på å fremme 
forslag til omstilling og en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur.

• Oppdraget er gjennomført i perioden 07.06 – 01.09.2016.

Bø i Telemark, 01.09.2016

Kjetil Lie 

Prosjektleder 
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Innledning
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Kommunale vedtak (1)

Vedtak i kommunestyret 15.12.15, sak 62/15, pkt. 27:
«Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte 
på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomført 
som prosjekt med tilrådning til ny organisering av funksjoner, kompetanse og 
behov i løpet av 2016»

Fortolkning av kommunestyrets vedtak i formannskapet 16.03.16, sak 
20/16:
1. Formannskapet fortolker dette til at man skal vurdere hele organisasjonen.

2. Formannskapet utgjør styringsgruppe for omstillingsarbeidet.

3. Formannskapet ber rådmannen legge fram sak om 
organisasjonsgjennomgang, og eventuell bevilgning til kjøp av tjenester.

6
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Kommunale vedtak (2)

Vedtak i kommunestyret 28.04.16, sak 15/16
1. Kommunestyret vedtar igangsetting av et prosjekt med mandat til å 

gjennomføre en drifts- og organisasjonsgjennomgang for nødvendige 
omstillinger og forslag til en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur. 
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, rådmannen prosjektansvarlig, 
mens oppdragsansvarlig hos et eksternt firma er prosjektleder. 
Prosjektperioden varer fram til 15.09.16.

2. Rådmannen bes etter en anbudsprosess om å knytte til seg et eksternt 
analyse- og utredningsmiljø. Rammen for det eksterne tjenestekjøpet settes til 
inntil 200.000 kr eks. mva., finansiert av deler fra avsetningen av midler til 
driftsreserve i budsjett 2016.

3. Skriftlig sluttrapportering fra prosjektet med konkrete forslag og tilrådinger skal 
foreligge innen 1. september 2016. Rapporten presenteres så i et sluttmøte 
med styringsgruppa innen 15. september. Det legges så til grunn endelig 
behandling i kommunestyret i samme moment som behandlingen av 
økonomiplan 2017–20 og årsbudsjett 2017 i desember i år.

7
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Oppdragsforståelse, 
jf. oppsummering fra oppstartmøte 07.06.2016

I drifts- og organisasjonsgjennomgangen skal Telemarkforsking:

1. Kartlegge og analysere nåværende organisasjonsstruktur/-modell og 
omstillingsbehov.

2. Begrunne og fremme forslag til en god, funksjonell og fremtidsrettet 
organisasjonsstruktur/-modell for hele kommunen. I dette ligger også 
hvilke tjenester som skal utføres av kommunen selv, og hvilke 
tjenester som bør løses ved interkommunalt samarbeid.

3. Det skal legges spesiell vekt på

 Ivaretakelse av lovkrav

 Faglige kompetansebehov og -krav

 Kapasitet og tilgjengelighet

 Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft

8
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Tidslinje for prosjektgjennomføring
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RAPPORT
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Prosjektperiode
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Milepæler

DATO MILEPÆL

20.05.2016 Tilbud levert

07.06.2016 Oppstartmøte

08.06.2016 Slutt intervjuperiode

16.06.2016 Frist info fra kommunen

17.06.2016 Start analyseperiode

10.08.2016 Slutt analyseperiode

22.08.2016 Rapportutkast

29.08.2016 Tilbakemelding

01.09.2016 Endelig rapport
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Gjennomføring

• Kommunen har oversendt en rekke data, dokumenter og annen informasjon 
etter forespørsel fra Telemarksforsking.

• Det er gjennomført intervjuer med ledere, hovedtillitsvalgte og formannskapets 
medlemmer.

• I perioden fra oppstartsmøtet og frem mot avslutningen av oppdraget har 
Telemarksforsking gjennomført analyser og gjort vurderinger omkring 
organisering, stillingsressurser, kostnader, tjenestenivå, m.m.

• Rapportutkast ble oversendt til kommunen 17.08.2016. Endelig rapport ble 
oversendt 01.09.2016 – etter at kommunen hadde hatt anledning til å lese 
gjennom og korrigere rapportutkastet for eventuelle faktafeil og misforståelser.

• Rapporten blir presentert i kommunen av Telemarkforsking den 29.09.2016. 

• Rapporten kan offentliggjøres etter 01.09.2016. 

11
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Tidligere rapporter fra Telemarkforsking

Telemarkforsking har tidligere levert følgende rapporter/utredninger til 
Dyrøy kommune:

1. Evaluering av Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 
omsorgtjenester (TF-notat 17/2013 – 28.06.2013)

2. Gjennomgang av PRO-tjenestene (29.09.2015)

3. Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune (19.01.2016)

Rapportene/utredningene er brukt som del av bakgrunnsmaterialet ved 
utarbeidelse av denne rapporten.

12
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Anbefalinger, informasjon,
medvirkning og veien videre

13
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Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 1

• Telemarksforsking anbefaler et nytt overordnet organisasjonskart for 
administrasjonen i Dyrøy kommune. Vi lanserer to hovedalternativer for 
organisering, begge over samme lest i form av sektororganisering 
(bestående av tre tjenestesektorer og én sektor hvor stab- og 
støttefunksjoner er samlet). Strukturen i hovedalternativ 1 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 
av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 
henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og NAV.

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen teknisk, areal og miljø, under 
ledelse av kommunalsjef. 

 Innen oppvekst og kultur som defineres som et sektor/kommunalsjef-
område anbefaler vi tre enhetsledere for henholdsvis barnehage, skole 
og kultur.

14
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 1

15

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole,
kultur, fritid, bibliotek, frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

folkehelse, familietjenester,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Teknisk, areal og miljø
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,
bygg og eiendom,

areal, byggesak, geodata ,
hav - og landbruk,

klima og miljø

-�330�-



Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 
2

• Strukturen i hovedalternativ 2 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 
av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 
henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og velferd.

 Innen samfunnsutvikling og infrastruktur, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi to enhetsledere for 
henholdsvis teknisk drift og eiendom og plan, næring og kultur. 

 Innen familie og oppvekst, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi tre enhetsledere for 
henholdsvis barnehage, skole og familie.

16
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 2

17

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester ,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Samfunnsutvikling og
infrastruktur
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og
eiendom, areal, byggesak, geodata ,

hav - og landbruk, næring, plan, folkehelse,
klima og miljø, kulturskole, kultur , fritid,

bibliotek og frivilligsentral
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Informasjon og kommunikasjon

• Sluttrapporten leveres 01.09.2016. Rapporten kan da offentliggjøres.

• Sluttrapporten presenteres i Dyrøy kommune 29.09.2016. Dyrøy 
kommune kan velge å utsette offentliggjøring til denne dato.

• Når rapporten offentliggjøres, bør Dyrøy kommune ha bestemt hvordan 
kommunen skal informere internt og eksternt, og hvem som skal være 
ansvarlig for denne informasjonen

• Kommunens informasjonsplan, revidert av kommunestyret 07.10.2013, 
skal være veiledende for all kommunikasjonsvirksomhet i kommunen, 
og bør følgelig legges til grunn for informasjon og kommunikasjon 
vedrørende denne rapporten.

18
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Medvirkning 
(1/2)

• Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. 

• Rådmannen er prosjektansvarlig

• Lov, avtaleverk og kommunale bestemmelser må følges

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B:
– Arbeidsgiver skal iht. § 1-4-1 så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de 

tillitsvalgte med på råd når det bl.a. gjelder omorganisering/omlegging av 
driften.

– Dersom oppgaver vurderes utført ved arbeid gjennom kommunal 
samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, skal de berørte parter 
tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de 
ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA, del B, § 3-3a og b.

• Iht. § 7-2 i Arbeidsmiljøloven skal Arbeidsmiljøutvalget behandle 
planer, dvs. sak som følge av rapporten, som kan få vesentlig 
betydning for arbeidsmiljøet, jf. også pkt. 2.2.3 i Hovedreglementet

19
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Medvirkning 
(2/2)

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B, § 4 vil det også være naturlig å 
behandle sak som følge av rapporten i administrasjonsutvalget, jf. 
også pkt. 2.2.2 i Hovedreglementet for Dyrøy kommune.

20
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Veien videre 

• Telemarkforsking leverer sluttrapport 01.09.2016.

• Telemarkforsking presenterer sluttrapporten i Dyrøy 29.09.2016.

• Styringsgruppa i Dyrøy tar stilling til hvordan sluttrapporten skal 
saksbehandles internt i kommunen.

• Kommunestyret i Dyrøy behandler rapporten endelig i samme møte 
som kommunestyret skal behandle økonomiplan 2017–2020 og 
budsjett 2017, dvs. i desember 2016.

21
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Nåsituasjonen, vurderinger og
anbefalinger
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Administrasjon og styring
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale 
brutto driftsutgifter

• Figuren til høyre viser ulike 
kommuners brutto driftsutgifter 
til administrasjon og styring 
(prosent). 

• Dyrøy bruker mer enn Tranøy, 
Troms, landet uten Oslo og 
landsgjennomsnittet.

• Kommunen bruker imidlertid 
mindre enn 
sammenligningskommunene 
Gratangen og Berg, samt 
Kostragruppe 5. 

24
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Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutgifter

25

Kilde: KOSTRA 2015

• Figuren til høyre viser ulike 
kommuners netto driftsutgifter 
til administrasjon og styring, 
(prosent). 

• Både Gratangen, Berg og 
Kostragruppe 5 har større 
utgifter enn Dyrøy. 

• Tranøy, fylket og de to ulike 
landssnittene bruker alle 
mindre i netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring, enn 
Dyrøy. 
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 
ulikes brutto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i 
kroner per innbygger.

• Både Gratangen og Berg, samt 
Kostragruppe 5 har høyere 
driftsutgifter enn Dyrøy.

• Tranøy, Troms og de to ulike 
landsgjennomsnittene bruker 
derimot betraktelig mindre enn 
Dyrøy kommune. 
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Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 
ulikes netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i 
kroner per innbygger.

• Som figuren viser, har 
Kostragruppe 5, Gratangen og 
Berg høyere driftsutgifter enn 
Dyrøy. 

• Tranøy, Troms, landssnittet 
uten Oslo og landssnittet har 
alle vesentlig mindre 
driftsutgifter enn Dyrøy. 
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Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter

• Figuren til høyre viser lønn, 
administrasjon og styring i 
prosent av totale lønnsutgifter.

• Av 
sammenligningskommunene 
har Gratangen, Dyrøy og 
Tranøy relativt like andeler. 
Berg har imidlertid en 
vesentlig større andel. 

• Kostragruppe 5 har en større 
prosentandel enn Dyrøy.

• Troms og de to forskjellige 
landsgjennomsnittene har 
begge mindre andeler enn 
Dyrøy.
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Vurdering

• Dyrøy bruker mindre enn sammenligningskommunene (med unntak av 
Tranøy) om man ser på både brutto og netto utgifter i kroner per 
innbygger. Dyrøy har også mindre utgifter enn Kostragruppe 5. 

• Videre har Dyrøy lavere brutto og netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring (prosent) enn både Gratangen og Berg, men høyere enn 
Tranøy. 

• Dyrøy prioriterer administrasjon og styring noe mindre enn 
kommunene i Kostragruppa. I 2013 benyttet Dyrøy 10,9 % av totale 
netto driftsutgifter til administrasjon og styring. I 2014 var andelen på 
11,2 % og 12,0 % i 2015. Kostragruppe 5 har i den samme perioden 
benyttet 13,4 %, 13,8 % og 13,4 % til administrasjon og styring. 

• Ut i fra Kostra-tallene ser kommunen dermed ut til å ligge på et 
noenlunde fornuftig nivå angående ressursbruk til administrasjon og 
styring. 
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Lokaldemokrati
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Politisk organisering i Dyrøy

I tillegg har Dyrøy bl.a.:
• Administrasjonsutvalg, bestående av formannskapets 5 medlemmer og 2 medlemmer fra 

arbeidstakersiden.
• Arbeidsmiljøutvalg som består av 10 medlemmer, 5 politikere fra arbeidsgiversiden og 4 tillitsvalgte 

og hovedverneombudet fra arbeidstakersiden.
• Eldreråd, ungdomsråd, styre for Dyrøyseminaret, frivilligsentral, næringsforum, råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (felles råd med Sørreisa), viltutvalg og fast byggekomité.
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Valgdeltakelse

Kommunevalg 2015 %

Gratangen 66,9

Dyrøy 70,4

Tranøy 62,9

Berg 72,4

Troms fylke 59,0

Norge 60,0

Valgdeltakelsen i Dyrøy var ved kommunevalget i 2015 høyere enn i 
to av sammenligningskommunene (Gratangen og Tranøy) og 
vesentlig høyere enn valgdeltakelsen i fylket og i landet. 
Valgdeltakelsen i Berg var høyere enn i Dyrøy.
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Kommunestyret

Parti/liste Antall representanter

Arbeiderpartiet 5

Fremskrittspartiet 4

Senterpartiet 2

Høyre 2

Sosialistisk Venstreparti 1

Felleslista for Dyrøy 1

Totalt 15

6 partier/lister er representert i kommunestyret. Dette er det høyeste 
antallet siden 1991. Fremskrittspartiet stilte ved kommunevalget i 
2015 liste for første gang i Dyrøy kommune.
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Politisk aktivitet

Utvalg Antall møter 2015 Antall saker 2015

Kommunestyret 7 68

Formannskapet 13 84

Plan- og naturutvalget 3 12

Oppvekst- og omsorgs-
utvalget

4 12

Administrasjons-
utvalget

3 7

På bakgrunn av antall møter og saker i 2015 vurderes aktiviteten i 
kommunestyret å være som forventet, aktiviteten i formannskapet 
var stor, mens aktiviteten i de øvrige utvalgene var relativt liten.
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Vurdering 

• Det inngår ikke i mandatet å vurdere og evt. fremme forslag til ny 
politisk organisering.

• Informantene opplyser imidlertid at de opplever at organiseringen er 
hensiktsmessig og fungerer generelt godt.

• I 2015 var aktiviteten i kommunestyret som forventet, aktiviteten i 
formannskapet var stor, mens det var relativt få møter og få saker som 
ble behandlet i utvalgene. Det bør vurderes nærmere hva grunnen kan 
være.

• Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer. Arbeidsgiversiden er 
representert med 5 folkevalgte og arbeidstakersiden er representert 
med 4 tillitsvalgte og hovedverneombudet. Rådmannen og 
administrativ toppledelse bør klart være representert i 
arbeidsmiljøutvalget.

• Arbeidsmiljøutvalget bestemmer selv hvor mange møter som skal 
gjennomføres i året. Normalt skal det gjennomføres 4 møter. I 2015 ble 
det i Dyrøy gjennomført 2 møter i arbeidsmiljøutvalget.
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Overordnet administrativ
organisering
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Nåværende formelle organisering
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Sterke sider og utfordringer ved formell organisering

Sterke sider
• Rådmannens ledergruppe er definert.
• Driftsenhetene (enhetsledergruppa) er definert.
• Støtteenhetene er definert. Lederne for økonomi og personal er definert 

som enhetsledere.
Utfordringer
• Det er vanskelig å forstå hvorfor enhetsleder teknisk inngår i rådmannens 

ledergruppe som den eneste av enhetslederne? Er det fordi 
vedkommende er stedfortreder for rådmannen?

• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i 
en særstilling ift. de øvrige enhetene. Hva er begrunnelsen?

• Enhetsleder for personal er definert som leder for servicetorget, men har i 
praksis ikke denne funksjonen.

• Rådgiver for plan og næring og integreringskoordinator er administrativt 
underlagt rådmannen, men det framgår ikke av organisasjonskartet.

• Den formelle organiseringen vurderes som uhensiktsmessig av 
rådmannen og andre. Den er ikke operativ.
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Nåværende uformelle gjeldende organisering
«Enhetsledergruppa»

Rådmann

Pleie 
og 

omsorg
NAV Teknisk Helse Øko-

nomi Skole Barne-
hage

Kultur 
og fritid

Per-
sonal
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Sterke sider og utfordringer ved uformell organisering

Sterke sider
• En ren tonivå-modell. Rådmannen (alene) utgjør nivå 1, alle enhetslederne utgjør nivå 2.
Utfordringer
• Rådmannen har ikke en «egen» mindre ledergruppe. Enhetsledergruppa utgjør rådmannens 

ledergruppe.
• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i en særstilling ift. de 

øvrige enhetene. Som enhetsleder er rådmannen sideordnet de øvrige enhetslederne, men 
overordnet i alle andre sammenhenger. Dette kan være rolleutydelig.

• Formelt er det en felles enhetsleder for skole- og barnehageenheten. I praksis er det to 
enhetsledere, en for hver av enhetene.

• Stillingen som enhetsleder kultur holdes vakant som følge av at enhetslederen er valgt som 
ordfører. Hvor lenge skal stillingen holdes vakant, og skal rådmannen ivareta lederfunksjonen 
for denne enheten i hele vakanseperioden?

• Mange enheter (9) vanskeliggjør tverrsektorielt samarbeid. Enhetslederne har helhetlig 
ledelsesansvar (drift, utvikling og måloppnåelse) for egen enhet. De tilkjennegir i liten grad at 
de også har delansvar for kommunen som helhet?

• Modellen vanskeliggjør optimal ressursbruk. Enhetslederne kan oppleves å være «seg selv 
nok»

• Enhetsledergruppa utgjør i større grad en samling av ledere, enn en samlet ledergruppe som 
samarbeider mot felles mål.

-�355�-



Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 1

41

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole
kultur, fritid, bibliotek og frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

folkehelse, familietjenester,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Teknisk, areal og miljø
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,
bygg og eiendom,

areal, byggesak, geodata ,
hav - og landbruk,

klima og miljø
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 2

42

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester ,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Samfunnsutvikling og
infrastruktur
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og
eiendom, areal, byggesak, geodata ,

hav - og landbruk, næring, plan, folkehelse,
klima og miljø, kulturskole, kultur , fritid,

bibliotek og frivilligsentral
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (1/2)

Sterke sider
• Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig og forståelig.
• Spissere organisasjonsmodell enn gjeldende uformelle tonivå-modell.
• Brukerorienterte tjenester er organisert i tre sektorer som ledes av hver sin 

kommunalsjef.
• Kommunalsjefene skal ha helhetlig ansvar for drift, utvikling og 

måloppnåelse i egen sektor.
• Organisering av «det indre liv» i hver sektor (virksomheter, avdelinger, 

enheter, team, faggrupper e.l.) bør skje som et samarbeid mellom 
rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte. Lov-
og avtaleverk skal følges. Rådmannen bør bemyndiges til å avgjøre dette. 
Slike avgjørelser bør framlegges for administrasjonsutvalget som 
orienteringssaker.

• Rådmann og fire kommunalsjefer utgjør en naturlig strategisk ledergruppe.
• Stab- og støttefunksjonene er samlet under en leder (kommunalsjef).
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (2/2)

Utfordringer

• Kommunalsjefstillingene må som følge av kommunens stramme 
økonomiske situasjon etableres ved omgjøring av eksisterende 
stillingshjemler.

• Framover må det stilles særdeles store krav til ledelse, økonomistyring 
og effektivisering innenfor samtlige sektorer.

• Hvis kommunen ikke har ledere som er egnet og/eller har lyst til å bli 
ansatt som kommunalsjefer, må stillingene lyses ut eksternt. Lov og 
avtaleverk må følges.
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Administrativ organisering
Gratangen kommune
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Administrativ organisering
Tranøy kommune
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Administrativ organisering
Berg kommune
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Sammenligningskommunene

• Gratangen og Tranøy har tonivå-modeller som på mange måter kan 
sammenlignes med nåværende uformelle organisasjonsmodell i Dyrøy.

• Berg kommune er i større grad enn de andre 
sammenligningskommunene administrativt organisert i retning av 
foreslått sektormodell i Dyrøy.

• Mange kommuner i landet har forlatt tonivå-strukturen til fordel for 
sektormodeller.

-�363�-



Organisasjonskultur og
o rganisasjonsutvikling

Anbefalinger om videre grep
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Organisasjonskultur 

• God organisering (politisk og administrativ) er alene ikke tilstrekkelig 
for å få organisasjonen til å fungere godt. Det må eksistere en 
organisasjonskultur som medfører et godt samarbeid, godt samarbeid 
mellom folkevalgte og administrasjonen og innad i administrasjonen.

• Aktørene må spille hverandre gode. Gjensidig respekt og forståelse for 
hverandres roller og oppgaver må være tilstede.

• Uttalelser i intervjuer tilsier at Dyrøy kommune i enkelte saker har hatt 
utfordringer vedrørende folkevalgtes og administrasjonens utøvelse av 
roller, ansvar, myndighet og oppgaver.
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Organisasjonsutvikling 
(1/4)

• Det anbefales at det gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt 
bestående av ulike elementer, med behovsavhengig ekstern bistand 
der folkevalgte, administrative ledere, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet deltar.

• Kommunens visjon «Dyrøy – En lærende kommune» skal være 
retningsgivende for organisasjonsutviklingsprosjektet. Elementene i 
prosjektet skal føre Dyrøy nærmere kommunens overordnede mål 
«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for 
bosetting og næringsutvikling».
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Organisasjonsutvikling 
(2/4)

Elementer som bør inngå i organisasjonsutviklingsprosjekt:
• Administrativ organisering

– Status: Denne rapporten bør resultere i vedtak om ny administrativ organisering

• Stillings- og/eller funksjonsbeskrivelser
– Status: Eksisterende beskrivelser må oppdateres/revideres, mange nye må utarbeides

• Forholdet mellom politikk og administrasjon
– Status: Inngår i folkevalgtopplæringen. Bør drøftes på nytt ifb. revidering av hovedreglementet

• Revidering av hovedreglementet
– Status: Oppfølging av formannskapssak 73/15 må prioriteres.

• Program for utvikling av ledere og ledergrupper
– Status: Program må videreutvikles med utgangspunkt i det som er gjort tidligere.

• Kompetanseutvikling
– Status: Iht. Pkt. 4.5 i årsmelding 2014 gjennomføres kompetanseplaner for hver enkelt enhet, hvor 

behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. Kurs og opplæring følges opp av den enkelte 
enhet, jf. vedtatt opplæringsplan. Arbeidet bør videreføres og intensiveres.

• Utvikling og implementering av et helhetlig system for internkontroll og 
kvalitetsstyring
– Status: System (verktøy) er kjøpt. Dette må tas i bruk

• Brukerundersøkelser
– Status: Gjennomføres ikke regelmessig og er ikke samordnet i hele kommuneorganisasjonen
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Organisasjonsutvikling 
(3/4)

• Medarbeiderundersøkelser
– Status: Gjennomføres ikke.

• Medarbeidersamtaler
– Status: Gjennomføres bare delvis.

• Gjennomgang av kommunens overordnede plansystem
– Status: Kommuneplanens arealdel er ikke oppdatert? «Den røde tråden» mellom 

kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, handlingsdel (mangler), 
økonomiplan og årsbudsjett er lite synlig og ikke god nok.

• Gjennomgang av økonomireglementet, herunder vurdering av prosesser 
og rutiner for utarbeidelse av økonomiplaner, årsbudsjetter, fastsettelse av 
rammeområder, kommunestyrets vedtaksnivå og økonomisk rapportering
– Status: Økonomireglementet bør oppdateres og følges.

• Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2014 og 2015
– Status: Vedtatt 17.12.2013. Planen skal rulleres hvert annet år. Rullering av plan bør gis 

prioritet.
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Organisasjonsutvikling 
(4/4)

• Intervjuene og tilsendte dokumenter tilsier at kommunen allerede har 
mye på plass når det gjelder de elementer som er nevnt. Noen 
elementer må oppdateres, og andre mangler helt. 

• Gjennomføring av elementene i organisasjonsutviklingsprosjektet vil 
være viktig for å nå kommunens mål som tjenesteyter, jfr. pkt. 3.9 i 
kommuneplanens samfunnsdel: «Kommunen skal være proaktiv i 
organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på intern 
oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid» og strategiene for å nå 
målet.

Utviklingen av sykefraværet var positiv i Dyrøy kommune i 2015. Det totale 
sykefraværet ble redusert fra 13,3 % i 2014 til 9,2 % i 2015. Sykefraværet er 
fortsatt høyt og betydelig over målet. Kommunens målsetting er at nærværet 
skal være 94,5 % (dvs. sykefravær på 5,5 %) 

Fokus på nærvær, helsefremmende ledelse og gjennomføring av 
helsefremmende tiltak bør medføre ytterligere nedgang i sykefraværet. 
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Politikk og administrasjon

Politikk
- Styre kommunen

- Bestillerfunksjon

- Vedta mål og strategier

- Prioritere tjenester, ressursbruk og 

oppgaver

- Tildele økonomiske rammer

- Delegere myndighet

- Føre kontroll

Administrasjon
- Utrede saker og gi folkevalgte 

råd
- Iverksette politiske vedtak og 

beslutninger
- Utførerfunksjon
- Informere folkevalgte om 

resultater og måloppnåelse

Folkevalgte og administrasjonen må drøfte og bli enige om hva som er 
henholdsvis folkevalgtes og administrasjonens ansvar og oppgaver.
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Revisjon av hovedreglement

Formannskapet vedtok i møte 16.11.2015, sak 73/15:

1. Å nedsette gruppe bestående av ordfører og gruppelederne fra de 
partier som er representert i kommunestyret. Fra administrasjonen 
deltar rådmannen som også er sekretær for utvalget.

2. Mandat: Gruppa skal gjennomgå kommunens hovedreglement og 
komme med forslag på nødvendige endringer som følge av endringer 
i lov, forskrifter og lokale vedtak.

3. Iht. KL § 39 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon 
av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året 
etter at kommunestyret ble konstituert. Med bakgrunn i denne 
lovhjemmel skal delegeringsreglementet prioriteres.

4. Gruppas forslag legges fram for formannskapet før det legges fram for 
endelig behandling i kommunestyret.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(1/2)

Eksempler på forhold som bør vurderes ved revidering:
• Pkt. 1.4 Hovedprinsipper: I alminnelighet har leder av faste utvalg innstillingsrett. 

Rådmannen skal i iht. §23, 2. ledd i kommuneloven påse at saker som legges fram 
for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen 
gir folkevalgte råd. Dette gjøres i alminnelighet og i praksis i Dyrøy ved at 
rådmannen fremmer innstillinger i saker som framlegges for folkevalgte organer. 
Rådmannen bør ha reglementsfestet innstillingsrett, begrenset til framlegg og 
behandling av saker i første instans i folkevalgte organer.

• Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf. §
23, 1. ledd i kommuneloven. Dette innebærer at rådmannen bør være ansvarlig for 
og bemyndiget til å ansette alle sine underordnede. Iht. pkt. 2.2.2 er 
avgjørelsesmyndighet for ansettelse av enhetsledere i dag tillagt 
administrasjonsutvalget, jf. forøvrig pkt. 3.3.2, i.

• Oppvekst- og omsorgsutvalget er også klientutvalg. Klientutvalget skal behandle 
saker og klager i medhold av lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og lov 
om sosiale tjenester i NAV. Det tolkes dithen at klientutvalget skal behandle 
enkeltsaker (f.eks. søknader om tjenester) iht. til disse særlovene dersom de er av 
prinsipiell betydning. Rådmannen er delegert myndighet til å treffe 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Dette kan medføre uklarhet i det daglige arbeidet. Rådmannen opplyser 
at det ikke er aktivitet i klientutvalget. Klientutvalget bør avvikles.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(2/2)

• Ordfører er iht. pkt. 2.11 kommunens tiltakssjef (næringssjef). 
Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken ansvar eller myndighet 
når det gjelder tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 
Rådmannen er administrativt overordnet plan- og næringsrådgiveren. 
Denne bør være underordnet rådmannen også i saker som vedrører 
tiltak/næring.
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Strategisk fokus i rådmannens ledergruppe

Forslag til

fokusområder:

• Mål – strategier - tiltak

• Kommuneplan og handlingsplaner

• Økonomi

• Ledelse og lederutvikling

• Internkontroll og beredskap

• HMS/Sammen på jobb

• Tjenesteproduksjon
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Stab og støttefunksjoner

60
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Stab og støtte – alt. 1

Kommunalsjef

¨ Økonomi
¨ Lønn
¨ Regnskap
¨ Skatt/innkreving
¨ Personal og organisasjon
¨ HMS
¨ Internkontroll
¨ Servicetorg
¨ IKT
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Stab og støtte – alt. 2

Kommunalsjef

¨ Økonomi
¨ Lønn
¨ Regnskap
¨ Skatt/innkreving
¨ Personal og organisasjon
¨ HMS
¨ Internkontroll
¨ Servicetorg
¨ IKT
¨ Næring
¨ Plan
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Stab og støttefunksjoner

• Økonomisk planlegging, 
styring og                                         
rapportering

• Finansforvaltning
• Regnskap
• Lønn
• Skatt
• Kommunal innfordring
• Personal- og 

arbeidsgiverpolitikk

• HMS 
• Internkontroll
• Beredskap
• Valgadministrasjon
• Salgs- og skjenkebevillinger
• IKT
• Servicetorg (post, arkiv, politisk 

sekretariat, informasjon, 
sentralbord etc.)

• Innkjøp
• Planlegging; (kommuneplan -

samfunnsdel, arealdel og 
handlingsprogram)
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Stillingsressurser innenfor stab/støtte

*TULT=Tidsubestemt lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Stilling Årsverk Antall 
medarbeidere

Rådmann 1,00 1

Enhetsleder personal og servicetorg 1,00 1

Rådgiver plan og næring 1,00 1

Sekretær (TULT-ordninger*) 1,00 2

Fagleder servicetorg 1,00 1

Enhetsleder økonomi 1,00 1

Konsulent, lønn 1,00 1

Konsulent, regnskap/skatt 1.00 1

Integreringskoordinator 1,00 1

IKT (Samarbeid med Sørreisa, IKT-funksjonen i 
sentraladministrasjonen var tidligere tillagt fagleder 
for servicetorg (ca. 10 %). Stillings-ressurs på 
skolen (40 %) er ikke medregnet.)

0,00

Totalt 9,00 10
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Merkantile stillinger, inkl. IKT i sektorene

• Det er enkelte medarbeidere i enhetene i dag som utfører merkantile 
oppgaver. 

• Ved etablering av ny sektormodell bør det foretas en grenseoppgang 
der det tas stilling til hvilke oppgaver som skal utføres i stab/støtte og 
hvilke som skal utføres i sektorene.

• Vurderingene bør gjøres med utgangspunkt i hensiktsmessighet og 
krav til effektiv drift.

• Eksempelvis bør det vurderes om følgende stillingsressurser og deres 
tilhørende oppgaver helt eller delvis skal samles og utføres innenfor 
stab/støtte. Det kan være:
– 1,00 årsverk fra teknisk

– 1,10 årsverk fra pleie og omsorg (0,60 + 0,50)

– 0,40 årsverk (IKT) fra skole
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Oppgaver/funksjoner innenfor stab/støtte kan løses ved 
interkommunalt samarbeid

Følgende oppgaver/funksjoner kan løses ved utvidelse av interkommunalt 
samarbeid:

• Regnskap

• Lønnsutbetaling

• Skatteoppkreverfunksjonen

• Kommunal innfordring

• Plankontor (Overordnet kommuneplanlegging, reguleringsplaner etc.)

• IKT-funksjoner

• Sentralbordtjenester

• Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Kommentarer 
(1/2)

• Enhetsleder personal og servicetorg har formelt ansvar for servicetorget. I 
praksis er ansvar for servicetorget tillagt fagansvarlig for servicetorget.

• Rådgiver plan og næring er administrativt underordnet rådmannen. I 
funksjonen som rådgiver for næring er stillingsinnehaver underlagt 
ordfører. Ordfører er iht. pkt. 2.11 i Hovedreglementet kommunens 
tiltakssjef (næringssjef). Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken 
ansvar eller myndighet for tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 
Rådgiver plan og næring bør være underordnet rådmannen også i saker 
som vedrører tiltak/næring.

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Det vil være naturlig 
at stillingsinnehaver administrativt blir underordnet enhetsleder som får 
ansvar for mottak og integrering av flyktninger. I rapporten anbefales NAV-
leder.

• IKT-funksjonen bør søkes dekket ved interkommunalt samarbeid. 
Kommunalsjef stab/støtte bør selv tillegges overordnet planleggings- og 
samordningsansvar. Det bør utpekes superbrukere med tanke på bruk av 
fagsystemene.
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Kommentarer 
(2/2)

• Ved å se utvidelse av interkommunalt samarbeid innenfor 
stab/støttefunksjoner i sammenheng med overføring av oppgaver og 
stillingsressurser fra enhetene, bør det være mulig å hente ut en 
effektiviseringsgevinst, anslagsvis tilsvarende kostnadene omkring ett 
årsverk.
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Oppvekst, kultur og
familietjenester

-�384�-



Organisasjonskart oppvekst og kultur – alt. 1 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
45 ansatte

33,4 årsverk

Barnehagestyrer

(Dyrøy barnehage)

11 ansatte

10 årsverk

Rektor 
grunnskole/SFO

(Elvetun skole)

22 ansatte

16,88 årsverk

Daglig leder SFO

(Skolefritidsordninga i 
Dyrøy kommune)

3 ansatte

1,4 årsverk

Kulturleder

11 ansatte

4,12 årsverk

Biblioteksjef

Dyrøy folkebibliotek)

1 ansatt

0,5 årsverk

Musikkskolerektor

Dyrøy kulturskole

7 ansatte

1,62 årsverk

Leder Dyrøy Frivilligsentral

(Dyrøy Frivilligsentral)

1 ansatt

1 årsverk

Ungdomskoordinator

1 ansatt

0,5 årsverk
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Organisasjonskart familie og oppvekst – alt. 2

Kommunalsjef for
familie og oppvekst

Barnehagestyrer
(Dyrøy

barnehage)
11 ansatte
10 årsverk

Rektor
grunnskole/SFO
( Elvetun skole)

22 ansatte
16,88 årsverk

Daglig leder SFO
(Skolefritidsordninga i

Dyrøy kommune)
3 ansatte

1,4 årsverk

Familie

¨ Barnevern
¨ Helsestasjon
¨ Skolehelsetjeneste
¨ Støttekontakt
¨ A vlastning/omsorgslønn
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Kommunalsjef – arbeids- og ansvarsområder

• Arbeidsoppgavene/hovedansvarsområdet til kommunalsjefen vil for barnehage og 
skole/SFO spesielt være overordnet ledelse i form av strategiarbeid, veiledning og 
kontroll. Kommunalsjefen vil inneha kommunens skolefaglige kompetanse på 
kommunenivå og være kommunens barnehagemyndighet. 

• Kommunalsjefen vil stå sentralt i arbeidet med å utvikle forsvarlige system både i 
barnehage og skole. I dette ligger både formelle og praktiske sider i 
kvalitetsarbeidet. Kommunen synes å slite med å rekruttere og beholde den 
forskriftsmessige kompetansen når det gjelder barnehage, kultur og skole. Dette vil 
trolig måtte være et sentralt arbeidsområde i årene framover.

• Kommunalsjefen vil i alternativ 1 også utøve overordnet ledelse på kulturfeltet, og 
så lenge det ikke er en hel stilling som kulturleder, vil det trolig også være behov for 
både å koordinere feltets forholdsvis små ressurser og gjøre noe saksbehandling. 

• Det antas at arbeidsmengden (i alt. 1) vil fordele seg på de tre områdene med 
omtrent 25 % til barnehage, 25 % til kulturfeltet og 50 % til grunnskole. Barnehagen 
har ingen stillingsressurser til å dekke kommunalsjefstillingen. I grunnskolen kan 
50-60 % av administrasjonsressursen overføres. På kulturfeltet vil halvparten av 
kulturlederstillingen kunne overføres.

• I alternativ 2 vil enhet er det foreslått etablert en egen enhet for familie, mens kultur 
her er overført til kommunalsjefområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur.   
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Oppvekst, kultur og familie – forslag til organisering

73

Gjennomgangen viser at både barnehage, kultur og grunnskole mangler fagkompetanse for drift og 
koordinering på kommunenivå.
• For barnehagen viser fylkesmannens tilsynsrapport at dette gir seg utslag i manglende oppfølging i 

form av veiledning, tilsyn og gyldige vedtak mht. dispensasjoner fra utdanningskrav.
• For kulturfeltet er det en ubesatt stilling som kulturleder. Bibliotek, kulturskole, ungdomskoordinator og 

andre kulturaktiviteter (i vesentlig grad ivaretatt av frivilligsentralen) synes i noen grad å kunne 
fungere forholdsvis selvstendig. Det synes likevel uavklart hvordan kulturlederens arbeidsoppgaver 
med økonomistyring og strategiarbeid skal ivaretas.

• For grunnskolen synes skillet mellom rollene som rektor ved Elvetun skole og kommunens 
skolefaglige kompetanse å være uklart beskrevet. 
– Én utvei kan være å opprette en skolefaglig delstilling i kommuneadministrasjonen og å redusere 

rektorstillingen tilsvarende. Stillingen som inspektør/assisterende rektor bør da opprettholdes i 80 – 100 
% størrelse.

– En annen løsning vil være å tillegge ansvaret som skolefaglig kompetanse til en stilling i 
kommuneadministrasjonen og beholde en hel rektorstilling. Stillingen som inspektør/assisterende rektor 
bør da kunne reduseres med inntil 60 % av et årsverk.

Vi foreslår i alternativ 1 å opprette en stilling som kommunalsjef med ansvar for barnehage, kultur og 
skole i Dyrøy kommune for å ta på seg oppgavene som er nevnt over. Innehaveren av stillingen må 
tilfredsstille kravet til skolefaglig kompetanse. Kommunen har vedtatt å tilsette kulturleder i halv stilling fra 
2017. Vi foreslår at kommunen opprettholder en enhet for kultur, som tidligere.

Vi foreslår i alternativ 2 at kultur heller organiseres under sektoren samfunnsutvikling og infrastruktur, 
sammen med plan og næring. Enhet for familie foreslås imidlertid som en egen enhet under familie og 
oppvekst. 
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Barnehagen, grunnskolen og kultur – formelle rammer

74

Kommunenes engasjement i barnehagen, kulturfeltet, grunnskolen og SFO bygger på 
forskjellig lovgrunnlag og tradisjoner. 
• Barnehagen har forholdsvis nylig fått en rettighetslov, ved at barn har rett til 

barnehageplass (ett år om høsten). En slik rett, men også plikt, har man hatt i ca.
270 år når det gjelder skolegang. Skolelovene med forskrifter er, og har vært, svært 
detaljerte. Lov om barnehager er langt fra like omfangsrik. 

• Mens langt de fleste elevene i norsk grunnskole går i kommunal skole (ca. 97 %), 
går omtrent halvparten av barnehagebarna i kommunale barnehager. 
Barnehageloven med forskrifter sørger likevel for forholdsvis like tilbud uavhengig 
av eierform. 

• På kulturfeltet er situasjonen betydelig annerledes. Kulturloven er rund og romslig 
formulert i fem kortfattede paragrafer. For kommunal virksomhet på kulturfeltet er 
det andre lover som betyr mer. I denne sammenheng gjelder dette bibliotekloven 
og opplæringsloven. 
– Bibliotekloven pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek med en fagutdannet 

biblioteksjef. 
– Opplæringsloven pålegger alle kommuner å gi et musikk- og kulturskoletilbud. Videre skal 

alle skoler med barn i 1.-4. klasse ha et skolefritidstilbud. 
Kommunene står likevel forholdsvis fritt til å bestemme omfang og utforming av disse tre 
tilbudene. Øvrige deler av kulturfeltet i kommunen blir i stor grad drevet av private, gjerne på 
frivillig basis. Det er nok helst denne delen kulturloven retter seg mot. 
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Samarbeid for barnehagen, kulturfeltet og grunnskolen

75

Kommuner samarbeider både for å lære av hverandre og for å løse oppgaver i fellesskap. Dyrøy 
kommune er inne i en rekke slike samarbeid. Utredningen om kommunestruktur i 2015 lister opp 
disse. For oppvekstområdet deltar Dyrøy i ett formelt samarbeid (PPT) og fem «uformelle». 
Skoleforumet har imidlertid viktige oppgaver som å velge ut eksamensfag for 10. klasse og å 
samordne skoleutviklingsarbeidet.
• Dyrøy har felles PP-tjeneste med Lavangen og Salangen.
• Dyrøy har felles skoleforum og barnehageforum med Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv.
• Dyrøy har felles utdanningsmesse med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy, 

Lavangen og Salangen
• Dyrøy har felles kulturskoleforum og kulturforum med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken 

og Tranøy.

Vi ser at på kulturområdet orienterer Dyrøy seg nordover, men kommunen orienterer seg sørover 
når det gjelder barnehage og skole.
I små og mellomstore kommuner er det vanlig at barnehage og skole er organisert i en felles 
avdeling eller etat. (Også staten har en slik samordning både på fylkes- og riksnivå.) Ofte er også 
kulturfeltet lagt til samme avdeling eller etat som barnehagen og skolen, men ikke sjelden knytter 
man administrasjonen av kultur opp mot tekniske tjenester, planlegging og næringsvirksomhet.
I samtalene under besøket i Dyrøy kommune i juni foreslo flere at kultursektoren burde ha en felles 
ledelse med barnehage og skole på kommunenivå. Tradisjonene for de tre forvaltningsområdene 
er ulike, og målgruppene er bare delvis felles. Men alle tre områdene synes å savne en 
administrativ støtte og ledelse, og hver for seg kan de være for små til å utløse en hel stilling.
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Barnehage
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Dyrøy barnehage

77

Dyrøy
barnehage

Type 
avdeling 

Antall 
barn

Smitt 3-6 år 18

Smule 0-3 år 9

Smørøyet 0-4 år 14

Slottet 3-6 år 0

Sum 41

Årsmeldingen for 2015 viser at Dyrøy barnehage i august 
hadde tre avdelinger med 41 barn og 10 årsverk. I juni 
samme år var det fire avdelinger med 48 barn og 12 årsverk. 
Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. 
Barn som ikke har krav på barnehageplass, vil kunne stå på 
venteliste og bli tatt inn ved ledig kapasitet.

Barnehagen har flere utfordringer.
• Barnehagen manglet i 2015 et tilstrekkelig antall 

barnagelærere og hadde derfor konstituert andre ansatte 
inn i stillinger som pedagogiske ledere (Årsmeldingen)

• Dyrøy kommune følger ikke regelverket ved konstituering 
av pedagogiske ledere uten utdannelse som 
barnehagelærere (Fylkesmannens tilsynsrapport 2016)

• Kommunen har en uklar forståelse av rollen som lokal 
barnehagemyndighet (Fylkesmannens tilsynsrapport 
2016)

Barn i Dyrøy barnehager i august 2015. Kilde: 
Barnehagens årsmelding 2015 

Utfordringen kan trolig best løses ved at en ansatt på kommunenivå under rådmannen får 
oppgavene knyttet til å være lokal barnehagemyndighet. I dette ligger å gi veiledning og bl.a. 
gjennom tilsyn påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
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Framtidig omfang

En fjerde avdeling i et eget hus på barnehageområdet kan tas igjen i bruk fra høsten 2016 ved stor søkning. 
Behovet synes å holde seg i ca. fem år,
• SSBs befolkningsframskriving (MMMM) tilsier færre barn i barnehagealder fram mot 2040. Dagens 

barnehagelokaler vil da være store nok.
• Forventede barnetall tilsier krav om fire hele årsverk som pedagogisk leder de nærmeste årene, for 

deretter å reduseres til tre. Vanskene med å rekruttere vikarer tilsier at man vurderer å ha 
barnehagelærere i halvparten av årsverkene. Dermed har man en sikkerhetsmargin ved permisjoner og 
vakanser. 

40

42
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52

54

56

Befolkningsframskrivninger for barn 0-5 år

0-5 år

Befolkningsframskriving for barn i alderen 0-5 år i Dyrøy kommune. Kilde: SSB
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Kultur
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Kultur - organisering
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Dyrøy brukte 3,4 % av samlede netto driftsutgifter på kultursektoren i 2015 . 
Dette var en liten nedgang fra tidligere år. I 2015 brukte Dyrøy mindre enn Troms 
og landet, men fortsatt mer enn Kostragruppe 5, Gratangen, Tranøy og Berg.

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter. Kilde Kostra 2015

Kultursektoren i Dyrøy er organisert som 
en egen enhet. Kommunen hadde 
tidligere en samordnende stilling som 
kulturleder i hel stilling, riktignok med 20 
% utleid til Dyrøyseminarsenteret og 20 
%. driftsansvar i Nordavindshagen. 
Stillingen som kulturleder er nå ubesatt, 
men er vedtatt opprettholdt – som en 50 
% stilling - fra 2017. 
• Kulturleder 0,5 årsverk (ledig 2016)
• Bibliotek med 0,5 årsverk 

(biblioteksjef)
• Kulturskole med 1,62 årsverk, hvorav 

0,37 til rektorfunksjonen
• Frivilligsentral med 1 årsverk
• Ungdomsarbeid 0,5 årsverk ( pluss 

0,2 årsverk ledig)
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Driftsutgifter bibliotek

• Driftsutgiftene til bibliotek i Dyrøy 
var i 2015 på et «middels» nivå, 
omtrent som Gratangen 
kommune, under Kostragruppe 5 
og Berg kommune men over 
Troms, landet og Tranøy 
kommune

• En del av utgiftene til drift av et 
bibliotek vil være lite avhengig av 
størrelsen. Et bibliotek i en liten 
kommune vil derfor per 
innbygger måtte falle forholdsvis 
kostbart. 
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Brutto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger. Kilde: Kostra 2015
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Utlån og låntakere

Det registrerte utlånet av bøker 
og andre media ligger under 
halvparten av hva vi finner i 
Kostragruppe 5, Troms, landet og 
Berg kommune, men over 
Gratangen kommune.
• Det lavere utlånet gjelder både 

litteratur for barn og for voksne 
og for andre media. 

Statistikken over besøk i 
biblioteket er ufullstendig. 
Biblioteket er åpent i vanlig 
arbeidstid uten alltid å være 
betjent. Åpningstiden gir et 
potensiale for stort besøk, som 
ikke alltid vil kunne registreres. 
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Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger. Kilde: Kostra 2015
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Kulturskole

• Andelen elever i 
grunnskolealder som 
bruker kulturskolen i 
Dyrøy har vært 
forholdsvis stabilt på 
over 30 % de siste 
årene. Dette er høyere 
enn i Kostragruppe 5, 
Troms, landet og 
kommunene 
Gratangen og Tranøy, 
men lavere enn i Berg 
kommune.
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Andel elever i Dyrøys kulturskole

Andel elever i kulturskolen i Dyrøy av antall barn i alderen 6-15 år. 
Kilde: Kostra 2015

Andel elever i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i 
alderen 6-15 år. Kilde: Kostra 2015
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Utgifter til kulturskole

84

• Kostnadene til drift av kulturskolen 
i Dyrøy gikk betydelig ned i 2015. 
Dette gjelder både brutto 
driftsutgifter per bruker og netto 
driftsutgifter per innbygger i 
grunnskolealder. Hverken 
omfanget av undervisningen 
(timetallet) eller tallet på deltakere 
kan forklare nedgangen i 
kostnader.

• De korrigerte brutto driftsutgiftene 
per bruker i 2015 lå under 
Kostragruppe 5, Troms, landet, 
Tranøy og Berg, men over 
Gratangen kommune.
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Driftsutgifter - Dyrøy

Netto driftsutgifter tilDyrøy kulturskole per innbygger
6-15 år
Korrigerte brutto driftsutgifter til Dyrøykulturskole per
bruker

Netto driftsinntekter per innbygger 6-15 år og korrigerte brutto driftsutgifter 
per bruker i kulturskolen 2012-2015. Kilde: Kostra 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker i kulturskolen 2015. Kilde: Kostra 2015
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Grunnskole
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Skole og SFO

• Det er én kommunal grunnskole i Dyrøy kommune: Elvetun skole.
• Skolen hadde 132 elever på 1.-10. trinn skoleåret 2015-2016. Den har én klasse 

for hvert årstrinn.
• 30 elever brukte SFO skoleåret 2015/16, av disse hadde 4 full plass.
• Skolen har romslige lokaler med idrettshall og svømmehall.
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SFO

• SFO er en del av driftsenheten skole, med skolens rektor som 
enhetsleder.

• Leder for SFO har ca. 25 % tid til lederoppgaver/administrasjon av en 
stilling på 50 % i SFO. Dessuten har SFO ytterligere 2 
assistenter/fagarbeidere. Samlet er det 1,4 årsverk i SFO. 

• SFO har tilbud i skoleferiene som et samarbeid med Dyrøy barnehage. 
Feriestenging for SFO og barnehage er to uker i juli.

87

-�402�-



Andel barn i SFO 
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Antall barn i SFO 
varierer fra år til år. Sett 
over fire år har Dyrøy 
en større andel av barn 
i alderen 6-9 år enn 
landet og Troms og 
betydelig over 
Kostragruppe 5 og 
sammenlignings-
kommunene.
Andelen som har full 
plass, er imidlertid langt 
lavere i Dyrøy 
kommune enn blant 
dem det sammenlignes 
med.

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO. Kilde: KOSTRA 2015

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 % plass. Kilde: KOSTRA 2015
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Grunnskolen

I Norge er det normalt ingen aktuell problemstilling om alle barn får 
grunnskoleopplæring. Spørsmålene knytter seg til kvalitet og kostnader.
Kvalitetsarbeidet i grunnskolen har en rekke innsatsfaktorer. To av dem er 
• riktig kompetanse hos de ansatte, i skolen og på kommunenivå
• god organisering av opplæringen og vurderingsarbeidet
I denne sammenheng skal vi se på sider ved dette i Dyrøy kommune. 
Grunnskolens omfang og organiseringsform er avhengig av størrelsen på 
kommunen og skolen. Elevtallet er langt på vei avgjørende for hvilke 
ressurser som settes inn. Vi ser derfor først på elevtallsutviklingen og behovet 
for ressurser til undervisning og administrasjon.
Uavhengig av elevtallet er det behov for bredde og dybde i kompetansen 
elevene møter. Elevtallet og det tilsvarende tallet på lærere vil påvirke 
muligheten til å skaffe og beholde nødvendig kompetanse. Spørsmålet er ikke 
bare om hvilken kompetanse organisasjonen rår over, men også om bruken 
av denne. Her vil vi se på ulike roller eller stillinger.
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Fødselstall 

• I små kommuner vil den relative variasjonen fra år til år i fødselstall 
være betydelig. Slik er det også i Dyrøy kommune.

• Trenden fra 1990-tallet er klart nedadgående. Vi finner tendensen
igjen også de seneste årene.
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Fødselstall i Dyrøy kommune fra 1990 til 2015. Kilde: SSB
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Tidligere elevtall 
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Elevtallsutvikling

Elevtall etter fødselstall Netto flytting

Sammenhengen mellom fødselstall og skolebegynnere. Kilde: 
SSB og GSI

Elevtallsutviklingen i Dyrøy kommune. Basert på fødselstall og 
flytting. Kilde: SSB og GSI

Elevtallene påvirkes av inn- og utflytting. 
• Plansjen til venstre viser endringer i årskullene fram til skolestart. 
• Plansjen til høyre viser samlet netto tilvekst for de ti årskullene som gikk i grunnskolen 

fram til skoleåret 2015/16.
Vi ser en tendens til utflating av elevtallet, både som følge av svingninger i fødselstallene, 
men også som en følge at netto tilflytting har tatt seg noe opp. Lave fødselstall fra 2010 
kommer ikke med i disse plansjene.
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Framtidige elevtall 

• Som vist i forrige plansje, påvirkes elevtallene av inn- og utflytting. SSBs 
befolkningsframskrivning (MMMM) tar også hensyn til dette. Her er det lagt til 
grunn middels flytting og middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, 
innenlandske flyttinger og innvandring.

• Prognosen tilsier at elevtallet blir omtrent uendret rundt 120 elever de neste 
fem årene, for deretter å synke betydelig.
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Prognose på framtidig elevtall i Dyrøy kommune. Kilde: SSB
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Elevtall og klasser
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Skoleår
Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10

12-13
8 15 12 10 10 12 18 10 13 10

13-14
11 9 16 13 10 10 14 18 10 13

14-15
9 11 8 16 12 11 10 13 18 11

15-16
19 9 11 9 17 13 12 12 13 17

Elevtall på ulike klassetrinn de siste fire skoleårene. Kilde: GSI

I 2003 ble klassedelingsreglene fjernet fra opplæringsloven. Stortinget vedtok 
at det skulle føres tilsyn med at dette ikke førte til færre ressurser i skolen. 
Tabellen under viser at man i Dyrøy kunne hatt seks-åtte klasser uten å bryte 
Stortingets forutsetninger de fire siste skoleårene, men elevtallene for to 
årstrinn samlet ligger like ved delingstallet på 24. Skolen har ikke slått flere 
årstrinn sammen til én klasse, men to årstrinn har vært samlet i enkelte fag.
Som plansjene foran viser, er det utsikter til et fallende elevtall om noen år. 
Det tilsier at Elvetun skole kan bli fådelt med ca. seks klasser. Tallet på 
ansatte vil naturlig kunne bli redusert som følge av dette.
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Personalbehov
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Lærertetthet i Dyrøy over tid. Kilde: Beregninger av Telemarksforsking 
basert på tall fra GSI. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen i Dyrøy og 
sammenligningskommunene. Kilde: KOSTRA 2015

Lærer-og assistentressursene ved 
Elvetun skole er ikke spesielt store. 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse viser 
hvor mange elever det er per lærertime 
(ikke spesialundervisning). 
• Dyrøy har noe mindre grupper enn i 

landet og like store grupper som 
gjennomsnittet for Troms. 

• Dyrøy har større grupper enn 
kommunene i Kostragruppe 5 og de 
tre sammenligningskommunene. 

Grafen under viser antall lærerårsverk 
per elev. 
• Lærertettheten steg fram mot 

2010/11 fordi elevtallet gikk ned 
uten at tallet på lærere ble redusert 
tilsvarende. Fra 2013 har 
lærertettheten igjen blitt redusert til 
et vanlig nivå.

Hvis tallet på lærere skal reduseres 
ytterligere, tilsvarende den forventede 
elevtalls-nedgangen, må trolig tallet på 
klasser reduseres ved å la to og to trinn 
gå i samme klasse. 
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Klasserom

Skolens bygningsmessige utforming kan sette grenser for muligheten til 
å ha to årstrinn i klassen. Store klasser trenger store klasserom.
• Veilederen til forskrift for miljørettet helsevern setter et 

minimumskrav på 2 m2 per elev/voksen i vanlige undervisningsrom. 
Man anbefaler imidlertid 2,5 m2 per elev/voksen. Det er vanlig å 
regne tilliggende grupperom inn i arealet. 

• Barnetrinnet på Elvetun skole har stort sett små klasserom, tilpasset 
små klasser. 

• Et klasserom med 24 elever og to voksne skulle være på hhv. 52 m2

og 65 m2. Skolen synes ikke å ha tilstrekkelig med klasserom på 
minst 52 m2 til å kunne undervise 24 elever i samme klasse. 

• En tilnærming til at Elvetun skal bli en fådelt skole bør vente til 
elevtallet går ytterligere ned, eller omfatte ombygginger på 
barnetrinnet, gjerne ved å fjerne/flytte delevegger mellom noen av 
klasserommene.
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Organisering av grunnskolen

• Skolen har i GSI oppgitt en administrasjonsressurs (rektor og studieinspektør) på 
200 % skoleåret 2015/16. I dette ligger også en rådgiver-ressurs på ca. 20 %. 
Likevel har skolen langt mer enn minimumsressursen etter «tradisjonell 
regnemåte», som er basert på en trenivå-kommune. Selv som «driftsenhet» med 
utvidet personal- og økonomiansvar, både for grunnskole og SFO, er 180 % en 
romslig administrasjonsressurs. 

• Kommunen mangler en egen ansatt med skolefaglig kompetanse over skolenivå.
• Skolen har skoleåret 2015/16 sekretær i 40 % stilling, 10 % bibliotekar, 13,49 

årsverk lærere og 0,89 årsverk assistenter.
• Lærerne er delt i to team (hovedtrinnene). Teamlederne har til sammen 10 % av et 

årsverk avsatt til lederoppgaver.
• Rektor, studieinspektør, teamlederne, ressurslærer for lesning og en ansatt i PPT 

fungerer som skolens «utviklingsgruppe». 
• Skoleåret 2015/16 har i overkant av 70 % av lærerne godkjent utdanning for fast 

tilsetting, og under halvparten av lærerne tilfredsstiller kompetansekravene i norsk, 
matematikk og engelsk. Skolens rektor opplyser at fra høsten 2016 vil dette være 
vesentlig forbedret.
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Kompetanse i skolen
(1/3)

• Opplæringslov med forskrifter 
setter krav til utdanning både for å 
tilsettes fast i undervisningsstilling 
og for undervisning i enkelte fag.

• I 2015 hadde 75 % av lærerne i 
Dyrøy tilstrekkelig utdanning til å 
kunne tilsettes fast (universitets-
eller høgskoleutdanning og 
dessuten pedagogisk utdanning). 

• Andelen med tilstrekkelig 
lærerkompetanse for fast tilsetting 
var lavere i de fire 
sammenligningskommunene enn i 
Kostragruppa, Troms eller hele 
landet.

• Andelen i Dyrøy lå på nivå med 
Gratangen, over Berg og under 
Tranøy kommune.

97

0

20

40

60

80

100

120

Utdanningsnivået 2015

Andel lærere med
videregående utdanning
eller lavere

Andel lærere med
universitets-
/høgskoleutdanning uten
pedagogisk utdanning

Andel lærere med
universitets-
/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning

Utdanningsnivået i 2015 for lærerne i Dyrøy kommunen og 
sammenligningskommunene. Kilde: KOSTRA 2015
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Kompetanse i skolen 
(2/3)

• 2015 var et «unntaksår» for 
Dyrøy kommune når det 
gjelder andelen lærere med 
godkjent utdanning for fast 
tilsetting. 

• Tidligere år har Dyrøy hatt 
en større andel lærere med 
tilstrekkelig utdanning, langt 
over sammenlignings-
kommunene, Kostragruppa, 
Troms og landet.
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Utdanningsnivået til lærerne ved Elvetun skole. Kilde: KOSTRA 2015
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Kompetanse i skolen 
(3/3)

I 2015 skulle kommunene for første gang 
rapportere om utdanningsnivået for lærerne som 
underviste i norsk, matematikk og engelsk. (Dette 
gjelder bare lærerne som har godkjent utdanning 
for fast tilsetting.)
• For 1.-7. trinn er kravet minst 30 studiepoeng i 

faget. For norsk og matematikk hadde over 
halvparten av lærerne i Dyrøy slik utdanning. 
For engelsk hadde under halvparten slik 
utdanning.

• For 8.-10. trinn er kravet minst 60 studiepoeng i 
faget. For norsk og engelsk hadde ingen av 
lærerne slik utdanning. For matematikk hadde 
halvparten slik utdanning.

De refererte tallene forteller ikke hvor stor del av 
undervisningen som blir gitt av lærere med den 
forventede utdanningen. 
1. Tolket positivt kan det tenkes at lærerne med 

god fagutdanning brukes særlig mye i de 
aktuelle fagene. 

2. På den annen side må det kunne forventes 
at lærere uten godkjent utdanning for 
tilsetting også vil ha lavere skolefaglig 
kompetanse.

Med forbeholdene over må det være grunn til 
bekymring mht. rekruttering av lærere med 
tilstrekkelig fagkompetanse, spesielt på 
ungdomstrinnet.
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Tallet på studiepoeng i sentrale fag hos lærerne på 
barnetrinnet. Kilde: GSI

Tallet på studiepoeng i sentrale fag hos lærerne på 
ungdomstrinnet. Kilde: GSI
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(1/2)

Opplæringslovens § 13-1 fjerde ledd sier at «Kommunen skal ha 
skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået». 
I intervjuene framgår det at rektor ved Elvetun skole også ivaretar den 
administrative skoleeierrollen, dvs. at hun ivaretar funksjonen «skolefaglig 
kompetanse» over skolenivået. Dette gjør hun som en del av sin 
rektorstilling.
Utdanningsdirektoratet gir i 2008 en tolkning av lovkravet.
• Kommunen skal besitte tilstrekkelig og relevant skolefaglig kompetanse 

til å kunne løse sine oppgaver etter opplæringslovgivningen på en 
forsvarlig og regelverkskonform måte. Hva som er tilstrekkelig 
kompetanse, må vurderes konkret, bl.a. ut i fra kommunens 
organisasjon, størrelse og kompleksitet.

• De skolefaglige kompetente personene i kommuneadministrasjonen 
skal ha innflytelse på de skolerelaterte beslutninger som tas i 
kommunen. 

Direktoratet sier at det er ingen formell hindring for at rektor ved en skole i 
et eget arbeidsforhold også kan stå for den skolefaglige kompetansen i en 
liten kommune - som Dyrøy. 
Direktoratet setter imidlertid noen betingelser for dette.
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(2/2)
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Utdanningsdirektoratet setter betingelser for at en rektor også skal være 
kommunens skolefaglige kompetanse over skolenivået.
• Den skolefaglige kompetansefunksjonen skal ivaretas på en 

tilfredsstillende måte hva arbeidsmengde angår.
• Funksjonsdelingen må være forenlig med rektors ansvar og 

arbeidsoppgaver, jf. oppll. § 9-1.
• Det må ikke foreligge konflikt mellom de respektive roller.
Formelt synes man i hovedsak å kunne fortsette dagens praksis i Dyrøy 
ved å redusere rektorstillingens omfang noe – og å opprette en 
tilsvarende stilling i kommuneadministrasjonen. 
Et fravær av rektor i en stor del av arbeidsdagen synes uheldig for skolen, 
selv om en assisterende rektor kan fylle den ledige stillingsdelen. I 
intervjuene synes det å fremgå at det i Dyrøy kan være praktiske vansker 
eller mangler forbundet med at samme person innehar de to rollene. Det 
synes derfor ønskelig å finne andre løsninger. 
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Skolens administrasjonsressurs
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Elevtall og administrative ressurser

Elevtall Rektor Sekretær

Sammenstilling av administrasjonsressurser og elevtall fra 1005 til 2015. Kilde: GSI

• Elevtallet og tallet på rammetimer/lærerårsverk har tradisjonelt vært bestemmende 
for administrasjonsressurser i grunnskolen (rektor og assisterende rektor). Dette 
finner vi ikke igjen i Dyrøy. Plansjen viser at administrasjonsressursene har økt 
mens elevtallet har sunket. Det må her bemerkes at ca. 20 % av dagens ressurs 
går til rådgiverfunksjonen.

• Tradisjonell regnemåte skulle tilsi en administrasjonsressurs på ca. 120 % ved 
Elvetun skole med dagens elevtall. Med synkende elevtall vil ressursen reduseres 
ned mot 100 %. Det er vanlig med noe større ressurser i en tonivå-kommune. 
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Helse, omsorg og velferd
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Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 1

Kommunalsjef

Helse Velferd

¨ Helsestasjon
¨ Skolehelse -

tjenesten
¨ Folkehelse
¨ Fysioterapi
¨ Dagens

inter -
kommunale
samarbeid.

¨ Hjemmesykepleien
¨ Hjemmehjelpen
¨ Boliger
¨ Rus og psykiatri
¨ PU
¨ Matombringing
¨ Trygghetsalarmer
¨ Støttekontakt
¨ Avlastning/

Omsorgslønn
¨ Dagens interkom .

samarbeid

¨ Omsorgs -
senter/
sykehjem

¨ Dagtilbud for
eldre og
demente

¨ NAV
¨ Boligsosiale

virkemidler
¨ Integrering

Hjemmetjenester Sykehjem

Bestilling -
og

tildelings -
kontor
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Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 2

Kommunalsjef

Helse Velferd

¨ Fysioterapi
¨ Dagens

inter -
kommunale
samarbeid

¨ Hjemmesykeplei
en

¨ Hjemmehjelpen
¨ Boliger
¨ Rus og psykiatri
¨ PU
¨ Matombringing
¨ Trygghets -

alarmer
¨ Dagens

interkommunale
samarbeid

¨ Omsorgs -
senter/
sykehjem

¨ Dagtilbud for
eldre og
demente

¨ NAV
¨ Boligsosiale

virkemidler
¨ Integrering

Hjemmetjenester Sykehjem

Bestilling -
og

tildelings -
kontor
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Helse
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Styrker ved dagens situasjon

• Informantene fra intervjuene trekker frem at kommunen utøver for det 
meste gode tjenester ovenfor sine innbyggere innen Helse, og at det 
mottas få klager fra publikum. 

• Videre trekker også informantene frem at miljøet blant de ulike 
arbeidsplassene er godt. 

• Kommunen har utarbeidet en kompetanseplan for pleie- og 
omsorgstjenesten i Dyrøy. Denne planen inneholder også visse 
aspekter innen kommunehelsetjenesten. Dette synliggjør at kommunen 
har vært bevisst på fremtidige utfordringer og muligheter innenfor pleie 
og omsorg, samt kommunehelsetjenesten.
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Utfordringer ved dagens situasjon

• Styrker, svakheter, muligheter, utfordringer. 
• Dagens organisering trekkes frem av flere av informantene som svak. 

Særlig går dette ut over personalansvaret til de enkelte lederne. 
Eksempelvis er det ikke utført medarbeidersamtaler på lang tid. 
– Fokus på personaloppfølging ble også trukket frem i TF-notat nr. 17/2013.

• Et gjennomgående tema informantene trekker frem, er mangelen på en 
god kommunikasjon og formidling av beskjeder. Dette gjelder 
hovedsakelig mellom ledelsen og den enkelte etat og/eller institusjon, men 
også på tvers av de ulike etatene. Det trekkes særlig frem:
– Dårlig formidling av beskjeder.
– Korte tidsfrister.
– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Mangelfull stillingsbeskrivelse og forståelse. Flere av respondentene 
trekker frem usikkerheten rundt hvilke oppgaver som hører til de ulike 
stillingene. Dette vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen i negativ favør, 
både på grunn av manglende effektivitet og at enkelte funksjoner ikke 
dekkes/gjennomføres. 

-�423�-



Muligheter/utfordringer 

• Fra intervjuene kommer det tydelig frem kommunikasjonsutfordringer 
både mellom etatene, men også innad i de ulike etatene. Her har 
kommunen store forbedringsmuligheter. Det anbefales at kommunen 
utvikler faste kommunikasjonskanaler, ved å f.eks. gi jobbmail til alle 
ansatte, eller andre mulige kommunikasjonsmuligheter. 

• Basert på dataene samlet inn fra intervjurunden, har også ledelsen i 
kommunen et forbedringspotensial for utarbeidelse av tids- og 
leveringsfrister overfor andre ansatte. Dette kan også være et resultat 
av manglende dialog og kommunikasjon. Uavhengig av organiseringen 
i kommunen vil en forbedret kommunikasjon kunne forbedre den 
daglige driften og trivselen i kommunen. 

• Kommunen har også muligheten til å utarbeide stillingsbeskrivelser 
eller stillingsinstrukser. I den forbindelse anbefales det å lage 
stillingsbeskrivelser, da disse er noe mindre «fastsatte» enn 
instruksene. Som også flere av informantene i kommunen trekker frem, 
må man i mindre kommuner oftere bidra med noe som er noe utenfor 
den stillingen. 
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Dagens interkommunale samarbeid

• Legevaktsamarbeid med Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. 
Tjenesten er i Lenvik kommune. 

• De samme kommunene har også et samarbeid om 50 % interkommunal 
kreftkoordinator. 

• Samarbeid om intermediære/ø-hjelp senger. Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og 
Dyrøy. Lenvik er vertskommune. 

• Legesamarbeid med Sørreisa. 
• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. 

Underlagt Midt-Troms regionråd. 
• Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms. Samarbeid med Bardu, Berg, Lenvik, 

Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
• Diabetesteam. Samarbeid med Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
• Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege). Samarbeid med Lenvik, 

Sørreisa, Torsken, Berg og Tranøy.
• Krisesentersamarbeid med Bardu, Berg, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, 

Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
• Samarbeid om jordmortjenesten med Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy. 
• Barnevernsamarbeid med Sørreisa. 
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Styrker og utfordringer ved kommunens 
interkommunale samarbeid

• Samarbeidet om kreftkoordinator, ø-hjelpssenger og legevakten får 
positive tilbakemeldinger av respondentene. Innbyggerne er også stort 
sett fornøyde med disse tjenestene, ifølge informantene. 

• Kommunen har utfordringer med sin legetjeneste. Denne utfordringen 
trekkes frem i en stor andel av intervjuene. Denne tjenesten er et 
interkommunalt samarbeid med Sørreisa. Manglende tilstedeværelse 
av lege, ventetid, samt at legekontoret i Dyrøy nedprioriteres, er noen 
av eksemplene som trekkes frem.  
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for helse.
– Denne enhetslederen vil være en av fire innen helse, omsorg og velferd.

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten, 
mens kommunalsjefen tar seg av budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 
egen enhet. 

– De ulike enhetslederne innen pleie og omsorg vil sammen utgjøre en 
ledergruppe som rapporterer til kommunalsjefen innenfor helse, omsorg og 
velferd. Ledergruppen vil stå for koordinering av tjenester, samarbeid 
mellom enhetene og være et utvekslings- og diskusjonsforum blant lederne.

– Ledergruppen vil bestå av disse fire enhetslederne: 

1 enhetsleder for helse 

2 enhetsledere for pleie og omsorg (hjemmetjenester og sykehjem)

1 enhetsleder for velferd
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Organisering 
(2/2)

• Enheten vil ved hovedalternativ 1 ha ansvar for helsestasjonen, 
skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, dagens interkommunale 
samarbeid (legevakt, kreftkoordinator legetjeneste, intermediære/ø-
hjelpssenger, Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og 
omsorgstjenesten i Midt-Troms, distriktsmedisinsk senter for Midt-
Troms).

• For hovedalternativ 2 vil de samme tjenestene inngå, med unntak av 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten (som i dette alternativet ligger 
under kommunalsjefområdet for familie og oppvekst). 

• Samtlige av tjenestene vil i begge alternativene ha rapporteringsplikt til 
enhetsleder helse        kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Pleie og omsorg
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Historikk

• Telemarksforsking gjennomførte i 2013 en evaluering i samarbeid med 
EY, angående Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 
omsorgstjenestene. 

• Rapporten viser at Dyrøy hadde et høyere utgiftsbehov på pleie og 
omsorg sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

• Videre viser rapporten at kommunen hadde et godt utbygd totaltilbud 
for heldøgns pleie og omsorg. 

• Tallene fra 2013 viste også at kommunen tildeler flere timer 
hjemmetjenester per bruker enn gjennomsnittet for kommunegruppa.

• Innen psykiatri/psykisk helse kom det frem i rapporten at Dyrøy brukte 
mye ressurser til denne tjenesten sammenlignet med andre kommuner. 

• Det kom frem at institusjonsplassene ble drevet relativt effektivt. 
– Det kom allikevel frem at kommunen hadde et effektiviseringspotensial 

innen institusjonsdrift og hjemmetjenestene. 
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Styrker ved dagens situasjon

• Ifølge kommunens «Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i 
Dyrøy kommune 2012-2017» så har kommunen en god dekning av 
både hjelpesykepleiere og sykepleiere. Kompetanseplanen vitner også 
om en bevissthet rundt pleie og omsorg, samt kommunehelsetjenesten 
fra kommunens side. 

• TF-notat 17/2013 viser at kommunen har et godt totaltilbud for 
heldøgns pleie og omsorg, samt at kommunen tildeler flere timer 
hjemmetjenester enn gjennomsnittet fra kommunegruppa.

• Videre trekker også informantene frem at miljøet på de ulike 
arbeidsplassene er godt. 

• Ifølge informantene har kommunen gode tjenester innen pleie og 
omsorg. De ansatte oppfatter stort sett publikum som positivt innstilt, 
og det mottas få både uformelle og formelle klager. 

• Kompetansen til de ansatte er god. 
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Utfordringer ved dagens situasjon
(1/2)

• Også innen pleie og omsorg trekkes det frem kommunikasjonsproblemer, 
på lik linje med de innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også de 
samme faktorene som trekkes frem som årsak til den svake 
kommunikasjonen: 
– Dårlig formidling av beskjeder.
– Korte tidsfrister.
– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Pleie- og omsorgssektoren har tidligere vært preget av stor utskifting av 
ledere (Kilde: Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy 
kommune 2012-2017).

• Som i kommunehelsetjenesten trekkes også manglende 
stillingsbeskrivelser frem. Flere av informantene påpeker usikkerhet rundt 
hvilke oppgaver som ligger under den enkelte stillings ansvarsområde.

• Det oppgis også at det er mangelfullt nedskrevne og utarbeidede rutiner. 
Dette fører til usikkerhet blant de ansatte. Det trekkes også frem at 
mangelen på rutiner kompliserer opplæringen av nyansatte.
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Utfordringer ved dagens situasjon
(2/2)

• I lys av forrige punkt er det flere informanter som trekker frem dårlig 
opplæring av nyansatte. Ifølge informantene er opplæringen for lite 
grundig, og nyansatte blir fort overlatt til seg selv.

• Det er store sprik i rapporteringen og oppfatningen av avvik i 
kommunen. Informantene oppgir ulik praksis for hvordan de 
rapporterer avvik. Det er også uenighet blant ansatte om hva som er 
avvik og ikke. Samtidig er det en relativt stor enighet blant 
informantene om at rapporteringen av avvik fører med seg lite. Flere 
opplever at avvik ikke tas hensyn til blant ledelsen. 

• Med den økende alderssammensetningen i kommunen vil dette sette 
større krav til kompetanse og kapasitet i årene som kommer. Dette 
gjelder hele «helse, omsorg og velferdssektoren». Dyrøy vil dermed 
trolig måtte øke både kapasiteten og kompetansen til sine ansatte på 
sikt. 
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Muligheter/utfordringer

• Ifølge «Kompetanseplanen for pleie- og omsorgstjenester i Dyrøy 
kommune 2012-2017» har kommunen utfordringer med at mange 
pensjonister velger å flytte tilbake til Dyrøy. Kommunen må dermed ta 
hensyn til dette ved fremtidig kompetansesammensetning innenfor 
både pleie og omsorg og kommunehelsetjenesten. 

• Videre oppgir kommunen i samme dokument at kommunen har behov 
for 27 nye arbeidstakere innen pleie og omsorg i løpet av en 10 års 
periode (2012-2022). Respondentene oppgir at rekruttering til tider kan 
være krevende. Kommunen bør derfor jobbe spesifikt med rekruttering 
til de påtenkte stillingene. 

• Det er også noen utfordringer med tanke på turnus innen pleie og 
omsorg. Telemarksforsking får opplyst fra kommunen at det mangler en 
bemanningsplan og at turnusen dermed ikke utnytter ressursene på en 
tilstrekkelig god måte. Dette medfører blant annet et uønsket vikarbruk. 
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Interkommunale samarbeid

• Mobil omsorg. Et samarbeid som gjelder hjemmesykepleien i 
kommunen. Dyrøy samarbeider her med Sørreisa. Informantene fra 
intervjuene informerer om at den mobile omsorgen for tiden ikke er i 
bruk. 

• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-
Troms. Underlagt Midt-Troms regionråd. 
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Organisering

• To enhetsledere for pleie og omsorg.
– En enhetsleder for sykehjem/omsorgssenter.

– En enhetsleder for hjemmetjenestene.

– Disse enhetslederne vil altså være to av fire innen helse, omsorg og 
velferd.

– De to enhetslederne innenfor pleie og omsorg vil utgjøre en ledergruppe 
sammen med leder for kommunehelsetjenesten og velferd. 

– Enhetslederen vil være ansvarlig for den daglige driften av enheten, mens 
kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for økonomi/budsjett, 
utvikling og måloppnåelse i sektoren. 
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Hjemmetjenester 
(1/3)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby helsetjenester i hjemmet.

• Hjemmetjenestene, så vel som andre kommunale helsetjenester, har med 
bakgrunn i «Samhandlingsreformen» vært gjennom større og mindre 
forandringer. Et av målene med samhandlingsreformen var en bedre 
koordinering mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene som 
kommunen er ansvarlig for. Dette setter krav til en fornuftig organisering 
og en god dialog mellom de ulike tjenestene (Meld. St. 47 (2008-2009) 
2009).

• Hjemmetjenesten i Dyrøy har i dag kontor i 
sykehjemmet/omsorgssenteret. 

• Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, TPU, psykiatri og aktivitør er alle plassert 
under hjemmetjenestene. 
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Hjemmetjenester 
(2/3)

• Enhetsleder for hjemmetjenester vil være en av to enhetsledere innen 
pleie og omsorg.

• Det foreslås at hjemmetjenestene, i tillegg til de tradisjonelle 
hjemmetjenestene (hjemmesykepleien og hjemmehjelpen), skal ha 
ansvar for: 
– Boligene (TPU/rus osv.)

– Psykiatritjenester 

– Matombringing

– Trygghetsalarmer

– Støttekontakt (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Avlastning (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Omsorgslønn

– Dagtilbud for demente
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Hjemmetjenester 
(3/3)

• En fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene. 
– I dagens løsning har hjemmetjenestene en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 

– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene, blir 
det mulig å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og 
velferd. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(1/2)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby plass på institusjon, herunder sykehjem. 

• Videre står det i § 3-2 a at «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette 
etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan 
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester».

• På lik linje med hjemmetjenestene foreslås det en enhetsleder for 
sykehjemmet, innen pleie og omsorg. 

• Det foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet. 
– I dagens løsning har sykehjemmet en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 
– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet, blir det mulig 

å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og velferd. 
– Enhetsleder vil ha ansvaret for den daglige driften av sykehjemmet, samt 

spørsmål av mer faglig karakter. 
– Kommunalsjef vil være ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 

egen enhet. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(2/2)

• Avdelingene som rapporterer/svarer til fagleder for sykehjem og 
kommunalsjef helse, omsorg og velferd:
– Omsorgssenter/sykehjem

Skjermet avdeling for demente

Somatisk avdeling

Avdeling med 8 sykehjemsrom og 5 hybler (hjemmesykepleien) 
 Hyblene rapporterer til hjemmesykepleien.

• Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut m.m. vil dermed være under 
fagleder sykehjem og kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Habilitering og rehabilitering
(1/2)

• Ifølge lovverkets «Forskrift om habilitering og rehabilitering», kapittel 3, 
§ 5 skal alle tjenester som inngår i kommunens helse- og 
omsorgstjenestetilbud integreres i et samlet tverrfaglig 
habilitering/rehabiliteringstilbud. 

• Videre i § 5 står det: «Kommunen skal sørge for at alle som oppholder 
seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov 
for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, jf. §
1 og § 3.» Dette blir videre utdypet i § 8 hvor det står at kommunen 
skal sørge for undersøkelse og utredning, samt vise til 
spesialhelsetjenesten ved behov. 

• For at Dyrøy skal holde seg innenfor lovverket, må kommunen dermed 
sørge for å ha en enhet som personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne melde mulige (re-)habiliteringsbehov til, 
samt et kontaktpunkt mot spesialhelsetjenesten. 
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Habilitering og rehabilitering
(2/2)

• En løsning for kommunen er da å danne en koordinerende enhet/team 
som kan behandle eventuelle søknader og henvendelser. Kommunen 
er ansvarlig for at nødvendig utredning settes i gang og vise til 
spesialhelsetjenesten før eventuell habilitering/rehabilitering 
iverksettes.

• En mulighet vil da være å danne en koordinerende enhet bestående av 
enhetslederne for helse, sykehjem, hjemmesykepleien, velferd og 
kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. 
– I § 6 står det at «Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig 

tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller 
medisinsk habilitering og rehabilitering».

– Videre står det i samme paragraf at koordinerende enhet skal både motta 
meldinger for behov om individuell plan og sørge for at det utarbeides 
rutiner og prosedyrer i forbindelse med individuell plan. 

• Denne enheten kan suppleres med andre kommunalt ansatte ved 
behov. 

• Koordinerende enhet bør møtes regelmessig og ellers ved behov.

128

-�443�-



Generelle anbefalinger

• Oppgavefordelingen bør gjennomgås og konkretiseres. På ledernivå 
blir personalansvaret nedprioritert ved dagens situasjon. En ny og 
konkretisert vurdering bør legge til rette for at personalansvar med 
blant annet medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og andre 
mindre personalsaker prioriteres. På personal-/ansattnivå bør 
oppgavene også konkretiseres noe. Stillingsbeskrivelser er en 
etterspurt løsning blant de ansatte og vil også kunne være fordelaktig.
– Samtidig tas det hensyn til at man i mindre kommuner som Dyrøy i en del 

tilfeller må jobbe noe utenfor «stillingsbeskrivelsen». En viss beskrivelse av 
oppgavene vurderes allikevel som fordelaktig for ansatte, ledere og driften 
generelt. 

• Kommunen bør gå vekk i fra bruken av ordet «rehabilitering» når det 
gjelder TPU. Rent terminologisk er dette feil ordbruk, og er ikke knyttet 
til det som er påtenkt med rehabilitering for kommunene.  
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Velferd
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Velferd

• NAV har hjemmel til 3 stillinger. Alle disse er på 100 prosent                
(3 årsverk).
– 1 kommunal

– 2 statlige

– En stilling er for tiden vakant (statlig). Her forventes det ansettelse i løpet 
av høsten.

• Ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver.
– I tillegg ligger både bostøtte og startlån (boligsosiale virkemidler) under 

NAV-kontoret. 

• Rådgivende overlege har også kontorplass ved NAV Dyrøy. 
Vedkommende er ikke ansatt i NAV Dyrøy, men noe i NAV forvaltning 
og noe i NAV arbeidslivssenter. 
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Styrker/utfordringer
ved dagens situasjon

• Ifølge respondentene utøver NAV gode tjenester i Dyrøy kommune.

• NAV har liten kapasitet med tanke på antall ansatte, men klarer 
allikevel å drive de lovpålagte tjenestene på en forsvarlig måte.  

• Ifølge informantene kan det være vanskelig å utføre alle de lovpålagte 
tjenestene med tanke på kapasitet. 

• Kommunikasjon mellom etatene rapporteres som dårlig. Det 
poengteres at dette både skyldes det tekniske og en svak dialog 
mellom de ansatte på de ulike etatene. 
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for Velferd.
– Denne enhetslederen vil være en av fire innen Helse, omsorg og velferd.

– Enhetslederen vil utgjøre en ledergruppe sammen med leder for 
kommunehelsetjenesten og de to enhetslederne på pleie og omsorg. 

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten.

• Boligsosiale virkemidler. 
– Med boligsosiale virkemidler menes særlig to av Husbankens ordninger; 

Startlån og statlig bostøtte. TF-notat nr. 15-2016 viser til fordelene ved å ha 
disse løsningene lokalisert under samme enhet. Videre er NAV eller 
servicekontor ofte anbefalte etater for plassering av de boligsosiale 
virkemidlene i kommunene. 

• Integrering.
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Organisering 
(2/2)

• Under intervjuene kom det frem at statlige ansatte på NAV-kontoret i 
hovedsak jobber med statlige oppgaver, mens den vakante stillingen i 
praksis er fordelt 40/60 i favør statlig. Med tanke på arbeids- og 
oppgavefordeling er det dermed nærliggende å opprettholde en 
tilsvarende løsning.
– Statlig ansatt jobber med statlige oppgaver og kommunalt ansatte med 

kommunale oppgaver.

– Stillingen som er fordelt mellom statlig og kommunalt, bør ta seg av de 
boligsosiale virkemidlene dersom kompetansen er tilstrekkelig. Dette 
kommer av at kommunen har et tilretteleggeransvar for disse virkemidlene 
før søknad sendes statlig instans (Husbanken).

– Ansatte rapporterer til enhetsleder som igjen rapporterer til kommunalsjef.    

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Vi foreslår at 
denne funksjonen, med følgende årsverk, plasseres inn under enhet 
for velferd. Dette vil øke kapasiteten til velferd betydelig. 
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Teknisk, areal og miljø
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Organisasjonskart
Teknisk, areal og miljø – alt. 1

Kommunalsjef

¨ Vann, avløp og renovasjon
¨ Veier og trafikksikkerhet
¨ Bygg, eiendom og grøntanlegg
¨ Arealplanlegging, byggesak,

oppmåling og geodata
¨ Hav - og landbruk ( jord - og

skogbruk)
¨ Klima og miljø
¨ Dagens interkommunale

samarbeid

Med tanke på størrelsen og kapasiteten til teknisk sin inneseksjon foreslås det ingen oppdeling av funksjonsområder. En oppdeling vil trolig
kunne føre til mer begrensninger enn å være til hjelp.
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Organisasjonskart
Samfunnsutvikling og infrastruktur – alt. 2

Kommunalsjef

¨ Vann, avløp og renovasjon
¨ Veier og trafikksikkerhet
¨ Bygg, eiendom og grøntanlegg
¨ Arealplanlegging, byggesak, oppmåling og

geodata
¨ Brann - og feiersamarbeid

¨ Planarbeid, byggesak, oppmåling og geodata
¨ Næring
¨ Hav - og landbruk ( jord - og skogbruk)
¨ Folkehelse
¨ Klima og miljø
¨ Kulturskole
¨ Kultur
¨ Fritid
¨ Bibliotek
¨ F rivilligsentral

Teknisk drift og eiendom Plan, næring og kultur
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Styrker ved dagens situasjon

• Brannsamarbeidet med Sørreisa fungerer godt. Det rapporteres at det 
samme gjelder samarbeidet om skogbruk og feiertjenestene. Begge 
disse samarbeidene er også med Sørreisa.
– Sørreisa har sagt opp halvparten av sin andel i skogbruksamarbeidet og 

ønsker å kjøpe skogbruksfaglige tjenester tilsvarende 25 % stilling.

• Det interkommunale selskapet «Senja avfall» rapporteres å fungere 
godt. Basert på informasjonen fra informantene og kommunen ser det 
dermed ut til at de tekniske samarbeidene fungerer godt. 

• Selv om teknisk enhet på en generell basis er en svært utsatt etat med 
tanke på klager, får etaten også flere gode tilbakemeldinger fra 
innbyggerne, ifølge respondentene. 

• Kommunen bygger nytt vannverk. 
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Utfordringer ved dagens situasjon

• Mangelfulle stillingsbeskrivelser og informasjon vedrørende 
arbeidsoppgaver trekkes frem som en utfordring for de ansatte.

• Det rapporteres om noe korte tidsfrister for ansatte. Dette gjelder i 
hovedsak fra ledelsen til saksbehandlere.

• Det rapporteres også om noen faglige uenigheter internt innen teknisk 
enhet. 

• Informantene informerer om en noe manglende kommunikasjon innad i 
kommunen. Dette gjelder både innad på teknisk etat, og med andre 
deler av administrasjonen.

• Fagmiljøet er lite for de ansatte i inneseksjonen.
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Muligheter/utfordringer

• Planarbeid kan vurderes å gjøres interkommunalt. Dette vil både kunne 
hjelpe til med den store arbeidsmengden som faller på teknisk etat, 
samt øke fagmiljø og kompetanse. Planarbeidet krever også en del 
utstyr og kompetanse hvor det med fordel kan lønne seg å være flere 
om disse kostnadene. 

• Sekretærfunksjonen er det mulig å organisere noe annerledes enn ved 
dagens ordning. Eksempelvis at vedkommende tar andre roller i tillegg 
til sekretæroppgavene. Dette kan bidra til å øke kapasiteten til etaten 
og samtidig lette arbeidsmengden til inneseksjonen.
– Stillingen kan eventuelt også overføres stab/støtte.

• Etaten har forbedringspotensial når det gjelder dialog innad i etaten, 
samt på tvers til andre etater.
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Interkommunale samarbeid

• Kommunen har følgende formelle og uformelle samarbeid innen 
teknisk enhet:

– Brannsamarbeid med Sørreisa

– Feiersamarbeid med Sørreisa

– Skogbrukssamarbeid med Sørreisa

– Landbruksforum
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Organisering (1/3)

• Det foreslås en kommunalsjef for sektoren. 
– Kommunalsjefen er ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse 

innenfor sektoren.

• I alternativ 1 er det en flat struktur under kommunalsjefen. Dette kommer 
av få ansatte på inneseksjonen, noe som påvirker kapasiteten til teknisk 
enhet. 

• Konkretisering/spesifisering av arbeidsoppgaver bør dermed løses internt i 
teknisk enhet mellom kommunalsjef og ansatte på inneseksjonen.
– Spesifiseringen bør skje med bakgrunn i ansattes kompetanse og kapasitet.

• I alternativ 2 er det to enheter innenfor sektoren; en for teknisk drift og 
eiendom og en for plan, næring og kultur. 

• Uteseksjonen tiltenkes en tilsvarende rolle og fordeling som ved dagens 
ordning. 
– Uteseksjonen rapporterer direkte til kommunalsjef for teknisk, areal og miljø i 

alternativ 1, mens til enhetsleder ved alternativ 2. 
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Organisering (2/3)

• I dag er det en sekretærstilling som ligger under teknisk. 
– En mulighet for å forbedre kapasiteten kan være å iverksette opplæring av 

ansatt i denne stillingen eller endre stillingsbeskrivelsen til 
sekretærstillingen. Eksempelvis kan en viss prosentandel holdes av til 
sekretærfunksjonen, mens en annen holdes av til tekniske oppgaver. 

– På den måten vil teknisk kunne øke sin kompetanse og kapasitet på 
inneseksjonen. 

– Som tidligere foreslått, kan denne stillingen også overføres til stab/støtte.

• Det understrekes viktigheten av kommunikasjon og fremtidig tenkning 
innen teknisk enhet, ettersom dette problematiseres av flere. 
– Møtevirksomhet mellom inne- og uteseksjonen vil kunne bedre 

kommunikasjon, planlegging og koordinasjon mellom de ulike 
arbeidsoppgavene på teknisk.
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Organisering (3/3)

• Det interkommunale samarbeidet om skogbruk med Sørreisa står p.t. i 
fare for å enten minske i omfang, eller sies opp i sin helhet. Dette 
skyldes Sørreisas beslutning om å kutte sin andel av samarbeidet fra 
50 % til 25 %.
– I den forbindelse anbefales det at Dyrøy kommune fortsetter å samarbeide 

interkommunalt om skogbruket i en eller annen form. Dette er med særlig 
bakgrunn i kostnader for kommunen. 

Kommunen kan fortsette i et mindre samarbeid med Sørreisa.

En annen løsning for kommunen er å se etter et annet samarbeid med 
andre kommune(r). 

• Det anbefales også at kommunen vurderer en interkommunal løsning 
vedrørende plankontor.  
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S elskaper og interkommunalt
samarbeid
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Kommunale foretak

• Nordavind Utvikling KF (tidligere Dyrøyseminarsenteret KF)
– Heleid av Dyrøy kommune og har kontorer i Nordavindshagen

– Arbeider for livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse og 
næringsutvikling

– Planlegger og gjennomfører Dyrøyseminaret (ett av mange oppdrag)

– Har tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune innen helse, 
organisasjonsutvikling, Forskningsdagene, søknader m.m.
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Interkommunale selskaper - IKS

• Senja Avfall
– Avfallsinnsamling og mottak

– Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

• Sør-Troms Kommunerevisjon

• Interkommunalt arkiv
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Aksjeselskaper

• Senja Næringshage AS
– Skal bidra til innovasjon og økonomisk vekst for regionens næringsliv

– Dyrøy deltar sammen med 5 andre kommuner

– Avdeling i Dyrøy, lokalisert i Nordavindshagen

• Dyrøy Vekst AS

• Dyrøy Utleiebygg AS

• Dyrøy Energi AS

• Dyrøymat AS
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Andre

• Dyrøy boligstiftelse

• Arvid Hanssens minnestiftelse

• Dyrøyhallen BA
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Oversikt over interkommunale samarbeid

Tjeneste/navn Samarbeidskommuner Hensikt/oppgave 

Administrativt råd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

AR er på linje med regionrådet en del av 

styringsstrukturen i Midt-Troms regionråd. 

Sekretariat – daglig leder Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Har ansvar for drift, saksforberedelse, planlegging og 

oppfølging med tilhørende sekretærfunksjoner. 

Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll (MTAK) Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Torsken 

og Tranøy 

Felles kontroll av innberetninger innenfor skatt og 

avgifter. 

PPT Dyrøy, Lavangen, Salangen, 

LØKTA Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Kvalitetsutvikling og opplæring for helse- og 

omsorgstjenesten. 

Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Regionråd
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Interkommunalt tjenestesamarbeid

Tjeneste/navn Vertskommune Øvrige deltakerkommuner 

Fastlegetjeneste Sørreisa Dyrøy 

Finnsnes interkommunale legevakt Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Jordmortjenester Lenvik Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy 

Barneverntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Midt-Troms Viltregion Dyrøy Bardu, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Lavangen og 

Salangen 

Brannsjef, branntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Diabetesteam Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Kreftkoordinator Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Intermediære sengeposter/KAD-senger Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Koordinator «Mens du venter på ambulansen» Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege) Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
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Kjøp/salg av tjenester og uformelle fagnettverk.

• Kjøp/salg av tjenester
– Brann- og feietjeneste – Sørreisa og Dyrøy 
– Skogbruksfaglige tjenester – Sørreisa kjøper kapasitet og kompetanse fra Dyrøy tilsvarende 50 % stilling 
– IKT-faglige tjenester – Sørreisa selger kapasitet og kompetanse til Dyrøy tilsvarende 40 % stilling. Samarbeidet 

kan utvides. 
– Bankavtale – innkjøpsavtale – felles for Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
– Felles økonomisystem – innkjøpsavtale - felles for Bardu, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

• Uformelle fagnettverk
– IKT-forum 
– Personalforum 
– Økonomisjef-forum 
– Kulturforum 
– Kulturskoleforum 
– Geriatrinettverket Midt-Troms 
– Helsesøstre for regionen 
– Nettverk for psykisk helse Midt-Troms 
– Nettverk for lindrende behandling 
– PU-nettverket Midt-Troms 
– Sa-Do- kompetansenettverk (nettverk for saksbehandling og dokumentasjon i helsefeltet) 
– Barnevernsforum 
– Landbruksforum 
– Næringslederforum
– Biblioteknettverk 
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Andre samarbeid

• Annet
– Krisesenteret i Midt-Troms 

– Årlig utdanningsmesse 

– Midt-Troms Friluftsråd – Alle kommunene i Midt-Troms. 

– Oljevernberedskap –Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

– Midt-Troms Museum (stiftelse) – Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, 
Målselv, Sørreisa og Torsken

– Kystsoneplan

– Senja-Lab.
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Muligheter for utvidelse av interkommunalt samarbeid

Eksempler på områder som kan være aktuelle, og som bør vurderes:
 Funksjonsområder innenfor teknisk sektor og planarbeid

 Interkommunalt plankontor

 Helsestasjon

 IKT-tjenester

 Rus og psykiatri

 Regnskap

 Lønnsutbetaling

 Skatteoppkreverfunksjonen

 Kommunal innfordring

 Sentralbordtjenester

 Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Konsekvenser
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Konsekvenser

• Omorganiseringen bør kunne gjennomføres innenfor gjeldende lov og 
avtaleverk og nåværende totale stillingsramme i 
kommuneorganisasjonen (sett under ett).

• Mange av organisasjonsutviklingstiltakene kan gjennomføres av de 
medarbeidere som er i organisasjonen i dag. 

• Kommunen har neppe ressurser (penger og/eller kompetanse) til å 
gjennomføre alle anbefalte organisasjonsutviklingstiltak. Det må kjøpes 
noen tjenester eksternt. Kommunen bør i budsjett 2017 og i 
økonomiplan 2017-2020 søke å avsette midler til de 
organisasjonsutviklingstiltak som kommunen prioriterer høyest.
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Avslutning
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Avslutning

• Det er ikke et overordnet mål for Dyrøy å oppnå gode økonomiske 
resultater.

• Det bør være et overordnet mål for kommunen å kunne levere gode og 
forutsigbare tjenester til innbyggerne og næringslivet over tid.

• For å oppnå dette bør kommunen gjennomføre et 
omstillingsprogram/organisasjonsutviklingsprosjekt.

• Start omstillingsprosessen nå – utsettelse forsterker utfordringene

Kommunestyret har ansvaret !

Lykke til !
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Forord

Telemarksforsking stod for en drifts- og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune i fjor, som per 1. september 
munnet ut i rapporten Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune (TF-notat nr. 40/2016).
Rapporten presenterte to alternative modeller med sektororganisering og kommunalområder begge med fire 
kommunalsjefer. Kommunestyret vedtok under behandlingen av rapporten – sak 46/16 i møte 6. oktober, at 
modellalternativ 2 foretrekkes, men der det skal utredes videre behovet for eventuelle mindre justeringer for 
fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester mellom kommunalsjefområdene. 

Telemarksforsking har så igjen vært engasjert av kommunen som rådgiver for videre prosess. Vi har i 
gjennomføringen av oppdraget hatt omfattende kontakt med administrativ ledelse i kommunen, og bl.a. fasilitert
fire sektorvise «workshops» med tilsatte og tillitsvalgte. Ole Sverre Lund hos oss var fasilitator. 

Vi legger i dette notatet fram forslag til en organisasjonsmodell som har tatt opp i seg informasjonen og en rekke 
av synspunktene som er kommet fram. Det foreslås nå noen færre lederstillinger – hvorav tre istedenfor fire 
kommunalsjefer, enn i det alternativet som kommunestyret sluttet seg til i sak 46/16. Oppgavefordelingen mellom 
sektorene (kommunalområdene) er også endret, om enn i rimelig beskjeden grad. Vi foreslår dessuten enkelte 
navnendringer for kommunalområdene og enhetene. Stillingene som kommunalsjef og enhetsleder foreslås 
etablert ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det samlede antall stillingshjemler. 

Arbeidet vårt med denne detaljerte organisasjonsgjennomgangen startet medio februar. 

Bø i Telemark, 19.04.2017

Kjetil Lie 
Oppdragsansvarlig 
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Innledning og bakgrunn
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Vedtak i kommunestyret 6. oktober 2016

« Kommunestyret vedtar at det igangsettes en større omorganiseringsprosess for den administrative strukturen 
i kommunen. Det ønskes innført en sektormodell med et rådmannsnivå bestående av fire kommunalsjefer 
utover rådmannen selv, i tråd med anbefalinger i rapporten fra Telemarksforsking. 

Modellalternativ 2 i nevnte rapport foretrekkes, men der det utredes videre behovet for eventuelle mindre 
justeringer for fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester mellom kommunalsjefområdene. Rådmannen 
bes i denne sammenheng om å legge fram sak til behandling i kommunestyret til første møte i 2017, et konkret 
og spesifisert organisasjonskart der også enhetsstrukturen og tilhørende fordeling av hovedaktiviteter og 
tjenester framgår. Det forutsettes at prosessen tas i samråd med tillitsvalgte i henhold til avtaleverket og 
enhetslederne i kommunen.

Rådmannen bes også i denne saken drøfte behovet og ønsker om å lyse ut enkelte av stillingene eksternt. 
Rådmannen bes dessuten synliggjøre hvordan ny struktur kan innpasses og finansieres uten at det totale 
antallet stillingshjemler i årsverk vil måtte økes. 

Ny administrativ organisasjonsstruktur forutsettes å trå i kraft med virkning fra 1.6.2017. Kommunestyret ber om 
at det i budsjett 2017 settes av 200.000 kr til finansiering av eksternt ressursmiljø som rådgiver for prosessen 
og til å lede og fasilitere implementeringen av ny organisering.

Det anbefales videre at det gjennomføres et omstillings-/utviklingsprosjekt. Om dette skal gjennomføres og 
hvordan, må defineres og følges opp. Økonomiske midler til organisasjonsutviklingsprosjekt samt lederutvikling 
vil kunne søkes KS. «
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Utgangspunktet for arbeidet – modellalternativ 2 fra 
rapporten i fjor høst

Strukturen i hovedalternativ 2 er: 

 Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under 
ledelse av kommunalsjef. 

 Innen helse, omsorg og velferd, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire 
enhetsledere for henholdsvis helse, hjemmetjeneste, 
sykehjem og velferd.

 Innen samfunnsutvikling og infrastruktur, som defineres som 
et sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi to enhetsledere 
for henholdsvis teknisk drift og eiendom og plan, næring og 
kultur.

 Innen familie og oppvekst, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi tre enhetsledere 
for henholdsvis barnehage, skole og familie.
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Oppsummering og 
anbefalinger
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Forslag til overordnet organisasjonskart

Rådmann

Oppvekst og 
kompetanse

Helse og omsorg
Samfunns-
utvikling og 
infrastruktur

Stab
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Sterke sider og utfordringer ved organisering i en 
sektormodell

Sterke sider
• Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig og forståelig.
• Tydeligere organisasjonsmodell enn gjeldende uformelle tonivå-modell.
• Brukerorienterte tjenester er organisert i tre sektorer (kommunalområder) som ledes 

av hver sin kommunalsjef.
• Kommunalsjefene skal ha helhetlig ansvar for drift, utvikling og måloppnåelse i egen 

sektor.
• Rådmann og tre kommunalsjefer utgjør en naturlig strategisk ledergruppe.
• Organiseringen i hver sektor er delt opp i enheter med enhetsledere. Noen av de 

ansatte i enhetene er likevel lagt direkte under aktuell kommunalsjef, og direkte under 
rådmannen for de i staben. Framtidige endringer bør skje som et samarbeid mellom 
rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte. Lov- og 
avtaleverk skal naturligvis følges. 

Utfordringer
• Stillingene som kommunalsjef og enhetsleder må som følge av kommunens rimelig 

stramme økonomiske situasjon og framtidsbilde, etableres ved omgjøring av 
eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det samlede antall stillingshjemler. 
Budsjettramme-forutsetningene ved kommunestyrets behandling og saldering av 
økonomiplanen for 2017-20 (i sak 76/16), baserer seg også på en slik premiss. 

• Framover må det stilles særdeles store krav til ledelse, økonomistyring og 
effektivisering innenfor samtlige sektorer.
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Ledelse og struktur
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Ledelse og struktur (1)

Kommunal ledelse skjer etter fullmakt fra kommunestyret. Ledelsen foregår på flere nivåer. 
Vi foreslår følgende nivåer for Dyrøy kommune:
• Rådmann
• Kommunalsjefer
• Enhetsledere
• Fagledere (og avdelingsledere i stab)

Rådmannen har det overordnede ledelsesansvaret og delegerer deler av sin myndighet og sitt 
ansvar til kommunalsjefene, eventuelt til andre på områder hvor det ikke er noen kommunalsjef.
Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og de tre kommunalsjefene.
Kommunalsjefenes ansvar gjelder avgrensede virksomhets-/sektorområder. Vi foreslår at alle 
kommunalsjefene har:

– Driftsansvar for sine aktivitets- og tjenesteområder.
– Økonomiansvar på sitt budsjettansvarsområde. I dette ligger anvisningsrett, budsjettarbeid samt 

økonomioppfølging  i form av periodevise rapporteringer. Økonomiavdelingen i stab bistår alle kommunalsjef-
/sektorområdene.

– Personalansvar for sine underordnede. I dette ligger også tilsetting i faste stillinger og midlertidige stillinger av 
lang varighet. Organisasjon og service – som vi lanserer som navn på den andre avdelingen i stab, bistår på lik 
linje med økonomiavdelingen alle kommunalsjef-/sektorområdene.
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Ledelse og struktur (2)

• Vi foreslår at alle kommunalsjefene gis adgang til å delegere 
deler av sitt ansvar til enhetsledere. Det gjelder delegert ansvar 
for
– virksomheten på eget arbeidsområde
– budsjettarbeid og økonomistyring/periodevis rapportering på sitt 

område
– personalansvar for sine underordnede. I dette ligger også tilsetting i 

midlertidige stillinger av  kort varighet.
• Fagledere kan (av nærmeste overordnede) få delegert ansvar for 

arbeidet på sitt fagfelt. I dette ligger også koordinering av 
arbeidet for andre ansatte.
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Lederstillinger

Vi foreslår følgende lederstillinger i Dyrøy kommune
Rådmann
Kommunalsjefer for følgende tre sektorområder*:
A. Oppvekst og kompetanse
B. Helse og omsorg
C. Samfunnsutvikling og infrastruktur
Enhetsledere for følgende enheter:
1. Rehabilitering og mestring
2. Hjemmebaserte tjenester
3. Sykehjem
4. Barnehage 
5. Grunnskole, SFO og voksenopplæring
6. Teknisk drift og eiendom

*): Noen egen kommunalsjef for stab og støtte foreslås ikke, siden vi nå mener fire kommunalsjefer ville være for 
voluminøst og topptungt for en størrelse på kommune som Dyrøy – og at vi lanserer en vel så hensiktsmessig og 
naturlig stabsorganisering i denne organisasjonsgjennomgangen. 
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Ledergruppe

• Rådmannen og de tre kommunalsjefene vil være rådmannsteamet og utgjøre de 
faste «medlemmene» i strategisk ledergruppe. Andre ledere tiltrer møter i 
ledergruppa etter behov. Rådmannens stedfortrederfunksjon foreslås å gå på 
omgang blant kommunalsjefene, med en funksjonstid på 1 ½ år.   
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Finansiering av lederstillingene

Rådmann
• Eksisterende stilling
• Kommunalsjef for oppvekst og 

kompetanse
• Ny stilling som kan finansieres slik:

– 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver
– 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun

skole
– 35 % innsparing ved samling av merkantile 

stillinger.
Kommunalsjef for helse og omsorg
• Ny stilling som kan finansieres ved 

omgjøring av stillingen som enhetsleder 
for pleie og omsorg.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og 
infrastruktur
• Ny stilling som kan finansieres slik:

– 30 % av stillingen som folkehelse-
koordinator

– 50 % av stillingen som kulturleder
– 35 % innsparing ved samling av merkantile 

stillinger.

Enhetsleder for rehabilitering og 
mestring
• Ny stilling (40 % ledelse) 

– hentes fra faglederressurs 
hjemmetjenesten 

• Enhetsleder for hjemmebaserte 
tjenester

• Eksisterende stilling som fagleder 
hjemmetjenesten reduseres til 60 %
– avgir 40 % til enhet for helse og 

rehabilitering (jf. over)
Enhetsleder for sykehjem
• Eksisterende stilling
Enhetsleder for barnehage 
• Eksisterende stilling
Enhetsleder for grunnskole, SFO og 
voksenopplæring
• Eksisterende stilling
Enhetsleder for teknisk drift og eiendom
• Eksisterende stilling
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Finansiering av lederstillingene

Stilling Andel 
adm (%)

Stillingshjemmel

Rådmann 100 Som tidligere

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 100 Tidligere 20 % rådgiver barnehage, 60 % 
adm. grunnskole og 35 % merkantil

Kommunalsjef helse og omsorg 100 Tidligere enhetsleder pleie og omsorg

Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 100 Tidligere 50 % kulturleder, 35 % merkantil og 
30 % folkehelsekoordinator 

Enhetsleder rehabilitering og mestring 40 Tidligere fagleder

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 60 Tidligere fagleder

Enhetsleder sykehjem 100 Tidligere fagleder

Enhetsleder barnehage 100 Som tidligere

Enhetsleder grunnskole, SFO og voksenopplæring 100 Som tidligere

Enhetsleder teknisk drift og eiendom 100 Som tidligere
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Ulike oppgaver på samme person

Samme person kan ha oppgaver som knytter seg til ulike deler av organisasjonen. 
Eksempler på dette er 
• Adjunkt med delstilling i kulturskolen og delstilling i grunnskolen, med 

driftsansvar for skolens IKT. 
Vi foreslår at 40 % årsverk til driftsansvar for IKT overføres til interkommunalt 
IKT-samarbeid.

• Fysioterapeut med halvt årsverk som folkehelsekoordinator. 
Vi foreslår en reduksjon i delstillingen som folkehelsekoordinator, lagt til 
samfunnsutvikling og infrastruktur, og en tilsvarende økning lagt til helse og 
omsorg.

• Integreringskoordinator som har beholdt oppgaver knyttet IKT, telefoni og 
fibernett. 
Vi foreslår at dette arbeidsområdet legges til stabsavdeling organisasjon og 
service. Som en overgangsordning bør integreringskoordinatoren beholde 
oppgavene, men i den sammenheng sortere under faglederen på organisasjon 
og service i stab. 

Det bør generelt vurderes i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig at oppgaver som 
nevnt over, på sikt overføres til andre, slik at samme person ikke har for mange 
ledere å forholde seg til i sine ulike delstillinger.
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Ramme-/budsjett-
ansvarsområder
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Områdene

• Vi foreslår følgende ramme-/budsjettansvarsområder som 
kommunestyret i sitt budsjettvedtak skal fastsette nettorammer for i 
driftsdelen av økonomiplanen og årsbudsjettet:

• Budsjettskjema 1B vil derfor operere med disse fem rammeområdene. 
Endringer i driftsdelen av årsbudsjettet som innebærer en annen 
rammefordeling mellom disse områdene, må vedtas av kommune-
styret. Budsjettendringer mellom ansvarsområder innenfor uendret 
ramme for et rammeområde ifølge skjema 1B, må ikke behandles av 
kommunestyret. Slike budsjettendringer foreslår vi blir endelig 
behandlet av formannskapet som økonomiutvalg. 
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Rådmann og stab
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RÅDMANN
Interkommunalt samarbeid (IKT) 

Overordnet ansvar for
Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.

Personalarbeid
Fagansvar

Budsjett 
Regnskap 

Fakturering 
Lønn 
Skatt 

Innkreving

Informasjon 
Personal- og arbeidsgiverpolitikk 

Internkontroll
Personalstatistikk

HMS
Tilsettingsarbeid 

Postjournal og arkiv
Telefoni

IKT
Merkantile tjenester 

Organisasjon og service
Ingen enhetsleder

Økonomi
Ingen enhetsleder

Rådmann og stab
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Stillinger og arbeidsoppgaver i staben (1)

Rådmannen vil være å oppfatte også som «stabssjef» og dermed nærmeste leder for 
de ansatte i staben, dvs. ha personalansvaret for alle ansatte i staben i tillegg til å ha 
det overordnede økonomiansvaret for rammeområdet rådmann og stab
Endringer:
• Folkehelsekoordinator flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet 

samfunnsutvikling og infrastruktur
• Fysioterapeut flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet helse og omsorg
• Integreringskoordinator flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet oppvekst 

og kompetanse
• Utlyst stillingsressurs som barnehagefaglig rådgiver inngår i stillingen som 

kommunalsjef for oppvekst og kompetanse
• Rådgiverstillingen på plan og næring overføres fra rådmannen til kommunalområdet 

samfunnsutvikling og infrastruktur
• Merkantile stillinger knyttet til teknisk (1,0 årsverk), skole (0,4 årsverk), helse og 

omsorg (1,3 årsverk) overføres til tjenestetorget, og dermed stabsavdelingen som vi 
foreslår kalles organisasjon og service. Innsparing på 0,7 årsverk som brukes til 
delvis å dekke to stillinger som kommunalsjef

• Arbeidet med saksbehandling av byggetilskudd og bostøtteordningen overføres fra 
NAV til stabsavdelingen organisasjon og service, mens forvaltning av Startlån-
ordningen overføres til økonomiavdelingen    
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Stillinger og arbeidsoppgaver i staben (2)

Staben med to avdelinger.
• Økonomiavdeling med en fagleder (og i denne sammenheng 

avdelingsleder). 
– Viktige arbeidsområder er økonomisk planlegging, budsjett, regnskap, 

finansforvaltning, fakturering, lønn, skatt, innkreving. 
– Det synes klart at økonomisjefen som fagleder leder avdelingen.

• Avdeling for organisasjon og service (som i all hovedsak tilsvarer dagens 
enhet for personal og servicetorg). To fagledere; fagleder for 
servicetorg/informasjon/merkantil stab og fagleder for personal. Én av 
disse forutsettes å være koordinator/avdelingsleder.
– Viktige arbeidsområder er informasjon personal- og arbeidsgiverpolitikk, 

organisasjonsutvikling, internkontroll, personalstatistikk, HMS, 
beredskapsoppgaver, salgs- og skjenkebevillinger, IKT, tilsettingsarbeid, 
postjournal, arkiv, telefoni, merkantile tjenester knyttet til alle enheter og 
politiske organer

– Oppgavene for det merkantile personalet kan variere over tid gjennom året. Det 
er viktig at flest mulig oppgaver kan fordeles på flere ansatte for å redusere 
sårbarheten ved vakanser. 
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Oppvekst og kompetanse
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KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG  KOMPETANSE
Interkommunalt samarbeid (jordmortjeneste, 

barnevern og PPT) 
Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.

Personalarbeid
Fagansvar

Barnehagedrift

Helsestasjon
Skolehelsetjeneste

NAV
Integrering

Grunnskole
SFO

Voksenopplæring

Familie og velferd
Ingen enhetsleder 

Grunnskole, SFO og 
voksenopplæring

Rektor 100 % 

Barnehage
Barnehagestyrer 100 %

Kommunalområdet for oppvekst og kompetanse
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Oppvekst og kompetanse (1)

• Kommunalområdet oppvekst og kompetanse omfatter de fleste 
kommunale tilbudene til barn, fra fødselen til de går ut av grunnskolen, 
delvis enda noen år. Kommunalsjefen vil ha et overordnet ansvar for 
– helsetjeneste rettet mot barn (jordmortjeneste, helsestasjon, 

skolehelsetjeneste)
– oppfølging av barn med særlige behov (barnevern og PPT)
– opplæring/tilsyn (barnehage og grunnskole/SFO)

• Kommunalområdet har også det overordnede ansvaret for opplæring av 
voksne. I dette arbeidet vil integrering av innvandrere ha en særlig 
oppmerksomhet gjennom voksenopplæring og tilknytning til arbeidslivet. 
Integreringskoordinatoren er lagt til kommunalområdet.

- Tiltakene nevnt over kan være primært rettet mot barn eller voksne. 
Gjennomgående vil de likevel også påvirke familien som enhet. Her kommer 
dessuten NAV inn med sine tjenester på både det kommunale og statlige 
området.
- Dyrøy samarbeider med andre kommuner på noen av tjenesteområdene. 
Kommunalsjefen for oppvekst og kompetanse er Dyrøys representant i 
samarbeidet om jordmortjenesten, barnevern og PPT.
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Oppvekst og kompetanse (2)

Det opprettes en stilling som kommunalsjef for 
oppvekst og kompetanse. Kommunalsjefen skal 
• ivareta kommunens forpliktelser etter 

barnehagelovens § 8. 
– Kommunen er lokal barnehagemyndighet. 

Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk.

• ivareta opplæringslovens § 13-1 om skolefaglig 
kompetanse. 
– Kommunen skal ha skolefagleg kompetanse i 

kommuneadministrasjonen over skolenivået.
• være nærmeste leder for 

integreringskoordinator og ansatte i 
kommunens helsestasjon/skolehelsetjeneste

• være kommunens representant i det 
interkommunale samarbeidet for 
jordmortjeneste barnevernstjenesten og PPT.

• være kommunal representant overfor NAV.
• Under kommunalsjefen vil det være to 

enhetsledere.
• Barnehagestyrer, som leder Dyrøy barnehage

– Stillingen er besatt.
• Rektor, som leder Elvetun skole og SFO samt 

Dyrøy voksenopplæring
– Stillingen er besatt.

Endringer:
• Stillingen som kommunalsjef vil ha lederlønn på 

et nivå som innebærer at den bør finansieres 
med mer enn 100 % hjemmel i andre stillinger.
– 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver
– 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun skole
– 35 % innsparing ved sentralisering av merkantile 

stillinger.
• Sekretærstillingen ved Elvetun skole på 40 % av 

et årsverk overføres til staben i kommunen.
• Administrasjonsressursen ved Elvetun skole 

skole reduseres med 60 % av et årsverk fra 180 
til 120 %. Dagens 180 % er langt mer enn vanlig 
for skoler av denne størrelsen. Det vil fortsatt 
være en rektor i 100 % stilling og en inspektør 
med en mindre administrasjonsdel.

• 40 % funksjonsstilling som IKT-ansvarlig ved 
Elvetun skole overføres til interkommunalt 
samarbeid (Sørreisa IKT drift). Dette gir trolig 
ingen umiddelbar innsparing, men det kan gi en 
mulig rasjonalisering og kvalitetssikring på sikt.

• Kommunalsjefen er en nyopprettet stilling og bør 
etter vårt syn lyses ut eksternt. Den som tilsettes, 
må ha skolefaglig kompetanse. Hvis rektor søker 
og får stillingen, må det tilsettes ny rektor.
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Helse og omsorg
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KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG
Interkommunalt samarbeid (legetjenesten, Ø-

hjelp), økonomi/budsjett, tilskudd, rapportering, 
m.m.

Fysioterapi
Friskliv

Hjelpemidler 
Psykisk helse/Rus

Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR)

Dagtilbud psykisk helse
Tjenester til ressurskrevende 

brukere

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp/praktisk bistand

Omsorgsboliger
Trygghetsalarm
Matombringing

(evt. overføres til frivillige)
Omsorgslønn

Avlastning
Støttekontakt 

Sykehjem
Dagtilbud til eldre og demente

Koordinerende team
Søknad/tildeling/vedtak 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 
Enhetsleder 60 % 

SYKEHJEM 
Enhetsleder 100 % 

REHABILITERING OG 
MESTRING  

Enhetsleder 40 %

Kommunalområdet for helse og omsorg
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Helse og omsorg (1)

• Pleie og omsorg ledes i dag av enhetsleder. Vedkommende har personalansvar for 
vel 61 årsverk. Hjemmebaserte tjenester og sykehjem ledes av fagledere i 100 % 
stilling, mens eksempelvis fysioterapi og interkommunalt samarbeid ligger direkte til 
rådmannen. Fysioterapeuten har delt funksjon med 50 % kurativ virksomhet og 50 
% som folkehelsekoordinator. 

• Faglederne følger opp sykemeldte, har kontakt med pårørende og leger, deltar i 
inntaksteam og fatter vedtak. Merkantil ressurs på i alt 1,3 årsverk har bl.a. ansvar 
for innleie av vikarer, attestasjon av regninger, arbeidsavtaler, variabel lønn samt 
diverse faktureringer knyttet til vederlag for institusjonsopphold, egenbetaling for 
hjemmehjelp, trygghetsalarmer, m.m.

• Det mangler egen fagleder innen rehabilitering. 
• Det er etter vårt syn noe uhensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom 

enhetsleder, fagledere og merkantilt personell. Telemarkforsking anbefaler derfor at 
det i ny struktur gjøres følgende endringer:
– Faglederne omgjøres til enhetsledere med økonomi- og personalansvar. Oppgaver knyttet 

til arbeidsavtaler, timelister, innleie av vikarer og attestasjon av regninger overføres fra 
merkantil til enhetsleder. Anvisningsmyndigheten legges til kommunalsjef. Kontakt med 
lege og pårørende tillegges pasientens kontaktsykepleier/primærkontakt.
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Helse og omsorg (2)

• Pleie og omsorg har i dag en relativt stor merkantil ressurs, sammenlignet 
med andre kommuner av lignende størrelse som Dyrøy. Det anbefales at 
ressursen overføres til servicetorget (stabsavdeling for organisasjon og 
service) som får ansvar for saksbehandling av vedtak, fakturering knyttet 
til vederlag, egenbetalinger, m.v. 

• Fra myndighetenes side vektlegges det at folkehelse skal gjennomsyre all 
kommunal planlegging og ikke være et entydig helseanliggende. Vi 
anbefaler derfor at folkehelse som overordnet funksjon knyttes til 
planområdet og kommunalområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur. 
Samtidig bør ressursen kunne reduseres fra 50 % til 20 %, da 
folkehelsekoordinator i 50 % stilling er «romslig» og høyt, kommune-
størrelsen tatt i betraktning. Frigjort ressurs på 30 % fysioterapi anbefaler 
vi benyttes til frisklivstiltak, enten innen forebygging eller som gruppetilbud 
innen psykisk helse/rusfeltet. Det siste er også i tråd med nasjonale 
anbefalinger overfor målgruppa, og kan dessuten medvirke til å redusere 
behov for én-til-én-oppfølging eller dagtilbud. 
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Helse og omsorg (3)

• I forslag til ny organisering har vi opprettet en egen enhet for rehabilitering og 
mestring. Ansvaret finnes allerede i nåværende organisasjon, men suppleres 
med 0,8 årsverk fysioterapeut, og får egen enhetsleder. Forslaget bygger på et 
uttalt ønske fra ansatte i pleie og omsorg om å samle kompetansen, særlig med 
tanke på  tjenester til ressurskrevende brukere. Videre er det uttrykt ønske om 
at enheten får en fagansvarlig med vernepleiefaglig kompetanse. I tillegg til å 
sikre kompetansen, vil nevnte forslag til organisering bidra til å øke fokuset på 
rehabilitering. Ved å flytte fysioterapeuten inn i avdeling, vil også denne 
kompetansen i større grad komme resten av avdelingen til gode, samtidig som 
ressursen vil kunne benyttes til andre brukergrupper. 

• Gruppa ressurskrevende brukere er sammensatt av personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelser, med det fellestrekk at de alle har omfattende og 
sammensatte behov for tjenester og særskilt kompetanse. Dette gjelder 
personer med psykisk utviklingshemming, psykiske vansker, rusproblematikk, 
med eller uten kombinasjon med fysiske funksjonsnedsettelser. 

• Tjenester til psykisk utviklingshemmede generelt, tilbys hjemmebaserte tjenester 
i form av praktisk bistand, i tråd med øvrige tjenestemottakere.

• I dagens organisering ligger rehabilitering som eget budsjettansvar, men med 
felles fagleder med hjemmetjenestene. I forslag til ny organisering overføres 
dette ansvaret til en egen enhet for rehabilitering og mestring. Sidens dagens 
fagleder med dette får redusert antall årsverk, anbefaler vi å redusere 
lederressursen fra 100 til 60 % i hjemmetjenesten og overføre de resterende 40 
% til lederressurs i ny enhet for rehabilitering og mestring. 
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Helse og omsorg (4)

• Det har også vært en utfordring å finne en passende betegnelse på en enhet med 
til dels stort sprik i fagområdene. Vi har likevel valgt å videre-føre 
rehabiliteringsbetegnelsen, men supplert den med mestringsbegrepet som er 
sentralt for brukere der rehabiliteringspotensialet er marginalt.

• Kommunen har ingen tydelig koordinerende enhet, slik lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester krever. Det anbefales at eksisterende tildelingskontor 
omdefineres til Koordinerende team og at kommunen i større grad fatter vedtak på 
individuell plan overfor brukere med omfattende tjenestebehov. Koordinerende 
team settes sammen av lederne for de 3 enhetene, evt. supplert med ansatte med 
særskilt kompetanse, avhengig av sakene. 

• Kommunalsjefen får ansvar for interkommunalt samarbeid som ligger innenfor 
helseområdet, som legetjenesten, kommunale ø-hjelpsenger (KAD) og 
kommuneoverlege. I tillegg vil vedkommende ha ansvar for budsjett, rapporteringer, 
planer og søknader om tilskudd og måloppnåelse, foruten generelt strategisk 
utviklingsarbeid innen kommunalområdet som helhet.

• Kommunalsjef-stillingen består i det vesentlige av oppgavene som i dag ligger hos 
enhetsleder på pleie og omsorg. Det vil derfor være naturlig at enhetslederen tilbys 
stillingen som kommunalsjef. 
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Samfunnsutvikling og 
infrastruktur
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Kommunalområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur

KOMMUNALSJEF SAMFUNNSUTVIKLING OG  INFRASTRUKTUR
Interkommunalt samarbeid (Brann- og feiersamarbeid) 

Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.
Personalarbeid

Fagansvar

Vann, avløp og renovasjon
Veier og trafikksikkerhet

Bygg, eiendom og grøntanlegg
Arealplanlegging, byggesak, 

oppmåling og geodata

Næringsarbeid
Hav- og landbruk

Folkehelse
Klima og miljø

Folkebibliotek
Kulturskole

Frivilligsentral
Ungdomsarbeid

Allment kulturarbeid

Plan og næring
Ingen enhetsleder 

Kultur
Ingen enhetsleder 

Tekniske tjenester
Enhetsleder 100 %
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Samfunnsutvikling og infrastruktur (1)

• Kommunalområdet samfunnsutvikling og infrastruktur omfatter bl.a. 
det vi tradisjonelt kaller tekniske tjenester knyttet til bygninger, veier 
og arealer. 

• Området omfatter også kommunal planlegging; som i stor grad vil 
basere seg på ingeniørkompetansen i dagens enhet for tekniske 
tjenester, men går også ut over denne. Kommunalområdet vil derfor 
også omfatte næringsarbeid, hav- og landbruk, klima og miljø samt 
folkehelse i arbeidet med samfunnsutvikling.

• Kulturfeltet har både en samfunnsmessig verdi i seg selv og kan gi 
viktige bidrag i samfunnsutviklingen, slik Nordavind Utvikling KF er et 
godt eksempel på. Kommunalområdet omfatter derfor også hele 
kulturfeltet.
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Samfunnsutvikling og infrastruktur (2)

Det opprettes en stilling som kommunalsjef for 
samfunnsutvikling og infrastruktur. Kommunalsjefen skal 
• ivareta kommunens tekniske forpliktelser 

– vann, avløp og renovasjon
– veier og trafikksikring
– bygg, eiendomsforvaltning og grøntanlegg
– reinhold og vaktmestertjenester
– arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling og 

geodata.
• ivareta kommunens oppgaver på kulturområdet knyttet til

– folkebibliotek 
– kulturskole
– ungdomsarbeid
– allment kulturarbeid
– frivilligsentral

• ivareta kommunens oppgaver innenfor planlegging og 
næringsutvikling
– Næringsarbeid
– Hav- og landbruk
– Folkehelse
– Klima og miljø

• være kommunens representant i interkommunalt brann-
og feiersamarbeid

• Under kommunalsjefen vil det være én enhetsleder.
• Stillingen som teknisk sjef er besatt, og stillingen vil ha 

det samme ansvarsområde som i dag – bortsett fra at 
hav- og landbruk vil ligge rett under kommunalsjef

• Kommunalsjefen vil være nærmeste leder for ansatte i 
enheten for plan og næring og kultur. 

Endringer:
• Stillingen som kommunalsjef vil ha lederlønn på et 

nivå som innebærer at den bør finansieres med mer 
enn 100 % hjemmel i andre stillinger.
– 30 % av stillingen som folkehelsekoordinator
– 50 % av stillingen som kulturleder
– 35 % innsparing ved sentralisering av merkantile 

stillinger.
• Sekretærstillingen på teknisk sektor på 100 % av et 

årsverk overføres til staben i kommunen.
• Kulturlederstillingen inndras. Funksjonen ivaretas av 

kommunalsjefen.
• Stillingen som rådgiver for plan og næring overføres 

fra rådmannens stab.
• Stillingsressursen som folkehelsekoordinator 

overføres fra rådmannens stab og reduseres til 20 
%. De øvrige 30 % overføres til enhet for 
rehabilitering og mestring.

• Kommunalsjefen er en nyopprettet stilling. Vi legger 
til grunn at den besettes med intern utlysning, siden 
stillingen skal overta oppgavene som nå tilligger 
kulturlederstillingen, og at denne inndras. 
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1 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2017 

 

 Saksopplysninger  

 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen. I st.meld. nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at  

styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på  

grunnskolen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  

 

Administrasjonens vurdering  
Tilstandsrapporten tar utgangspunkt i resultat på nasjonale prøver og elevundersøkelsen, begge fra 

høst -16.  

På elevundersøkelsen svarer elevene positivt på indikatorene som omhandler læringsmiljø.Dette 

viser at elevene opplever et godt læringsmiljø på skolen. 

Mobbetallene er lave i de klassene som har gjennomført elevundersøkelsen. Tallene er positive, men 

det må fortsatt jobbes aktivt med elevmiljøet. Skolen ble vinteren- 16 med i 

Trivselslederprogrammet, og det gjør at det er mye god aktivitet i friminuttene.  

Resultatene på nasjonale prøver viser at satsing på at «alle lærer er leselærere» er viktig. Lesing som 

grunnleggende ferdighet må det arbeides videre med. Det må også legges vekt på de andre 

grunnleggende ferdighetene, muntlig, skriving, regning og IKT. 

Språkkommunesatsinga, som er ei felles satsing for skole og barnehage, gir et godt grunnlag for å 

arbeide videre med språk, lesing og skriving. Dette arbeidet er ikke kommet godt i gang, men det er 

nå laget en framdriftsplan for arbeidet. 

Ved forrige behandlinga av tilstandsrapporten ba kommunestyret om at det i samarbeid med elever 

og foresatte skulle utarbeides en holdningsskapende og trivselsfremmende plan. Dette arbeidet er i 

gang, men det har vært utfordrende å få framdrift arbeidet.  

Fra 01.08.17 er det flere endringer som skal implementeres i skolen og som vil sette fokus på det 

helhetlige læringsmiljøet. Det er gjort endringer i § 9A som omhandler elevenes psykiske og fysiske 

miljø, det vedtas en ny overordna del av læreplan K06 og det er lagt fra Stortingsmelding om 

Lærelyst, -tidlig innsats og kvalitet i skolen. Den overordna delen av læreplan omhandler verdier og 

prinsipper for opplæringa. 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
1. Skolens tilstandsrapport tas til orientering.  

2.  
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Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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1. Sammendrag 
Elvetun skole hadde pr 1. oktober 2016 121 elever. Skolen er fulldelt, men har flere klasser 

sammmenslått i enkelte fag. Alle som var ansatt hadde pedagogikk i si utdanning, men ikke alle oppfylte 

kompetansekravene for å undervise i fagene som krever 60 studiepoeng, norsk, engelsk og matematikk 

på ungdomstrinnet. Pr 1. oktober-16 var 74 % av timene dekt av lærer med undervisningskompetanse i 

de tre basisfagene. Ved nytilsettinger stilles det krav om studiepoeng i fag det skal undervises i. Kravet 

gjelder ikke for de som var tilsatt  før 1. januar -14 og da oppfylte kravene. Vi har økt kompetansen i 

engelsk hvor vi nå har 2 lærer med 60 studiepoeng. Fra høsten vil to lærere ta videreutdanning i 

matematikk og to lærere i norsk. Disse vil da tilfredstille kompetanskravene for å undervise i disse fagene 

på ungdomstrinnet. 

Skolen har hatt en økning  i årsverk det siste året som følge av statlige midler og økt behov. Elevtallet 

gikk ned fra forrige skoleår.  Tallene viser  at vi fortsatt har større grupper pr lærer enn sammenligbare 

kommuner. 

Vi har en liten andel  elever som mottar spesialundervisning. 

Resultater 

Resultatene som presenteres i tilstandsrapporten, er fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen som var 

gjennomført høsten 2016. 

Elevundersøkelsen ble gjennomført i klassene fra 7.-10. trinn. Den er obligatorisk bare for 7. og 10. trinn, 

derfor er det bare disse resultatene som kommer fram i rapporten.De samlede resultatene ble presentert 

for skolens personale, og de enkelte konatktlærer har hatt en gjennomgang av resultat for sin 

klasse. Resultatee  er også lagt fram for FAU. 

Elevundersøkelsen viser at elevene gir positive tilbakemeldingaer på hvordan de opplever 

skolehverdagen. 

Resultatene på najsonale prøver viser at vi må sikre at elevene får grunnleggende ferdigheter i lesing, 

skriving og regning. Gjennom større satsing på tidlig innsats vil vi styrke begynneropplæringa, denne er 

grunnlaget for videre læring. Vi må også arbeide systematisk med kartlegging i den videre opplæringa for 

å avdekke om elever henger etter. 

HOVETREKK I VURDERINGENE 

Faglig kompetanse hos lærer er både faglig kompetanse og relasjons-og ledelseskompetanse. Eleven skal 

ha et arbeidsmiljø som er trygt og hvor det relasjonelle forholdet elevene mellomog mellom elev og lærer 

er viktig. For å oppnå dette må lærer også være en god og tydelig klasseleder, den voksnes rolle i 

relsajonsbygging er viktig. 

Samarbeid mellom lærere er også viktig for å ha en felles holdning og kultur. Vi må se skolen som en 

helhet, og ha en fellesskapsfølese i det arbeidet som gjøres. 

Samarbeid mellom skole og heim, er også en viktig faktor. Dette må bygge på gjenisig åpenhet og tillt. 

Vi gjennomførte foreldreundersøkelsen også høsten -16, men hadde svært liten del av forelderne som 

svarte. 
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Kommunestyret ba i behandling av tilstandsrapport for 2014, om at det utarbeides en holdningsskapende 

og trivselsfremmenede plan i samarbeid med elever og foresatte. Dette arbeidet er i gang, og 

skolemiljøutvalget har en overordna rolle. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform  

Indikator og nøkkeltall  2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

Talet på elevar 118 124 119 132 121 

Årsverk for undervisningspersonale 15,4 14,4 10,9 13,5 14,4 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning 
95,5 97,7 89,4 72,7 74,0 

Dyrøy kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Dyrøy fikk tilført midler fra staten som var øremerka til varig styrking på barnetrinnet, tidlig innsats. 

Dette tisvarte 50 % stilling på årsbasis. Den resterende økninga kommer av økt behov. 
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2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 

 

-�521�-



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 6 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 12. juni 2017 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Disse tallene vil variere fra år til år på grunn av klassestørrelse. Skolen er fortsatt fulldelt. 

2.2. Læringsmiljø 

2.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 

elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 

på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 

elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 

sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 

mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 

verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
Skolen har som mål i sin årsplan å etablere et helhetlig læringsmiljø som gir elevene gode betingelser 
for faglig og sosial læring. 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

  

På barnetrinnet ligger elevenes tilbakemldinger på læringsmiljøet på landsgjennomsnittet, og litt under 

på det de opplever som støtte fra lærer. 

På spørsmålet om mobbing er tallene lavere enn de vi sammenlignes med. 
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På ungdomstrinnet er elevenes tilbakemeldinger over landsgjennomssnittet. Elevene svarer at ingen blir 

mobbet. 

Disse tallene viser at elevene vurderer læringsmiljøet som godt. 

 

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 

ganger i måneden eller oftere (prosent) 

Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 

mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 

skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 

ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 

mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 

elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
I skolens handlingsplan er målet at ingen elever skal oppleve mobbing på skolen. 

 

 

 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Her viser elevenes svar at ingen elever har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. En god 

indikator på et godt elevmiljø. 

 

2.3. Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 
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 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Ingen av elvene er på høyeste nivå i fagene lesing, regning og engelsk. Dette viser at vi må øke 

innsatsen på begynneropplæring, god kartlegging og arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 
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Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

På 8. trinn er det større andel av elevene på høyeste nivå i lesing og regning, og litt under snitte i 

engelsk. Det ver likevel for stor andel elever som presterer på de to laveste nivåene. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
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 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

-�536�-



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 21 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 12. juni 2017 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Eksamen i norsk forrige skoleår viser at elevene har lavere karakter en de vi sammenlignes med. 

Standpunktkarakterene ligger på snittet i metamatikk og under snittet i norsk og engelsk. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Grunnskolepoeng er lavt i forhold til tidligere år og de vi sammenlignes med. 

2.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 
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2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

 

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform 

Indikator og nøkkeltall  2011 2012 2013 2014 2015 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Dyrøy kommune skoleeier 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kommunegruppe 05 97,6 98,4 98,7 98,1 98,7 

Troms fylke 97,3     

Nasjonalt 97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 

Dyrøy kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Alle elevene som gikk ut av grunnskolen våren -16 er registret som elever i videregående opplæring. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Etter opplæringslovens § 13-10 har kommunen  ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene 

blir oppfylt, under dette å stille til disposisjon de  ressursene som er ødvendig for at loven skal oppfylles. 

Kommuenen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene 

blir fulgt. Den årlige tilstandsrapporten er en del av oppfølgingsansvaret. Rapporten skal si noe om 

læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si 

kommunestyret. 

Dyrøy kommune har ikke et helhetlig system i henhold til §13-10. 

Elvetun har i sitt årshjul fastsatt oppfølgingsmøter der ledelse og lærere vurderer resultat av nasjonale 

prøver og kartleggingsprøver. Målet med disse møtene er å sikre at tiltak kan settes inn så tidlig som 

mulig. 

Det er også laget en plan for gjennomføring av andre kartlegginger i tillegg til de obligatoriske prøvene 

som bare er på utvalgte trinn. Det er i planen synliggjort hvem som har ansvar for gjennomføring av 

kartleggingene og som skal rapportere til enhetsleder. 

Skolen har nå et digitalt verktøy, Conexus engage, hvor resulateter av kartlegginger og nasjonale 

prøver registeres og lagres. Dette sikrer at resultatene er tilgjengelig for amsvarlig lærer og 

skoleledelsen. de er også tilgjenegelig ved lærerskifte i klasser. 
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4. Konklusjon 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Dyrøy bygger på et begrenset antall data og som er under 

publikasjonsgrensen. Elevgrunnlaget varierer fra 9-12 elever i de gruppene som har deltatt på de 

nasjonale prøvene. Dette gjør at variasjonene blir større enn med et bredere elevgrunnlag. 

Vi har stor grad av gjennomføring på nasjonale prøver. For å bli fritatt fra å delta, må eleven ha 

individuell opplæringsplan og må i tillegg ha et undervisningsopplegg som avviker fra det prøvene måler. 

Vi hadde siste år en elev som var fritatt. Alle andre elever har gjennomført prøvene. 

 

HOVEDUTFORDRINGER 

Tilbakemeldingene elevene gir i elevundersøkelsen, er arbeidet med læringsmiljøet hatr hatt positiv 

effekt. Elevene svarer positivt på indikatorene. 

Det psykososiale miljøet til elevene er avgjørende for utviklinga, også faglig, hos elevene. Dette må alltid 

legges stor vekt på. At ingen av eleven svarer at de ikke har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere, viser at det arbeides godt med levenes psykososiale miljø. Samtidig er  det fortsatt er elever 

som ikke opplever at de har det bra på skolen hele tida. Vi må ha stort fokus på dette hele tida. 

Kommunen hadde tilsyn på systemretta arbeid med elevens psykososiale miljø. Tilsynet konkluderte med 

at kommunen ikke har et tilfredstillende system. § 9 A i opplæringsloven er endra og arbeidet med å 

utarbeide et system med utgangspunkt i ny paragraf er i gang. 

Resulater på nasjonale prøver viser at vi må arbeide mer systematisk med både den begynnende 

leseopplæring og den fortsettende lesepopplæringa. Å utvikle leseferdighet er en prosess som ikke er 

avslutta når lesekoden er knekt, men den må hele tida utvikles. Arbeidet med grunnlegende ferdigheter 

må styrkes, det er disse ferdighetene som kartlegges på nasjonale prøver. 

TILTAK OG SATSINGSOMRÅDER 

I samfunnsplan for Dyrøy kommune er det satt som mål at Dyrøy skal være en kommune der barn og 

unge føler trygghet og trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle- og utfordre seg. 

I årsplan for Elvetun skole har vi satt som hovedmål å etablere et helhetlig læringsmiljø som gir elevene 

gode betingelser for faglig og sosial læring. 

Forskning viser at det fremmer læring at 

– elevene deltar aktivt i og forstår læringsprosesser 

– elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid 

– elevene får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå sammenhenger 

– elevene får utfordringer som gjør at de strekker seg 

– undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer 

– elever og lærere er orientert mot mål og progresjon i læringen 

– læringsmiljøet tar hensyn til elevenes relasjoner,motivasjon og følelser 
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Som ei oppfølging av kompetanseutviklinga personalet hadde forige skoleår, har vi arbeidet med faktorer 

som fremmer elevers læring, og på at elevene skal være en aktiv part i læringsarbeidet. Elevene er mer 

aktive og påvirker i større gard undervisninga enn tidligere. På denne måten skapes en større forståelse 

for hva som skal læres og at det er både ferdigheter og kunnskap de skal tilegne seg. I 

vurderingsarbeidet legges det vekt på at er det kompetanse, ikke bare kunnskap, som skal vurderes. 

Gjennom TRIVSELSLEDERPROGRAMMET, som vi startet vinteren -16,  aktiviseres elevene i friminuttene. 

Det vil si at det er elever som er trivselsledere, og som skal ha aktiviteter for medelever i noen friminutt i 

uka. Trivselledere velges fra 4.-10. klasse, og får opplæring gjennom programmet. Det at elevene har 

det bra og har aktiviteter i friminuttene, har effekt på læringsmiljøet. 

Elevenes tilbakemeldinger i elevundersøkelse visr at de opplever medvirkining i undervisninga og at 

elevmiljøet er bedre gjennom at elevene er aktive parter. 

Arbeidet med holdningsskapende og trivselfremmende plan er igang. .  FAU og elevråd er delaktig i 

arbeidet som samordnes i skolemiljøutvalget. Det har vært utfordrende å ha god framsdrift arbeidet. Fra 

01.08.17 er det ei endring i § 9 A som gjør at planen må tilpasses endringene. 

Fra 01.08.16 ble Dyrøy med i Utdanningsdirektoratets satsing, Språkkommune. Denne satsinga skal gå 

ut 2017, og omfatter både barnehage og skole. 

 Mål med strategien:  

- Arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes 

- Det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid 

- Lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving skal styrkes 

- Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, skal raskt identifiseres og følges opp 

med   effektive tiltak 

- Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres 

- Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes 

- Høgt presterende elever skal få de utfordringer og den støtte de behøver 

Som målsettinga viser, er dette et arbeid som både  barnehage og skole skal delta i fordi det skal 

være sammenheng mellom språkopplæringa. 

For skolen er dette ei vidreføring av satsinga vi har vært i det siste året med lesing som hovedområde. Vi 

vil videreføre arbeidet i samarbeid med kommunene Bardu, Målselv, Lavangen og Salangen gjennom 

felles nettverk og kompetansebygging. For å ivareta samarbeidet mellom skole og barnehage er det 

etablert det ei arbeidsgruppe hvor barnehage, skole og PPT deltar. Denne gruppa er ei overrdna gruppe, 

da det i tillegg er egne grupper i barnehagen og på skolen som planlegger det praktiske arbeidet. 
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NYE TILTAK 

Stortinget har vedtatt ny overordna del, verdier og prinsipper, som ersatter den generelle delen av 

læreplan K06. Denne delen utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf. Denne delen 

skal implementeres i løpet av de neste 3 årene. 

Endring i § 9A i opplæringsloven fører til endringer i kravene til skolenes arbeid med elevenes 

psykososiale miljø. 

I Stortingsmeldinga "Lærelyst, - tidlig innsats og kvalitet i skolen "vil regjeringa at skolen skal gi alle 

sjansen til å bli den beste versjon av seg selv. Barnehagen og skolen må gi barn og unge den adnnenlsen 

og utdannelsen de trenger for å mestre fremtiden." 

Disse  endringene vil vi se i sammenheng og arbeide sammen med de andre kommunene i regonen. Vi vil 

vektlegge arbeid med elvenes psykiske helse. 

 Stortingsmeldinga om tidlig innsats heter sdet at kommunene vil få en plikt til å sørge for at 

elever som henger etter i lesing, skriving eller reging på 1.-4. trinn får tilbud om intensiv 

opplæring, uten at det kreves sakkyndig vurdering elelr annen saksbehandling. Dette gjør at vi 

må sikre at vi har gode kartleggingsverktøy og et gost system for gjennomføring og oppfølging av 

kartlegginger. 

Gjennom å samordne arbeidet med overordna del av K06, endringer i § 9 A i opplæringsloven og tidlig 

innsats og kvalitet i skolen, vil vi også arbeide for å nå kommunens eget mål om gode og trygge 

oppvekstvilkår for barn og unge i Dyrøy. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2016/32 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 22.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 10/17 05.04.2017 

Kommunestyret 35/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse_Steinnesberget 29.11.16, 

revidert 15.03.17 

2 Reguleringsbestemmelser Steinnesberget 

23.06.16, revidert 05.01.17 

3 Plankart 23.06.2016 revidert 05.01.2017 

 

Saksopplysninger 

Grunneierne Svein Eriksen og Torbjørn Josefsen har fått utarbeidet et forslag til reguleringsplan 

av deres eiendom gnr 43 bnr 35, Steinnesberget.  Forslaget er utarbeidet av Sweco AS, som har 

forestått den faglige delen av planen. 

Saken har tidligere vært oppe til politisk behandling, da i PNUs møte 22.09.16 hvor det ble 

vedtatt at det som var forelagt da skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Til det 

ettersynet varslet Statens Vegvesen i brev av 14.11.16 innsigelse og anbefalte at planen ble 

trukket fra ettersyn slik at tiltakshaver fikk mulighet til å revidere planforslaget uten å være 

underlagt innsigelsesregimet.  

Planen ble derfor administrativt trukket fra høring og offentlig ettersyn 15.11.16, og søker ble da 

anmodet om å revidere planforslaget i tråd med Vegvesenets merknader og betingelser. 

 

Revidert planforslag ble utarbeidet av tiltakshaver, og etter administrativ gjennomgang ble dette 

lagt ut til høring og offentlig ettersyn 13.01.17. Høringsfristen ble satt til 1.mars 2017.  

 

Til dette kom det innfølgende uttalelser og merknader: 

o Statens Vegvesen, brev av 31.01.17: Ingen merknader til detaljreguleringsplanen. 

o NVE: Uttaler at konklusjonene i utredning for geoteknisk og skredfaglige vurderinger er 

tilfredsstillende. 

o Fylkesmannen i Troms, samordnet uttalelse; her anmerkes det fra Fylkesmannens side at 

ROS-analysen i planbeskrivelsen er mangelfull. Dette er kommunisert til tiltakshaver, og 

nevnte merknader er rettet opp i planbeskrivelsen. 
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Administrasjonens vurdering 

Kommunen mener at forslaget til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt er tilfredsstillende 

utarbeidet og nødvendige planmessige hensyn er tatt.  Alle berørte høringsparter har fått tilsendt 

saken på høring, og innspill og merknader er innarbeidet i planbeskrivelse og bestemmelser.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

b) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

c) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

3. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

d) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

e) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

f) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

4. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Planbeskrivelse  
Detaljregulering for Steinnesberget hytteområde, Dyrøy kommune 
 
Rapport nr.: 1 Oppdrag nr.: 19659001 Dato: 23.06.2016 

Revidert 15.03.2017 
Kunde: Svein Eriksen 

 

Detaljregulering for Steinnesberget hytteområde  
Dyrøy kommune  

Sammendrag: 

 
Planområdet er lokalisert ved fylkesvegen mellom Brødstadbotn og Sørreisa på sørsiden av 
Solbergfjorden i Dyrøy kommune. Formålet med å utarbeide reguleringsplan for eiendommen 
gnr. 43 bnr.35, er å legge til rette for utparsellering av 5 hyttetomter med intern vegløsning. Det 
er også lagt til rette for å etablere naust i forbindelse med fritidsbebyggelsen.  
 
Geoteknisk vurdering 
Det er utarbeidet en fagrapport som konkluderer med at det er gode stabilitets-  og 
fundamenteringsforhold i området. 
 
Skredfare 
Området er kartlagt med hensyn til skredfare (snøskred) og steinsprang og det er vurdert at 
området tilfredsstiller kravene til plan- og bygningsloven. Det er også vurdert at det er gode 
stabilitets- og fundamenteringsforhold i i området.  
 

    
    
    

Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. 
Utarbeidet av:  Sign.:  

Eli Guneriussen  

Kontrollert av:  Sign.:  
………….  
Oppdragsansvarlig / avd.: Oppdragsleder / avd.: 

Daniel Åkervik Ulstein/ Narvik Ronny Dahl/ Samfunnsteknikk - Narvik 
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DEL I - INNLEDENDE DEL 
 

1 Bakgrunn 
 
Planområdet ligger på nedsiden av fylkesvegen mellom Brødstadbotn og Sørreisa på sørsiden 
av Solbergfjorden i Dyrøy kommune. Dagens bebyggelse er en del av et eldre nedlagt 
gårdbruk og blir brukt som fritidsbebyggelse. Formålet med å utarbeide reguleringsplan for 
eiendommen gnr. 43 bnr.35, er å legge til rette for utparsellering av 5 hyttetomter med intern 
vegløsning. Det er også lagt til rette for å etablere naust i forbindelse med fritidsbebyggelsen. 
 

 
Bilde 1. Oversiktskart  
 

 
Bilde 2. Oversiktskart.2 
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2 Tiltakshaver/ Eier/ Planlegger 
Tiltakshaver Svein Eriksen i samarbeid med Torbjørn Josefsen er grunneier av gnr 43 bnr 35 i 
Dyrøy kommune. Sweco Norge AS er engasjert av tiltakshaver til utføring av 
reguleringsarbeidet.  
 
Reguleringsplanen berører grunneiendommen gnr 43 bnr 35  
 
 

3 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 1994, er området avsatt til LNF- S2-område. 
Bestemmelsene som gjelder for dette området: « Arealer av betydning for landbruks-, 
reindrifts-, vilt- og / eller friluftsinteresser. Innenfor disse områdene kan spredt bolig-, ervervs-, 
og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke er i konflikt med sektorinteressene. 
For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 boliger/ fritidshus, kreves det 
bebyggelsesplan.» 

 

4 Planbehandling og prosess 

4.1 Planoppstart 

Reguleringsplanen behandles etter PBL §§ 12-11., som omhandler private reguleringsforslag, 
og 12 – 8, som gjelder for behandling av reguleringsplaner.  
 
Planoppstart er annonsert i avisa Troms Folkeblad, 18.02.2016.  Direkte berørte grunneiere, 
naboer og instanser er tilskrevet i brev av 15.02.2016. Uttalelsesfrist var satt til 29.03.2016.  
 

4.2 Merknader 

I forbindelse med varsel om planoppstart kom det inn 4 merknader, som her er kort referert: 
 
Statens vegvesen Region Nord, 07.03.16 

• Forutsetter at det kun er etablert én atkomst fra fylkesvegen til planområdet. 
• De ønsker rekkefølgebestemmelser om at det ikke igangsettes utbygging før 

atkomsten til fylkesvegen er kontrollert og godkjent.  
• De viser til at byggegrenser langs FV 211 skal være 15 m fra senter fylkesveg. 
• De ber om at området gjøres tilgjengelig for alle. 
• De påpeker at det må utføres geotekniske undersøkelser. 

 
Fylkesmannen i Troms, 07.03.16 
Viser til nasjonale føringer om at utbygging i 100-meters beltet bør unngås.  
 
NVE, 17.3.16 
Viser til at området ligger innenfor marin strandavsetning. Det medfører krav om geoteknisk 
vurdering av området i forkant av godkjenning av planen. Eventuelle fareområder må 
innarbeides i plankartet som hensynssone. 
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Troms fylkeskommune 29.03.16 

• Påpeker viktigheten av at hyttebebyggelsen best mulig kan spille sammen med 
eksisterende miljø og landskap. 

• Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i 
strandsonen blir minst mulig. 

 
 

4.3 Kommentarer til merknadene 

Kommentar til merknad fra Statens vegvesen  
Planforslaget er utformet slik at det er tatt hensyn til alle de anførte merknadene fra Statens 
vegvesen, inklusive utføring av geotekniske undersøkelser. 
 
Kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Troms   
Mellom fylkesvegen og sjøen er tomteområdet på nedsiden av fylkesveg 211 bare 75 m bredt 
på det bredeste. Eksisterende bebyggelse er anlagt ca. 30 - 35m fra strandkanten. Det forslås 
derfor å sikre et offentlig friområde langs stranda som er tilgjengelig for offentligheten, men at 
fritidsbebyggelsen følger byggeskikken på stedet og begrenses med en byggegrense på ca. 
35 m fra strandkanten.  
 
Kommentar til merknad fra NVE 
Geotekniske undersøkelser er utført. Det vises til vedlagt rapport datert 28.06.16. 
 
Kommentar til merknad fra Troms fylkeskommune 
Hyttebebyggelsen er i planen tilpasset landskapet og eksisterende landbruksbebyggelse. Det 
er innarbeidet bestemmelse om at strandsonen ivaretas. 
 

5 Dagens forhold 

5.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger på nedsiden av veien mellom fylkesveg Fv211 og sjøen. Tomteområdet er 
bare 75 m bredt på det bredeste. Eksisterende bebyggelse er anlagt ca. 30 - 35m fra 
strandkanten. Det forslås derfor å sikre et offentlig friområde langs stranda som er tilgjengelig 
for offentligheten.  
 

5.2 Adkomst til området 

Det er etablert en atkomst til eksisterende bebyggelse direkte fra fylkevegen. 
 

5.3 Naturforhold og eksisterende bebyggelse 

Det står 3 bygninger på eiendommen, et eldre bolighus fra 1950-årene, ei nedlagt fjøsbygning 
og et naust. 
 
Området er bevokst med lauvskog, hovedsakelig bjørk og lave vierbusker. Det er rester etter 
gammel slåtte- og beitemark, som ikke har vært i drift på 40 år. Terrenget skråner fra havet og 
opp til Fv211, særlig i den østre del av eiendommen. 
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6 Beskrivelse av planen 
Planforslaget grenser til Fv211 i sør/sørøst, til Solbergfjorden i nordvest, til naboeiendommen 
gnr/bnr 43/18 i sørvest og til gnr/ bnr 43/7 i øst. 
 
Det legges til rette for hytter med normal standard med tilpasning til eksisterende bebyggelse. 
Det er mulig å kjøre til alle hyttetomtene. Naustområdet er i hovedsak planlagt for bruk i 
forhold til fritidsbebyggelsen. 
 

6.1 Forhold til overordnet plan 

I kommuneplanens arealdel er området kjennetegnet som område for LNF - S2, med 
bestemmelser for bygging/ deling i LNF-område. Det er ikke registrert konflikter med 
sektorinteressene.  
 
Overordnet plan har krav om at det skal utarbeides bebyggelsesplan dersom det skal 
etableres mer enn 3 boliger/ fritidshus i LNF-området., Her skal det legges til rette for 5 
hyttetomter, det er derfor utarbeidet reguleringsplan for området. 
 

6.2  Bebyggelse – lokalisering – utforming 

Hyttetomtene følger byggeskikken langs Solbergfjorden, med å anlegge husene i rekke langs 
stranda. Det er lagt vekt på at området skal få en helhetlig utforming selv om det gis 
muligheter for individuelle hytter. Fritidsbebyggelsen og veien inn i området er plassert naturlig 
i terrenget. Området er planlagt slik at man unngår store skjæringer og fyllinger og store 
inngrep og skader på vegetasjonen. Det må imidlertid anlegges en fylling i forbindelse med 
etablering av ny avkjørsel fra fylkesvegen. Det tillates ikke å føre opp gjerde rundt hyttene. 
 
Planforslaget inneholder 5 hyttetomter på mellom 1300 og 1800m2 som reguleres til område 
for fritidsbebyggelse. Maksimum bruksareal på hver tomt, inklusive uthus, er på 100 m². 
Gesimshøyden er satt til 2,7 meter.  
 
Det er regulert inn et naustområde som i utgangspunktet vil kunne gi plass for naust til alle 
hyttene, i tillegg til et ekstra naust. I den forbindelse er det satt av tomt til en ekstra 
parkeringsplass ved atkomstvegen. 
 
Atkomst – parkering 
Det planlegges ny atkomstveg med ny avkjørsel fra fylkesvegen. Alle fritidsboligene får 
adkomst med bil – og parkering - på egen tomt.  
 

6.3 Vannforsyning/ toalett 

Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traseer for vann og avløp og andre 
tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er 
tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan for de 
hyttene som planlegges med innlagt vann og med tilhørende avløp. 
 
For hytter som ikke har innlagt vann/avløp, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og lignende 
føres til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot nabohytte, 
bekkedrag eller sjø ikke oppstår. Privat renseanlegg for spillvann kreves for de tomtene hvor 
fare for forurensning av drikkevann kan oppstå og/ eller hvor jordsmonn/ terreng vanskeliggjør 
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etablering av spillvannsgrop. Det forutsettes også bruk av biodo (mulldo) eller tilsvarende for 
de hyttene som ikke har innlagt vann/avløp.  
 

6.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Området er kartlagt med hensyn til skredfare og det er vurdert at området tilfredsstiller 
kravene til plan- og bygningsloven. 
 
I hht vurdering av uønskede hendelser kan en ikke se at det på dette plannivået er nødvendig 
eller hensiktsmessig med spesielle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 
 
 

6.5 Plankart 

 
 
Bilde 3. Forslag til detaljregulering for Steinnesberget hytteområde. 
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DEL II - TEMATISK KARTLEGGING OG VERDIVURDERING 
En del av temaene er også belyst i del I 

7 Miljø 

7.1 Kulturminner  

Det er ikke registrert kulturminner i området. Troms fylkeskommune kjenner ikke til 
verneverdige kulturminner i området. 
 

7.2 Naturverdi og biologisk mangfold 

Fritidsbebyggelsen vil ikke ha vesentlig betydning for kvaliteten i området med tanke på 
biologisk mangfold og landskapet. Noe vegetasjon vil nødvendigvis forsvinne pga økt 
fritidsbebyggelse, men det stilles krav i bestemmelsen om at tiltak skal tilpasses landskapet og 
ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart 
der dette er mulig. Området mellom fritidsbebyggelsen og sjøen er regulert til friluftsformål. 
 

8 Naturressurser 

8.1 Skogbruk 

Området består av noe lauvskog med lav bonitet. 
 

8.2 Reindrift 

Reindrift hadde ingen merknader ved planoppstart. 
 

9 Samfunn 

9.1 ROS – vurdering 

 

Natur- og miljøforhold 
 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.1Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 

vurdering, dat. 28.06.2016 fra Sweco rev.  
12.08.16. «Stabilitet av skråningen er 
god.»  
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Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 

vurdering, dat. 28.06.2016 «Det er slak 
helning og ikke noe som tyder på 
sprøbruddmateriale eller kvikkleire i 
området slik at områdestabiliteten er 
god.» 

 
Steinras, steinsprang 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 
vurdering, dat. 28.06.2016: «Steinsprang vil 
ikke nå ned til fylkesvegen og følgelig ikke 
ned til hytteområdet.» 

 
Is-/snøskred 

ja Området er kartlagt med hensyn til 
skredfare og det er vurdert at området 
tilfredsstiller kravene til plan- og 
bygningsloven. Det vises til vedlagt 
fagnotat 19659001-G01 Steinnesberget 
hytteområde - skredfarevurdering.fra 
Sweco rev. 12.08.16, der det 
konkluderes: «Det vurderes at snøskred 
ikke kan nå det aktuelle planområdet med 
årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 
at kravene i PBL§ 28 er tilfredsstilte uten 
videre tiltak.»   

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

nei  

 
Flomfare 

nei  

 
Springflo 

nei  

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

nei  

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

nei  

 
Mye nedbør 

nei  

 
Store snømengder 

nei  

 
Radon 

nei  

 
Annet… 

nei  
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Drikkevann o.a. biologiske ressurser

Forhold / uønsket hendelse
ja/nei 9.1.1.1.2Vurdering

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
-  drikkevannskilder, nedbørsfelt,

grunnvann
-  landbruksareal
-  oppdrettsanlegg m.m.
�  vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

nei.

Virksomhetsbasert sårbarhet

Forhold / uønsket hendelse
ja/nei 9.1.1.1.3Vurdering

Brann/eksplosjon ved industrianlegg
nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning
nei

Olje-/gassanlegg
nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring

nei

Høyspentledninger
nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

nei

Strålingsfare fra div. installasjoner
nei

Gamle fyllplasser
nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter,
endret bruk av gamle industritomter

nei

Militære og sivile skytefelt
nei
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Dumpeområder i sjø  

nei  

 
 

 

Infrastruktur 

 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.4Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

nei  

 
Veger med mye transport av farlig gods 

nei  

 
Ulykkesbelastede veger 

nei  

 
Støysoner ved infrastruktur 

nei  

 
 

 

Strategiske / sårbare objekter 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.5Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

nei  

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

nei  

 
Skole/barnehage 

nei  

 
Flyplass 

nei  

 
Viktig vei/jernbane 

nei  

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

nei  
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Havn 

nei  

 
Vannverk/kraftverk 

nei  

 
Undervannsledninger/kabler 

nei  

 
Bru/Demning 

nei  

 

9.2 Friluftsliv 

Planområdet benyttes i dag av den eksisterende hyttebefolkning til friluftslivsområde både når 
det gjelder skogsområder og strandsone. Både turgåing, bærplukking og fjordfiske er 
aktiviteter mange driver. Det er stort rom for flere til slike aktiviteter. 
 

9.3 Hyttebebyggelse 

Hyttetomtene på 1,1 – 1,7 dekar, Naustområde kommer i tillegg. 
 
Det er lagt vekt på å få til en helhetlig utforming av hytteområdet, hvor eksisterende terreng og 
vegetasjon søkes bevart så langt som mulig.  
 

9.4 Infrastruktur 

Avløp 
Det stilles krav til godkjent teknisk plan for vann, avløp og andre tekniske installasjoner. Jfr. 
punkt 6.3 i planbeskrivelsen og § 2.3 i bestemmelsene. 
 

9.5 Barn og unge 

Ungene kan utfolde seg på egen tomt eller benytte seg av terrenget i området som er avsatt til 
friluftsområde. 
 

9.6 Tilgjengelighet/ universell utforming 

Da det kan kjøres frem til alle hyttene med bil, vil det være enkelt å tilrettelegge for universell 
atkomst til hyttene. 
 

10 Oppsummering 

10.1 Planforslag 

Hytteområdet vil fullt utbygd bestå av 5 fritidseiendommer med vegatkomst til eiendommene. 
Det kan oppføres inntil 6 naust.  

10.2 Fordeler med etableringen 

• Fritidsbebyggelsen er tilpasset terrenget og vegetasjonen i området. 
• Fritidsbebyggelse med kontroll på utforming av infrastruktur og anlegg av ulike 

miljøfaktorer er en miljømessig god løsning.  

-�560�-



 

  
 
 

 
 
23.06.2016 
Detaljregulering for Steinberget hytteområde 
Dyrøy kommune 

 
 
 
 
 
 

 
 

14

 
• Hytteprosjektet som her er forslått, vil bidra til å realisere kommunens egne 

målsettinger med hensyn til hyttebygging.  
• Hyttefeltet og hyttene kan tilrettelegges for universell atkomst 
• Den planlagte fritidsbebyggelsen er ihht kommuneplanens arealdel 

 

10.3 Ulemper med etableringen 

• Fritidsbebyggelsen vil medføre at noe av vegetasjonen i området forsvinner. 
• Det blir noe mer trafikk i området 
• Det bli noe mer bruk av friluftsområdene i området 

 

10.4 Konklusjon 

Ut fra følgende vurderinger fremmes forslag om regulering av Steinnesberget hytteområde. 
• Det er ikke registrert kulturminner i området 
• Hytteområdet berører ikke produktiv skog 
• Den planlagte fritidsbebyggelsen er ihht kommuneplanens arealdel 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL 
 
Detaljregulering Steinesberget hytteområde 
 

    Dyrøy kommune 
 
Tiltakshaver: Svein Eriksen 
 
Utarbeidet: 23.06.2016    
Revidert siste gang: 05.01.2017   
Kommunestyrets vedtak:   
ArealplanID:  
 

§ 1 GENERELT  
Det regulerte området er vist på plankart datert 23.06.2016 med reguleringsplangrense. 
 
Området reguleres til: 
• BEBYGGELSE OG ANLEGG              - Jfr. § 12-5. Nr.1 

Fritidsbebyggelse frittliggende - BFF 
Naust - BUN 

 
• SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR            - Jfr. § 12-5. Nr.2 

Kjøreveg – SKV 
Gangveg - SGG 
Annen veggrunn grøntareal - SVG 
Parkeringsplasser – SPP 

 
• LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT- Jfr. § 12-5. Nr. 5 

Friluftsformål -  LF  
 
• HENSYNSSONER               - Jfr. § 12-6 

Frisikt – H140 
 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Kulturminner 

Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens § 8,2 ledd. Det pliktes å melde fra til 
kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 
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2.2 Landskap 

Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. 
Eksisterende vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 
 

2.3 Andre anlegg 

Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traséer og anlegg for vann, avløp og 
andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming 
som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. 
Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming. 

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med 
stedegen masse og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures 
opp med naturstein. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 3.1 Fellesbestemmelser 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 
 

b) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som 
fungerer som le-vegetasjon mellom bebyggelse, veiene og strandkant.  
 

c) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, 
fasadeutforming, materialbruk og farger. 

 
d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og 

naturstein.  
 

e) Eventuelle fortstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 
 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder. 
 

g) Avfall skal deponeres slik at det ikke blir til sjenanse for omgivelsene. Fast avfall og 
søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 
henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

 
h) For hytter som ikke får innlagt vann, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og 

lignende føres til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot 
nabohytte eller bekkedrag ikke oppstår. Det forutsettes bruk av biodo eller 
tilsvarende. 
 

3.2 Frittliggende Fritidsbebyggelse – BFF  

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskart.  
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b) Det kan foretas mindre justeringer av tomtegrensene for å tilpasse tomtene til 
terrenget. 

 
c) Maksimalt tillatt bruksareal, BRA, skal ikke overstige 100 m² på den enkelte tomt. 

Bruksarealet kan fordeles på hovedhytte og inntil 2 tilleggsbygg. Parkeringsareal 
medregnes ikke i BRA. 

 
d) Hyttene skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 

 
e) Bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 15-30 grader. 

 
f) Maks gesimshøyde fastsettes på hyttene til 2,7 meter og maks mønehøyde til 4,6 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

g) Hems/ loft kan innredes. 
 

h) For alle hyttene forutsettes det en parkeringsplass på egen tomt.  
 
 

3.4 Naust BUN 

a) Område BUN – naust er fellesområde for fritidsbebyggelsen i BFF 
 

b) Alle hyttene i området har anledning til å bygge ett naust i område avsatt til naust.  
 

c) I område avsatt til naust tillates det etablert inntil 6 naust. 
 

d) Naust skal være 4*7 meter og ha en ensartet utforming med saltak på 20 grader, 
gesims på 2.4 meter og røstet mot sjøen. 

 
 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 Kjøreveg -  SKV1 

Kjøreveg SKV1 er offentlig. (Fv 211) 
 

4.2 Kjøreveg – SKV 2 

a) SKV 2 er felles veg for fritidsbebyggelsen i BFF 
 
b) Atkomsten skal være utformet og opparbeidet ihht. krav om utforming og sikt 
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4.3 Gangveg – SGG 

Gangveg – SGG er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 
 

4.3 Parkering - SPP 

Parkering - SPP er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 
 
 

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Friluftsformål -  LF  

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige 
installasjoner. 

 
b) I forbindelse med naust kan området benyttes til båtopptrekk. 

 
 

§ 6 Hensynssoner 

Frisikt – H140_1-2 

Området som ligger innenfor frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende elementer i en høyde 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1. 
 
 

§7.Rekkefølgebestemmelse. Jfr. § 12-7. Nr.10 
 
Det kan ikke igangsettes utbygging av byggefeltet før atkomsten til fylkesvegen er 
kontrollert og godkjent av Statens vegvesen.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2016/313 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 01.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke" 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 53/17 07.06.2017 

Kommunestyret 36/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Samlet oversikt tiltak Midt- Tromspakken pr 040517 

 

Saksopplysninger 

Saken legges fram slik den er utredet av Midt-Troms Regionråd. 

 

Prinsippvedtak – kommunal behandling av prinsippet om å åpne for at 

lokalmedfinansiering kan inngå som en del av utredningsgrunnlaget for en ”Midt- 

Tromspakke”. 

 

Sammendrag av saken: 

Saken gir en kronologisk men kortfattet gjennomgang av hva som har vært gjort vedr en felles 

samferdselspakke for de 8 Midt- Tromskommunene, under tittelen ”Midt- Tromspakke”. 

Pakken skal inneholde samferdselstiltak fra samtlige kommuner i Midt- Troms, og tiltakene er 

fordelt på følgende 3 områder: Veitiltak, gang- og sykkelveitiltak og kollektivtiltak. 

Saken gjelder prinsippvedtak om Midt- Troms kommunene ønsker at det skal foretas en 

utredning av en felles samferdselspakke kalt ”Midt- Tromspakke”. I forslag til vedtaket ligger 

det ingen forpliktelse om å innføre lokal medfinansiering for finansiering av prosjektene. 

Men en tilslutning til prinsippet om at en åpner for at dette kan utredes, noe som er en 

forutsetning for at Statens Vegvesen skal foreta slik utredning. 

Gjennom prinsippvedtaket gir kommunen og fylkeskommunen uttrykk for at de ønsker at 

lokal medfinansiering skal utredes. Når saken på et seinere tidspunkt kommer tilbake til 

kommunestyrene, gis kommunestyrene et godt utredet grunnlag for å ta stilling til om 

pakkens helhet sett opp mot de finansieringsløsninger som foreslås, er noe kommunestyret 

ønsker å slutte seg til, eller avvise. 

 

Bakgrunn for saken 

Arbeidet med en egen Midt- Troms pakke oppstod for flere år siden, og hadde delvis sin 
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bakgrunn i et tidligere forslag til Nasjonal Transportplan, hvor Midt- Troms fremstod som et 

”sort hull” i forhold til prioriterte samferdselstiltak. Tanken med å utarbeide en felles 

samferdselspakke for Midt- Tromskommunene hvor de mest sentrale 

samferdselsutfordringene i regionen samles i et dokument, har siden blitt sett på som et viktig 

grep for å komme på offensiven overfor blant annet stat og fylkeskommunen, for å få løst 

sentrale samferdselsutfordringer i regionen. Denne oppfatningen støttes også av Troms 

fylkeskommune og Statens Vegvesen (SVV). 

For at tiltak i Midt- Troms som i dag ikke er prioritert skal kunne komme i betraktning i 

forhold til å kunne gjennomføres gjennom Nasjonal Transportplan (NTP), vil det være en 

forutsetning at tiltakene er kostnadsberegnet. Slike kostnadsberegning er det SVV som utfører 

på vegne av stat (for (NTP)) eller fylkeskommune (for Regional Transportplan (RTP)). 

Forutsetningen for at SVV skal kunne iverksette slike beregning/ utredninger er at tiltaket må 

være nevnt i langtidsperioden for planene. Pr i dag er to tiltak i Midt- Troms som er 

kostnadsberegnet og ligger an til å kunne bli gjennomført i planperioden til NTP. Disse er, 

utbedring av havna i Senjahopen, og utbedring/ omlegging av deler av E6 i Målselv og Bardu. 

På bakgrunn av et stort behov for å få gjort noe på samferdselssiden i Midt- Troms, har Midt- 

Troms regionråd i flere sammenhenger spilt inn behovene til Midt- Troms overfor Troms 

fylkeskommune (TFK) v/fylkesråd for samferdsel i Troms og SVV og staten i forbindelse med 

behandling/ rullering av NTP. Tilbakemeldingene er at Midt- Troms som region har en lagt 

større mulighet til å bli hørt, om en samlet for regionen, klarte å komme frem til en felles 

prioriteringsliste, samt åpnet for å utrede lokal medfinansiering. Dette vil være tilstrekkelig for 

at SVV kan starte arbeidet med å foreta utredninger for ulike prioriterte strekninger i planen, 

som i neste omgang kan komme inn på NTP eller RTP, og få sine oppstartbevilgninger der. 

 

Med bakgrunn i dette fattet Midt- Troms regionråd følgende vedtak i juni 2016: 

 

 

27/16 Videre prosess Midt- Tromspakken 

 

 

Vedtak: 

1. RR tar redegjørelsene til orientering. 

2. RR ber AR intensivere arbeidet for å få på plass kommunalt prioriterte tiltak 

som ønskes innarbeidet i Midt- Tromspakken. 

3. Innspill fra kommunene legges fram for RR til møtet 12. september. 

 

 

På bakgrunn av vedtaket ble det fra administrativt hold i regionrådet sendt en anmodning til 

kommunene hvor de ble bedt om å ta en politisk runde i kommunene på hvilke tiltak 

kommunene ønsket skulle vurderes i en evt Midt- Tromspakke. Samtlige Midt- Troms 
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kommuner har i etterkant av anmodningen kommet med forslag til tiltak til pakken. 

Innspillene ble deretter sammenfattet og fremlagt for regionrådet. Rådet fattet så følgende 

vedtak i slutten av oktober 2016 : 

 

48/16 Oppfølging RR-sak 38/16 - videre prosess Midt- Tromspakken 34/16 

 

 

Vedtak: 

…… 

 

 

RR velger følgende prosjektgruppe for Midt- Tromspakken: 

Leder og nestleder RR og Leder nestleder AR samt medlemmene av ”Samferdsel – veg 

og bane” Fred Ove Flakstad, Toralf Heimdal og Roar Jakobsen. 

 

Daglig leder følger opp de enkelte kommuner i forhold til nødvendige politiske vedtak 

i forhold til de innspill som er gitt i denne saken. 

Daglig leder sørger for at de vedtatte innspill sammenstilles og framstilles på en 

illustrativ og presentasjonsvennlig form, ved bruk av kart og tabeller som viser de 

enkelte innspill. 

Daglig leder gjør avtale med Troms Fylkeskommune om møte for å presentere 

forslagene samt drøfte videre prosess med oppfølging av Midt-Tromspakken. 

 

Prosjektgruppen for Midt- Tromspakken hadde møte i Bardu 13. februar i år, hvor en foretok 

en gjennomgang av innspillene fra de ulike kommunene. Gruppen konkluderte da med at de 

innspill som var mottatt var for omfattende og ville høyst sannsynlig hatt en økonomisk 

konsekvens som lagt ville overgått mulighetene for å få gjennomslag som en slik pakke hos 

regionale og nasjonale beslutningstakere. 

Tiltakene som er forslått i pakken, er derfor redusert i forhold til de innspill som kommunene 

kom med. De innspill som ikke kom med i første omgang vil en kunne komme tilbake til ved 

rullering av pakken, om kommunene ved en senere anledning ønsker å slutte seg til pakken og 

de finansieringsløsninger som der vil bli anbefalt. 

Prosjektgruppens forslag ble deretter fremlagt i regionrådets møte 3 april 2017 i Dyrøy. På 

dette møtet var også fylkesråd for samferdsel i Troms og SVV til stede. Ut fra 
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tilbakemeldingene fra disse vil en nok kunne konkludere med at, om det er politisk vilje i 

kommunene til å stå sammen om et samferdselsløft i Midt- Troms, som kan sikres 

finansiering og økte rammer, vil dette være veien å gå. Men det medfører at 

kommunestyrene må stå sammen om resultatene av den kommende utredningen. 

 

På bakgrunn av dette møtet fattet regionrådet følgende vedtak: 

 

 

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. 

 

Samlet oversikt over tiltak i Midt- Tromspakken 

Foreløpig forslag til Midt- Troms pakke er utarbeidet på grunnlag av de innspill som er 

behandlet av kommunene, og innspillene kan deles inn i to ulike områder. Disse er 

veiutbedringer og tiltak i forbindelse med gang- og sykkelveier. En har også fått innspill på at 

en slik pakke også bør inneholde tiltak innenfor kollektivtransport. 

Området kollektivtransport er ikke utredet i denne sammenheng, men i klimaforliket som ble 

inngått på Stortinget, heter det at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Målsettingen om at en større andel av turene/reisene skal 

gjennomføres på en miljøvennlig måte, gjelder ikke bare for storbyene. Derfor er 

sammenhengende gang- og sykkelvegnett med god standard og gode løsninger på steder hvor 

gang- og sykkelvegen krysser veg med biltrafikk viktig for å få økt andelen med syklende og 

gående. Tiltak for bedre tilrettelegging for miljøvennlig transport bør prioriteres i dette 

arbeidet. 
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Utviklingen innenfor førerløse biler/ busser med 0-utslipp, har gått meget raskt de senere årene, 

og en kan derfor ikke utelukke at det foreligger løsninger som inkludere små førerløse busser 

som kan være et supplement til privatbilismen også Midt- Troms, innen rimelig tid. 

Det vil derfor være vanskelig å være for konkret på dette stadiet nå, da dette området er under 

stadig utvikling, og en bør i en Midt- Tromspakke legge til rette for løsninger som fremmer 

fremtidsrettede løsninger. En kan derfor ikke i dag konkludere med hva innholdet i slike 

løsninger vil være. 

 

Plangrunnlag 

Generelle krav 

Det generelle kravet til plangrunnlag for et brukerfinansieringsprosjekt er at det skal foreligge 

godkjent reguleringsplan og kostnadsoverslag med usikkerhet på maksimalt +/- 10 

%. Dette gjelder normalt sett for strekningsvise prosjekter, men for pakkeløsninger som 

omfatter flere delprosjekter (trafikksikkerhet/ mindre utbedringstiltak/ redusert bilbruk/ 

kollektivløsninger) kan kravene til plangrunnlag fravikes. Når saken fremmes for Stortinget 

bør det imidlertid foreligge godkjent plangrunnlag og kostnadsoverslag for ett eller flere av de 

høyest prioriterte prosjektene i pakken. Pr dd er det kun miljøtunnelen gjennom Finnsnes som 

det foreligger godkjent reguleringsplan for, så her gjenstår det noe arbeid i kommunene. 

 

Aktuelt innhold i en samferdselspakke 

Det er tidligere nevnt at investeringsbehovet innenfor samferdsel i Midt- Troms stort. Det er 

grunn til å tro at behovet for midler vil øke etter hvert som man arbeider mer detaljert med 

problemstillingene. Dette kan være utfordrende i forhold til å få realisert alle tiltakene som 

ønskes gjennomført. For å kunne prioritere på en faglig god måte, bør det parallelt med 

utredning av inntekstgrunnlaget fra egenfinansieringen, gjennomføres et arbeid med utredning 

av konsekvenser av de ulike tiltakene. 

Det stilles samme krav til planprosess, plangrunnlag og kostnadsoverslag for et prosjekt som 

helt eller delvis skal finansieres med finansieringstilskudd som til et prosjekt som skal 

finansieres fullt ut over offentlige budsjetter. 

Det skal i utgangspunktet være enighet lokalt om finansiering av et prosjekt gjennom 

finansieringstilskudd.

-�571�-



7  

Statens vegvesens retningslinjer om finansieringstilskudd forutsetter at vertskommune(ne) og 

fylkeskommune skal fatte et prinsippvedtak om slik finansiering av et prosjekt eller en 

prosjektpakke. 

Før saken legges frem for Stortinget må kommunene/ fylkeskommunen ha fattet et 

forpliktende og endelig vedtak om finansieringsopplegg og garantiansvar. Men dette vil en 

komme tilbake til på et senere tidspunkt etter at utredningen foreligger. 

Statens vegvesen vil derfor komme tilbake til en sak som gir grunnlag for en endelig og 

forpliktende søknad om finansieringstilskudd. 

 

Aktuelle finansieringsløsninger 

Alle prosjekter på offentlig veg som forutsettes finansiert med finansieringstilskudd med 

hjemmel i veglovens §27, må godkjennes av Stortinget. Dette gjelder også for prosjekter som 

bare omfatter fylkesveger og/eller kommunale veger. 

 

Finansieringstilskuddsprosjekter legges vanligvis frem for Stortinget i to omganger: 

 

 

Statlige midler 

Statlige investeringsmidler bevilges ved behandling av statsbudsjett for hvert enkelt år. 

Grunnlaget for de årlige budsjettene er Nasjonal transportplan (NTP) som rulleres hvert 4. år. 

NTP har fram til nå hatt en 10-årig tidshorisont hvor de fire første årene er mer detaljert enn de 

seks siste årene. Regjeringen la nå i vår frem forslag til NTP med en tidshorisont på 12 år, det 

vil si at den vil gjelde for perioden 2018-2029. 

Med bakgrunn i Stortingets behandling av NTP utarbeides det et detaljert handlingsprogram 

for de fire første årene. Det er prioriteringene i NTP og handlingsprogrammet som styrer 

statens aktivitet på vegsektoren i de enkelte årene. 

Regjeringen har lagt frem forslag til NTP 2018-2029, og denne vil bli behandlet av Stortinget 

våren 2017. Gjennom pågående utarbeidelse og senere behandling av NTP og etterfølgende 

handlingsprogram vil statens midler til riksvegnettet både til store prosjekt og mindre tiltak 

innenfor programområdene for de nærmeste årene bli fastlagt.
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Fylkeskommunale midler 

Fylkeskommunen styrer bruken av sine midler gjennom utarbeidelse av fire-årlig 

handlingsplan for fylkesvegnettet. Handlingsplanen rulleres årlig ved behandling av budsjett 

for etterfølgende år. 

 

Brukerfinansiering 

Potensialet for brukerfinansiering er naturlig nok avhengig av trafikkmengde, samt hvor og 

hvordan en velger å innkreve brukerfinansieringen. 

Et positivt prinsippvedtak om å utrede brukerfinansiering gir grunnlag for å arbeide mer 

detaljert med de økonomiske beregningene. 

Det videre arbeid med brukerfinansiering vil være å vurdere innholdet/tiltakene i en pakken 

opp mot hva som vil være mulig å finansiere over de offentlige budsjettene i kombinasjon 

med evt. delvis brukerfinansiering. På statlig side vil dette være viktig bidrag i arbeidet med 

NTP. 

Behandling av prinsippet om å åpne for utredning som også omfatter lokal 

brukerfinansiering er allerede behandlet av kommunestyrene i Målselv og Bardu, og begge 

kommunestyrene har gitt sin tilslutning til prinsippet. 

Forhold som vil bli utredet nærmere i en endelig saksutredning for brukerfinansiering vil 

blant annet være: 

 

 Delvis brukerfinansiering 

 Rettferdighetsprinsippet. Gjeldende retningslinjer forutsetter at det skal være 

sammenheng mellom evt. betaling og nytte. Hovedregelen er derfor at evt. 

innkrevingspunktet skal plasseres i nærheten av det prosjekt som bygges ut slik at en 

oppnår god sammenheng mellom betaling og nytte 

 Innføring av timeregel. Det betyr at hvert abonnement betaler bare for en passering 

dersom kjøretøyet passerer innkrevingspunktet flere ganger innenfor en time. 

 Innføring av passeringstak. Abonnement betaler for et maksimalt antall passeringer 

pr kjøretøy innenfor en kalendermåned. 

Det er på landsbasis behov for omfattende tiltak på transportinfrastrukturen. Det viser seg at 

offentlige midler ikke strekker til for alt som ønskes gjennomført. Det har derfor blitt vanlig 

med spleiselag hvor offentlige midler blir supplert med inntekter fra brukerne av vegnettet på 

strekninger hvor trafikkmengden gir grunnlag for det. Den mest vanlige formen for
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brukerfinansiering er bompenger, men i Tromsø løses dette gjennom en øremerket 

drivstoffavgift. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret viser til forslag til tiltak i Midt- Tromspakken, og slutter seg til disse. 

Kommunestyret ber Statens vegvesen i samarbeid med kommunene i Midt- Troms, 

fylkeskommunen og Midt- Troms Regionråd gjennomfører en utredning om delvis lokal 

medfinansiering for realisering av tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt- 

Tromspakken». Utredningen gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer lokal 

medfinansiering av vegprosjekter. 

Når utredningen foreligger, oversendes saken over til kommunene og fylkeskommunen får ny 

behandling og endelig avgjørelse. 

Utredningen skal blant annet inneholde forslag til: 

 Innhold i Midt- Tromspakken (hvilke tiltak som skal gjennomføres) 

 finansieringsplan (lokal medfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre 

midler), samt forslag til tiltak og evt. takstnivå for å sikre finansieringsplanen. 

 Det etableres en styringsgruppe i forbindelse med utredningsarbeidet med 

representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Styringsgruppa ledes av leder i regionrådet. 

Troms fylkeskommune oppfordres om å fatte likelydende vedtak. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saksfremlegget korrigeres. Forslaget til vedtak i saksfremlegget er rådmannens forslag til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til forslag til tiltak i Midt- Tromspakken, og slutter seg til disse. 

Kommunestyret ber Statens vegvesen i samarbeid med kommunene i Midt- Troms, 

fylkeskommunen og Midt- Troms Regionråd gjennomfører en utredning om delvis lokal 

medfinansiering for realisering av tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt- 

Tromspakken». Utredningen gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer lokal 

medfinansiering av vegprosjekter. 

Når utredningen foreligger, oversendes saken over til kommunene og fylkeskommunen får ny 

behandling og endelig avgjørelse. 

Utredningen skal blant annet inneholde forslag til: 

 Innhold i Midt- Tromspakken (hvilke tiltak som skal gjennomføres) 
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 finansieringsplan (lokal medfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre 

midler), samt forslag til tiltak og evt. takstnivå for å sikre finansieringsplanen. 

 Det etableres en styringsgruppe i forbindelse med utredningsarbeidet med 

representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Styringsgruppa ledes av leder i regionrådet. 

Troms fylkeskommune oppfordres om å fatte likelydende vedtak. 

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

 

Kommunestyret viser til forslag til tiltak i Midt- Tromspakken, og slutter seg til disse. 

Kommunestyret ber Statens vegvesen i samarbeid med kommunene i Midt- Troms, 

fylkeskommunen og Midt- Troms Regionråd gjennomfører en utredning om delvis lokal 

medfinansiering for realisering av tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt- 

Tromspakken». Utredningen gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer lokal 

medfinansiering av vegprosjekter. 

Når utredningen foreligger, oversendes saken over til kommunene og fylkeskommunen får ny 

behandling og endelig avgjørelse. 

Utredningen skal blant annet inneholde forslag til: 

 Innhold i Midt- Tromspakken (hvilke tiltak som skal gjennomføres) 

 finansieringsplan (lokal medfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre 

midler), samt forslag til tiltak og evt. takstnivå for å sikre finansieringsplanen. 

 Det etableres en styringsgruppe i forbindelse med utredningsarbeidet med 

representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Styringsgruppa ledes av leder i regionrådet. 

Troms fylkeskommune oppfordres om å fatte likelydende vedtak. 

 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Samlet	oversikt	over	tiltak		
Midt-Tromspakke	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Møte	i	RR	4.april	2017	
(Tiltakene	er	ikke	rangert)
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Del	1	
Veipakke	Midt-	Troms	
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Bardu	
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FV	847	mellom	Setermoen	og	Innset/	Altevatnet	
	
Økt	aksellast	/	breddeutvidelse	/	broer	
	
	

	
Veglengde:	36	km		
Veggruppe:	B,	primær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn		
Tillatt	VT-lengde:	19,50		
Max	kurvatur	stigning:	10	%	
	
Fakta	
	
Type	gods	inn:	
	
Type	gods	ut:		
	

	
Berørte	næringsaktører	
Statkraft,	kraftprodusent	
Mogaard	maskin	og	transport	AS,	
produksjon	og	transport	av	pukk	-	og	
grusmasser.	
Fjellguiden	Altevatn,	fjellturisme	
Villmarkstur	AS,	fjellturisme	
Troms	skog	og	utmarksservice,	
fjellturisme	
Innset	Huskeyfarm,	hundespann	og	
gårdsturisme	
Stallgrenaker,	hestesportutsyr	
Eggen	gård,	gårdsturisme	
Luneng	gård,	gårdsturisme	
Altevatn	hjertind	reinbeitedistrikt	
Sarivuoma	sameby	
Talma	sameby	
Forsvaret	
Nortura	
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TINE	
	
	
	
	

ÅDT	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 Under	1	 50	
2014	 Under	1	 100	
2030	 1	 260	

	

	
Øke	tilstandsgrad	for	veifundament	og	
veidekke	langs	hele	strekningen	i	
forhold	til	forsyningssikkerhet	av	
elektrisitet		
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Nytt	kryss	industriområdet	
	
	

	
Veglengde:	0,5	km	
Veggruppe:	B,	primær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
Type	gods	inn:	
Matvarer	
Byggevare	
Trevirke	
Materiell		
	
Type	gods	ut:		
Byggevare	
Trevirke	
Foredlet	trevirke	
	

	
	
Berørte	næringsaktører	
	
Yngve	Hakestad,	Rema	1000	matvarer	
G-sport,	sportsvarer	
Dyrlegen	i	bardu,	dyrlegeklinikk	
Saga	mobil,	mobilselskap	
Bruhaug	og	Mikkelsen	DA,	Konsulent,	
takst	
Skinnskarelva	Kraft,	kraftverk	
Revisorne	Helberg	&	Øverås	AS,	
revisortjenester	
Caretec	AS,	Helserelaterte	
spasialprodukt	
Mesterteknikk	AS,	rørlegger	og	
ventilasjon	
Klimaservice	AS,	ventilasjon	og	
blikkenslager	
Bardu	Camping	og	Turistsenter	AS,	
campingplass	
	
Mogaard	maskin	og	transport	AS,	
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maskinentreprenør	
Fagsøm	AS,	Salmakerverksted	
Bardu	bil	AS,	bilversted	
Recover	Nordic	Midt	Troms,	sanering	og	
oppussing	
Nordix	data,	bredbånd	og	fiber	
Barduprodukter,	Vekstbedrift	
Byggmakker	Per	Strand,	byggevarer	
Dekkmann,	dekk	og	felg	
Terje	Hilmarsen,	Treforedling	
Sollid	entreprenør,	
maskinenentreprenør	
Brødrene	Bakkehaug,	salg	og	service	av	
scooter,	atv,	vannscooter	mm.	
	

ÅDT	
	 ÅDT	(V)	

(vogntog	pr	døgn)	
VTE	

(vogntog	pr	år)	
2012	 567	 147420	
2014	 580	 150800	
2030	 755	 196300	

	

1. Dagens	kryss	fra	E6	inn	til	
industriområdet	må	utbedres	før	
eksisterende	virksomheter	kan	utvide	
eller	endre	type	virksomhet.	Dette	i	
henhold	til	krav	fra	Statens	vegvesen	i	
forbindelse	med	mindre	
reguleringsendringer.	

2. Det	kreves	rundkjøring	eller	plankryss	
for	å	tilfredsstille	Vegvesenets	krav	

3. Erfaringstall	for	kostnader	til	
rundkjøring:	6,0	MNOK	
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Berg	
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FV	862	fra	Senjahopen	(Roaldsletta)	til	Mefjordeidet	
	

	
Sjømatrelatert	godstransport	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 11	 4015	
2014	 13	 4745	
2016	 	 	
2030	 24	 8936	

	

	

Veglengde:	15	km	
Veggruppe:	A,	primær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
Max	kurvatur	stigning:	7,1	%	
Tunneler:		
o Otervika	rasoverbygg	55	m		
o Bratthesten	350	m	
o Svartholla	rasoverbygg	125	m	
o Svartholla	310	m	
o Breitind	920	m	
Skredpunkter	kategori	høy:	
o Breitindtunellen	Vest-

Vindhammerneset	
o Svarthollatunellen	Vest	
Skredpunkter	kategori	middels:	
o Svarthollatunnelen	Øst	
o Skarvhammaren	
o Hestesletta	I	
o Bratthestentunnelen	Øst	
o +	12	skredpunkter	i	

skredfaktorkategori	lav	
	
Type	gods	inn:	
ü innsatsfaktorer		
ü rekeråstoff	(frossen)	
Type	gods	ut:		
ü hvitfisk	(fersk)	
ü bearbeida	hvitfisk	(salta,	tørka)	
ü pelagisk	fisk	(frossen)	
ü ferdigprodukt	reke	(frossen)		
ü biprodukter	og	restråstoff	fra	reke,	

hvitfisk	og	pelagisk		
ü ferdigprodukt	marin	ingrediens	

	
Berørte	næringsaktører	
Nergård	Senja	AS,	Senjahopen	-	hvitfiskindustri	
Nergård	Sild	AS,	Senjahopen	–	pelagisk	industri	
Aksel	Hansen	AS,	Senjahopen	–	hvitfiskindustri	
Coldwater	Prawns	Production	AS,	Senjahopen	–	rekeindustri	
Chitinor	AS,	Senjahopen	–	marin	ingrediensindustri	
Senja	Bioprocessing	AS,	Fjordgård	–	marin	ingrediensindustri	
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Generelle	utfordringer	
	
Hele	Fylkesvei	862	går	fra	Straumsbotn	i	Berg	Kommune	til	Hungeren	i	Tromsø,	via	fergeforbindelse	
mellom	Botnhamn	og	Brensholmen.	Sammen	med	en	delstrekning	av	FV	86,	har	FV	862	fått	status	
som	Nasjonal	 Turistvei	 fra	 Straumsbotn	 til	 Botnhamn.	Deler	 av	dagens	FV	862	var	 tidligere	 riksvei,	
når	strekningen	fra	Mefjordaksla	til	Stønnesbotnkrysset		var	en	del	av	det	som	da	var	riksvei	861,	før	
regionreformen	i	2010.	
Den	 aktuelle	 strekningen	 som	 Sjømatklyngen	 har	 prioritert,	 går	 fra	 Roaldsletta	 –	 der	
Geitskartunnelen	 kommer	 ut	 på	 Mefjordsida	 –	 og	 15	 km	 østover	 til	 Fjordgårdkrysset	 på	
Mefjordeidet.	 Strekningen	har	 3	 tunneler,	 2	 rasoverbygg,	 og	 til	 sammen	18	 registrerte	 skredpunkt	
som	ikke	er	utbedra.	Både	vei	og	tunneler	er	gjennomgående	smal	og	uoversiktlig,	og	muligheten	for	
at	to	vogntog	kan	passere	hverandre	er	avgrenset	til	avmerka	møteplasser.	Det	er	flere	identifiserte	
punkter	 langs	 strekningen	 hvor	 uhell	 og	 sammenstøt	 ofte	 skjer,	 med	 behov	 for	 utbedrende	
trafikksikkerhetstiltak.	Skred	og	skredfare,	fokk	og	drivsnø	gjør	denne	svært	værutsatte	strekningen	
til	en	av	de	som	oftest	er	stengt	på	Senja	vinterstid.	Innerst	i	Mefjordbotn	finner	man	imidlertid	den	
største	 flaskehalsen,	 hvor	 veien	 stiger	 7,1	 %	 opp	 (Mefjordaksla)	 fra	 Mefjordbotn	 til	 Mefjordeidet	
samtidig	som	kurvatur	og	manglende	veibredde	gjør	det	vanskelig	for	vogntog	å	komme	opp.	
FV	 862	 fra	 Roaldsletta	 til	 Mefjordeidet	 er	 en	 åpenbar	 førsteprioritet	 for	 Sjømatklyngens	
veiprioritering	 fordi	den	betraktes	 som	en	 farlig	 vei	 (rasutsatt,	 smal	og	uoversiktlig)	 som	har	dårlig	
framkommelighet	vinterstid	(værutsatt,	drivsnø	og	fokk,	utfordrende	stigning)	samtidig	som	den	har	
en	 omfattende	 godstrafikk	 knytta	 til	 sjømatnæringa.	 Denne	 veistrekninga	 utgjør	 starten	 på	 den	
desidert	mest	sjømattrafikkerte	fylkesvei-åra	i	hele	Troms	og	Finnmark.	

	
Mefjordbotn	og	veien	opp	Mefjordaksla	

SKREDPUNKTER	OG	TUNNELER	
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Kart	1	med	oversikt	over	skredpunkt,	tunnelløp	og	rasoverbygg	fra	Mefjordbotn	til	Kvalvika	

	
1. Skredpunkt	Atvindhågen,	skredfaktor	2,27	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	0,4	mill	kr.	
2. Skredpunkt	Breitindtunellen	Øst,	skredfaktor	1,91	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	0,5	

mill	kr.	
3. BREITINDTUNELLEN		
4. Skredpunkt	Breitindtunellen	Vest	-	Vindhammerneset,	skredfaktor	3,86	(høy).	Planlagt	tiltak	i	form	

av	tunnel	og	fanggrøft	med	kostnadoverslag	120	mill	kr.	
5. Skredpunkt	Breitindvatnet,	skredfaktor	1,68	(lav).	Planlagt	tiltak:	samme	som	Breitindtunellen	Vest	–	

Vindhammerneset.	
6. Skredpunkt	Svarthollatunellen	Øst,	skredfaktor	3,18	(middels).	Planlagt	tiltak:	samme	som	

Breitindtunellen	Vest	–	Vindhammerneset.	
7. SVARTHOLLATUNELLEN	
8. SVARTHOLLA	RASOVERBYGG	
9. Skredpunkt	Svarthollatunellen	Vest,	skredfaktor	4,2	(høy).	Planlagt	tiltak	i	form	av	fangmur	og	

forlengelse	av	eksisterende	portal	med	kostnadsoverslag	16	mill	kr.	
10. Skredpunkt	Skarvhammaren,	skredfaktor	2,8	(middels).	Planlagt	tiltak	i	form	av	tunnel	med	

kostnadsoverslag	70	mill.	kr.	
11. Skredpunkt	Hestesletta	I,	skredfaktor	2,94	(middels).	Planlagt	tiltak:	samme	som	Bratthestentunellen	

Øst.	
12. Skredpunkt	Hestesletta	I	b,	skredfaktor	1,37	(lav).	Planlagt	tiltak:	samme	som	Bratthestentunellen	

Øst.		
13. Skredpunkt	Hestesletta,	skredfaktor	1,44	(lav).	Planlagt	tiltak:	samme	som	Bratthestentunellen	Øst.		
14. Skredpunkt	Bratthestentunellen	Øst,	skredfaktor	3,25	(middels).	Planlagt	tiltak	i	form	av	fangvoll	og	

fanggrøft	med	kostnadsoverslag	13	mill	kr.	
15. BRATTHESTENTUNELLEN	
16. Skredpunkt	Bratthestentunellen	Vest,	skredfaktor	1,65	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	

er	0,4	mill	kr.	
	

3 

7 

1 2 

4 5 6 

8 
9 

10 
11
1 

12 
13 

14 
15 

16 
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Kart	2	med	oversikt	over	skredpunkt,	tunnelløp	og	rasoverbygg	fra	Kvalvika	til	Bringneset	

	
17. Skredpunkt	Kvalvika	I,	skredfaktor	1,59	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	7	mill	kr.		
18. Skredpunkt	Kvalvika	II,	skredfaktor	2,42	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	7,6	mill	kr.	
19. OTERVIKA	RASOVERBYGG	
20. Skredpunkt	Otervika,	skredfaktor	2,36	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	5	mill	kr.		
21. Skredpunkt	Rossevika,	skredfaktor	1,41	(lav).	Anslått	kostnadsoverslag	for	utbedring	er	0,3	mill	kr.		
22. Skredpunkt	Bringneset	II,	skredfaktor	2,4	(lav).		
23. Skredpunkt	Bringneset	I,	skredfaktor	2,03	(lav).	

Vurdering	av	tiltak	
	
Mefjordaksla	
Den	 mest	 utfordrende	 veibiten	 for	 vogntog	 langs	 FV	 862	 strekker	 seg	 fra	 Pumpeneset,	 inn	 mot	
Finnvika,	passerer	forbi	avkjørselen	til	Mefjordbotn	og	stiger	videre	7,1	%	opp	Mefjordaksla	til	om	lag	
200	 meter	 før	 svingen.	 Langs	 dette	 strekket	 er	 veibanen	 særdeles	 smal,	 det	 er	 for	 langt	 mellom	
møteplassene,	og	kurvaturen	-	spesielt	inn	Finnvika	og	like	etter	avkjørselen	til	Mefjordbotn	-	gjør	det	
vanskelig	for	vogntog	å	opparbeide	og	beholde	tilstrekkelig	fart	oppover	bakken.	Majoriteten	av	de	
mange	vogntogene	som	står	fast	eller	havner	utenfor	veien	langs	FV	862,	finner	man	nettopp	her.	
Situasjonen	 kan	 forbedres	 betraktelig	 ved	 å	 ta	 ut	masser	 på	 oversiden	 av	 veien	 og	 dermed	 både	
utjamne	 utfordrende	 kurvatur	 og	 svinger	 samt	 gjøre	 veien	 så	 brei	 at	 to	 vogntog	 kan	 møtes.	 200	
meter	før	svingen	og	opp,	er	det	også	behov	for	større	veibredde,	i	alle	fall	bør	det	her	opparbeides	
flere	og	større	møteplasser.	

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
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Mefjordaksla.	Blå	linje:	behov	for	masseuttak	mot	fjellsida,	full	veibredde	og	utjamning	av	kurvatur.	

	
Ulykkespunkt	Skjellrevva	og	Bottelgården	
Det	 er	 særlig	 to	 punkter	 langs	 denne	 veien	 som	 framheves	 som	 belasta	 ift	 trafikkuhell	 og	
sammenstøt.	Det	ene	er	Skjellrevva,	som	man	finner	i	siste	svingen	før	Pumpeneset	når	man	kjører	
vestover.	 Svingen	 ligger	 i	 Finnvika,	 6-700	 meter	 fra	 avkjørselen	 ned	 til	 Mefjordbotn.	 Det	 andre	
punktet	er	Bottelgården.	Når	man	kjører	fra	Senjahopen	og	rundt	Indre	Bringneset,	så	kommer	man	
til	Bottelgården	gjennom	en	høyresving	om	lag	1	km	etter	Otervika	Rasoverbygg.		
Begge	 disse	 punktene	 bør	 utbedres	 som	 trafikksikkerhetstiltak	 ved	 å	 skyte	 seg	 inn	 i	 fjellet	 på	
oversiden	 av	 veien,	 for	 å	 gjøre	 veibanen	 breiere	 og	 skape	 bedre	 sikt.	 Skjellrevva	 vil	 kunne	 ses	 i	
sammenheng	med	utbedringene	opp	Mefjordaksla.	
Tunneler		
Alle	 tre	 tunnelene	 –	 Breitind,	 Svartholla	 og	 Bratthesten	 –	 er	 for	 smal	 til	 at	 vogntog	 kan	møtes	 og	
passere	 hverandre	 på	 en	 grei	måte.	 I	 tillegg	 er	 tunnelene	 flere	 steder	 lite	 oversiktlig	 på	 grunn	 av	
svinger,	og	møtende	 trafikk	kommer	brått	på.	 Store	vogntog	 som	må	 rygge	 flere	hundre	meter	på	
grunn	av	møtende	kjøretøy,	skaper	trafikkfarlige	situasjoner.		
Tunnelene	må	utbedres	i	form	av	å	gjøre	de	stedvis	breiere	for	å	skape	bedre	oversikt	og	muliggjøre	
at	kjøretøy	kan	passere	hverandre	flere	steder	enn	i	dag.	Inntil	slike	utbedringer	er	gjennomført	bør	
man	vurdere	å	prøve	ut	ny	sensorteknologi	 i	kombinasjon	med	 lysregulering,	slik	at	vogntog	på	tur	
inn	 i	en	 tunnel	kan	 få	 informasjon	om	det	er	andre	kjøretøy	 inne	 i	 tunnelen,	og	således	kan	vente	
med	å	kjøre	inn.	På	steder	hvor	det	er	stor	rasfare	ved	tunnelinngangen,	må	det	imidlertid	vurderes	
om	det	er	forsvarlig	å	la	kjøretøy	bli	stående	i	tunnelkø.		
Breitindtunnelen,	som	er	den	lengste	av	tunnelene,	bør	utbedres	først	ettersom	det	er	her	de	mest	
trafikkfarlige	situasjonene	oppstår.	
Prioritering	av	skredpunkter	
Skredpunktene	langs	denne	veien	er	mange	og	omfattende.	Klyngen	har	gjort	en	vurdering	av	hvilke	
skredpunkter	 som	 oftest	 er	 årsak	 til	 veistenging	 og/eller	 vanskeliggjør	 framkommelighet	 for	
vogntogtrafikk,	 og	 som	 av	 denne	 grunn	 er	 viktig	 å	 prioritere	 først.	 På	 sikt	 bør	 imidlertid	 alle	
skredpunktene	finne	sin	løsning.	(Tall	i	parentes	henviser	til	skredpunktenes	nummerering	i	kartene	1	
og	2).	
• Breitindtunnelen	Øst	(2):	Ved	inngangen	til	Breitindtunnelen	på	østsida,	vil	det	være	nyttig	å	tette	

portalen	ned	mot	havet.	
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• På	strekningen	mellom	Breitindtunnelen	og	Svarthollatunnelen	går	det	store	skred	og	veien	blir	
også	i	perioder	stengt	pga	fare	for	skred	langs	dette	strekket.	Skredpunktet	Breitindtunnelen	Vest	
–	 Vindhammarneset	 (4)	 er	 i	 skredfarekategori	 høy	 og	 planlegges	 utbedra	 gjennom	 bygging	 av	
tunnel	 og	 fanggrøft.	 Denne	 skredsikringa	 bør	 prioriteres	 først	 av	 alle	 skredpunktene.	
Utbedringstiltakene	 ved	 Breitindtunnelen	 Vest	 bør	 også	 ses	 i	 sammenheng	 med	 de	 to	 øvrige	
skredpunktene	 mellom	 tunnelene,	 dvs.	 Breitindvatnet	 (5)	 og	 Svarthollatunnelen	 Øst	 (6),	
sistnevnte	med	høyere	prioritering.	

• Mellom	Svarthollatunnelen	 (7)	og	Svartholla	Rasoverbygg	 (8)	bør	det	vurderes	nett	eller	annen	
sikring	av	fjellveggen	for	å	hindre	nedfall	av	is.	

• Skredpunktet	 Svarthollatunnelen	 Vest	 (9)	 har	 høyest	 skredfaktor	 av	 alle	 skredpunkter	 på	 hele	
strekningen.	Planene	 for	utbedring	går	ut	på	å	bygge	 fangmur	og	 forlenge	eksisterende	portal,	
dvs.	 Svartholla	 Rasoverbygg	 (8).	 	 Skredpunktet	 Skarvhammaren	 (10)	 som	 ligger	 noen	 hundre	
meter	lengre	ut	mot	Vardneset,	oppleves	å	være	like	utfordrende	som	Svarthollatunnelen	Vest.	
Her	ligger	etablering	av	tunnel	inne	som	et	planlagt	utbedrende	tiltak.	

• Ved	den	østlige	 inngangen	til	Bratthestentunnelen	 ligger	skredpunktet	Bratthestentunnelen	Øst	
(14).	 Her	 er	 det	 foreslått	 fangvoll	 og	 fanggrøft	 som	 utbedrende	 tiltak,	 og	 de	 mindre	
skredpunktene	 langs	Hestesletta	 vil	 kunne	 dekkes	 av	 samme	 tiltak,	 hvor	Hestesletta	 I	 (11)	 har	
høyere	prioritering	enn	de	øvrige	(12	og	13).	

• Skredpunkt	 Otervika	 (20)	 vil	 kunne	 avhjelpes	 gjennom	 å	 forlenge	 det	 eksisterende	 Otervika	
Rasoverbygg	(19).	

• Skredpunkt	Kvalvika	II	(18)	har	høyere	skredfaktor	og	oppleves	også	å	være	viktigere	å	få	utbedra	
enn	Kvalvika	I	(17).	
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1. Utbedring	av	utfordrende	kurvatur,	bedre	veibredde	og	bedre	
tilrettelegging	for	møtende	vogntog	opp	Mefjordaksla	(en	
strekning	på	2	km)	
	

2. Rassikring	mellom	Breitindtunnelen	og	Svarthollatunnelen:	
Breitindtunnelen	Vest	–	Vindhammarneset	og	
Svarthollatunnelen	Øst	
	

3. Trafikksikkerhetstiltak	ved	Bottelgården	og	Skjellrevva	
	

4. Utbedring	av	utfordrende	kurvatur,	bedre	veibredde	og	bedre	
tilrettelegging	for	møtende	vogntog	i	tunnelene	Breitind,	
Svartholla	og	Bratthesten	
	

5. Rassikring	Svarthollatunnelen	Vest	og	Skarvhammaren	
	

6. Sikring	av	fjellvegg	mellom	Svarthollatunnelen	og	Svartholla	
Rasoverbygg	
	

7. Rassikring	Bratthestentunnelen	Øst	og	Hestesletta	I	
	

8. Forlengelse	av	Otervika	Rasoverbygg	vestover	(rassikring	
Otervika)	
	

9. Rassikring	Kvalvika	II	
	

10.	Sensorvarsling	av	vogntog	i	tunnel	

	
		

Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge,	FV	862	Roaldsletta	–	Mefjordeidet:++	
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FV	86	fra	Torsken	til	Straumsbotn	
	

	
Sjømatrelatert	godstransport	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 5	 1825	
2014	 5	 1825	
2016	 	 	
2030	 9	 3437	

	

	

Veglengde:	24	km	
Veggruppe:	A,	primær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
Max	kurvatur	stigning:	8,4	%	
Tuneller:	
o Hamntunnelen	35	m	
o Ballesvikskaretunnelen	844	m	
Bruer:		
o Straumen	Bru	140	m	
o Ballesvik	Bru	5,5	m	
o Gryllefjord	Bru	315	m	
Skredpunkter:	nei	
o (Torskenskaret	I	og	II:	sikring	

utført	i	2014)	
	
Type	gods	inn:	
ü innsatsfaktorer		
ü levende	fisk	(smolt)	
Type	gods	ut:		
ü slakta	laks	(fersk)	
ü ferdigprodukt	laks	(frossent)		
ü hvitfisk	(fersk)	
ü hvitfisk	bearbeida	(salta)	
ü pelagisk	fisk	(frossen)	
ü biprodukter	og	restråstoff	fra	

hvitfisk,	pelagisk	og	laks		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Berørte	næringsaktører	
Wilsgård	Fiskeoppdrett	AS,	Torsken	-		matfiskproduksjon	og	lakseslakteri	
Nor	Seafood	AS,	Torsken	-	matfiskproduksjon	
Arctic	Filet	AS,	Torsken	–	filetfabrikk	laks	
Torsken	Havprodukter	AS,	Torsken	–	hvitfiskindustri/pelagisk	
Gryllefjord	Seafood	AS,	Gryllefjord	–	filetfabrikk	hvitfisk	
Nergård	Senja	AS,	Gryllefjord	-	hvitfiskindustri	
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Generelle	utfordringer	
	
Fylkesvei	86	går	i	utgangspunktet	helt	fra	Målselv	på	innlandet	og	ut	til	Torsken	på	yttersida	
av	 Senja.	 Veien	 var	 riksvei	 fram	 til	 regionreformen	 i	 2010,	 hvor	 den	 gikk	 over	 til	 å	 bli	
fylkesvei.	 Sammen	 med	 en	 delstrekning	 på	 FV	 862,	 har	 FV	 86	 fått	 status	 som	 Nasjonal	
Turistvei	fra	Gryllefjord	i	Torsken	kommune	til	Straumsbotn	i	Berg	kommune.		
Den	 aktuelle	 strekningen	 som	 Sjømatklyngen	 i	 dette	 tilfellet	 har	 prioritert,	 er	 det	 24	 km	
lange	strekket	som	går	 fra	Straumsbotn,	over	Straumen	Bru	utover	til	Finnsæter,	Hamn	og	
Ballesvika,	 gjennom	Ballesvikskaretunnelen	og	videre	over	Gryllefjord	Bru	hvor	 veien	etter	
hvert	 stiger	bratt	opp	Torskenskaret	 (stign.	 8,4	%)	og	 svinger	 seg	ned	på	andre	 siden	mot	
Torskenfjorden	og	bygda	Torsken	(stign.	7,3	%).	Hovedutfordringene	med	veistrekningen	er	
at	 den	 er	 smal,	 svingete	 og	 svært	 uoversiktlig	 fra	 Straumen	 Bru	 til	 Ballesvika,	 hvor	
møteplasser	 som	 gir	mulighet	 for	 vogntog	 til	 å	møtes	 er	 altfor	 dårlig	 utbygd.	 I	 tillegg	 kan	
stigningene	på	begge	sider	av	det	bratte	Torskenskaret	være	en	flaskehals	vinterstid.	
	

	
			FV	86	ved	Hamnevika	

	
Vurdering	av	tiltak		
	
Farlig	vei	fra	Straumen	Bru	til	Ballesvika	
Veien	 fra	 Straumen	 bru	 til	 Ballesvika	 er	 smal	 og	 svingete.	 Det	 er	 ikke	 rom	 for	 møtende	
vogntog,	 utenom	 tilrettelagte	 møteplasser.	 Spesielt	 utsatt	 er	 en	 5	 km	 lang	 strekning	 fra	
Bøneset	ved	Laukvika,	forbi	Hamn	og	til	Storsteinneset	ved	inngangen	til	Ballesvika.	Her	skjer	
ikke	sjelden	uhell	og	sammenstøt.	At	frekvensen	på	alvorlige	ulykker	 ikke	er	større,	kan	ha	
sammenheng	med	at	veien	åpenbart	framstår	som	så	ekstraordinært	uoversiktlig	og	smal,	at	
kjørende	faktisk	opptrer	aktsomt	og	tilpasser	fart.	Det	er	et	stort	problem	at	det	er	for	få/for	
lang	 avstand	 mellom	 etablerte	 møteplasser,	 noe	 som	 skaper	 vanskelige	 situasjoner	 hvor	
transportører	 må	 rygge	 og	 manøvrere	 store	 vogntog	 ved	 møtende	 trafikk	 på	 den	 smale	
veien.	 Manglende	 veibredde	 i	 kombinasjon	 med	 for	 liten	 avstand	 mellom	 fjellvegg	 og	
veibane,	skaper	flere	steder	utfordringer	ift	å	holde	veibanen	fri	for	snø	og	skavler	vinterstid.		
Næringa	har	sjøl	identifisert	19	punkter	på	strekningen,	hvor	man	ønsker	mindre	inngrep	for	
å	løse	utfordringene.	Dette	vil	eksempelvis	være	at	man	noen	steder	fjerner	stein	og	berg	på	
oversiden	 av	 veien,	 noe	 som	 vil	 åpne	 for	 fri	 sikt	 og	 bedre	 plass	 for	 møtende	 trafikk.	
Steinmassene	 som	 frigjøres	 kan	 brukes	 til	 å	 etablere	 større	 møteplasser	 og	 flere	
møteplasser.	
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Punkter	med	behov	for	utbedring	av	veibredde,	oversikt	og/eller	møtemuligheter	

	
Området	ved	Lesbevannet	i	Straumen	
Om	 lag	 1,5	 km	 fra	 Straumsbotnkrysset	 og	 utover	mot	 Trongstraumen,	 passerer	 FV	 86	 på	
nersiden	av	det	om	lag	400	meter	lange	Lesbevatnet.	Akkurat	i	dette	området	har	det	over	
lang	 tid	 vært	 problemer.	 Utfordringen	 er	 at	 veien	 er	 smal	 og	 uoversiktlig,	 samtidig	 som	
Lesbevatnet	(også	kalt	Botnlausvatnet)	ligger	tett	opp	imot	veien	og	en	utforkjørsel	vil	kunne	
få	svært	alvorlige	konsekvenser.	Strekningen	har	vært	gjenstand	for	utbedringstiltak	tidligere	
men	arbeidet	stoppet	da	opp	bl.a.	grunnet	uenighet/rettsak	mellom	entreprenør	og	Statens	
Veivesen	som	oppdragsgiver.		Sjømatklyngen	mener	det	er	viktig	at	arbeidet	tas	opp	igjen	og	
at	det	gjennomføres	tiltak	som	kan	løse	denne	utfordringen	permanent.	
	
	
Torskenskaret	
I	Torskenskaret	er	det	en	utfordring	med	steinsprang	i	området	fra	Kurven	og	til	toppen	av	
skaret.	 Her	 er	 det	 gjennomført	 noen	 utbedrende	 tiltak	 i	 2014	 i	 forbindelse	 med	
Torskenpakken	 og	 sikring	 av	 skredpunktene	 Torskenskaret	 I	 og	 II.	 Hovedproblemet	 er	
dermed	 manglende	 veibredde	 og	 veiskulder	 fra	 Torskenskaret	 og	 ned	 til	 bygda	 Torsken.	
Dette	 kan	 løses	 ved	å	etablere	 flere	møteplasser	med	en	 størrelse	 som	gjør	det	mulig	 for	
vogntog	å	passere	møtende	trafikk.	
	
Vintervedlikehold,	brøyting	og	strøing	
Et	at	de	viktigste	tiltakene	ift	for	framkommelighet	for	vogntogtrafikken	er	sjølsagt	et	lokalt	
tilpassa	omfang	og	frekvens	på	brøyting	og	strøing.	Med	stigninger	av	den	størrelse	man	har	
i	Torskenskaret,	er	dette	helt	avgjørende.		
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1. Utbedring	av	farlige	partier	fra	Ballesvika	til	Straumen	Bru,	
herunder	uttak	av	masse	i	fjellvegg	for	større	veibredde	og	
bedre	oversikt,	samt	etablering	av	flere	og	større	møteplasser	
	

2. Flere	møteplasser	for	vogntog	fra	Torskenskaret	og	ned	til	
Torsken	
	

3. Løse	utfordringen	med	veien	langs	Lesbevatnet	i	Straumen	
	

4. Brøyting	og	strøing	tilpasset	lokale	forhold	
	
	

Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge,	FV	86	Torsken	–	Straumsbotn:	
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Dyrøy	
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FV	211	fra	kryss	FV	852	Brøstadbotn	–	Sørfjord,		
Øktaksellast	/	breddeutvidelse	/	broer	
	
	

	
	
Fakta	
Veglengde:	20,5	km	
Veggruppe:	B,	sekundære	fylkesveger	
Bruksklasse:	BkT8	–	40	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
NB!	Periodevis	store	mengder	godstrafikk,	
eks	til	Akvafarm	AS	i	Sørfjord,	
rundballeslåtten,	fortransport	og	
vareleveranser	til	og	fra	landbruksaktører	
osv.,	turisttrafikk	fiskecamp.	
Passering	med	landbruksmaskiner	må	regnes	
som	vogntogpassering.	
	
2	km	av	FV	211	er	tilkjøringsvei	til	
hurtigbåtkaia	på	Bergan;	her	er	det	fire	
anløp	pr	dag.	
	

Berørte	næringsaktører:	
Jordbruk;	4	gårdsbruk	
Maskinentreprenør	Bolle,	
Akvafarm	AS,	
IT-bedrift	Krister	Turøy,	
Jæger	Adventure	Camp	(fiskecamp),		
Vigdis	Regnskap	AS,	
	
Hytteeiere/friluftsliv/turisme	
	
Type	gods	inn:	
Akvafarm	AS;		
fòr,	forbruksmateriell	drift	
Maskinentr.	Bolle;		
Materiell	og	utstyr	til	anlegg	
	
Jordbruksmateriell;	
kunstgjødsel,	kraftfor,	rundballer,	
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Kai	på	Bergan	håndterer	gods.	
	
	

byggematerialer,	landbruksmaskiner		
	
Turisme/friluftsliv;		
Byggematerialer,	forbruksmateriell	
	
Type	gods	ut:		
Jordbruk;	
ferdigvarer	(melk,	kjøtt,	rundballer),	
landbruksmaskiner	
	
	
	

ÅDT	
	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2015	 20	 7500	
2030	 30	 11000	

	
	
	
	

	
Øke	aksellast	til	Bk10,	totalvekt	til	50	tonn	
helst	60	tonn	og	vogntoglengde	til	24	meter	
	
Bru	Hundstrand;	kulvert	betong	(1275)	
Bru	Sortevik;	Platebru	(66)	
Bru	Faksfjord;	Betongbru	(307)	
Bru	Gardselv;	Platebru	(260)	
Bru	Kaldelv;	Betongbru	(369)	
I	tillegg	må	det	være	en	kulvert	el.lign.	på	
Kastnes	som	ikke	er	registrert	i	Vegvesenets	
base.	
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Lenvik	
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Gisundbrua	FV	86,	sikring	og	bredere	GS-vei	(fortau)	
	

	
	 ÅDT	

(prognostisert	
med	11%	økning)	

Andel	lange	
kjøretøy	6%	

2015	 7050	 423	
2035	 8130	 1100	

	

Veg-/brulengde:	1,2	km	
Veggruppe:	A	
Bruksklasse:	10-50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,5	m	
	
Sammenhengende	hovednett	for	
sykkeltrafikk	på	Finnsnes:		
	

- Del	av	rute	13	

	

	
	

Viktige	målgrupper/mål	med	tiltaket:	
- Alle	 grupper	 i	 befolkningen;	 gående/syklende	 mellom	 Finnsnes	 og	 Silsand/Senja,	

samt	skoleveg.	Bedre	 tilbud	 til	de	 som	sykler	og	går	 til	 skole,	 arbeid,	butikk	og	
fritidsaktiviteter.	

- Rute	 13	 er	 en	 viktigste	 traseer	 mellom	 boligområder,	 arbeidsplasser	 og	
sentrumsfunksjoner,	 og	 ruten	 tar	 hensyn	 til	 lokalisering	 av	 skoler,	 idrettsanlegg	 og	
liknende.	

- Forbedre	 forhold	 for	 trafikksikkerhet,	 byutvikling,	 bomiljø,	 nærings-	 og	 reiseliv	 og	
stimulering	til	gåing/sykling	(redusert	bilkjøring)	
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Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge;	Gisundbrua	–	sikring	og	
bredere	GS-vei	(fortau)	

1. Utarbeidelse	detaljregulering	og	utbyggingsplaner	
Ø Detaljreguleringen/planleggingen	må	ses	i	sammenheng	med	

planlegging/regulering	Finnsnes	tunnel	og	G/S	vei	fra	brufot	til	Silsand	
Nord/Silsand	skolegård	

2. Tiltakstype	og	realiseringsrekkefølge	fastsettes	i	detaljregulerings-
/planleggingsprosessen:	

Ø Tiltak:	Eget	sykkelfelt	eller	nedsatt	fartsgrense	til	40	km/t	og	sykling	i	blandet	
trafikk	

Ø Fortausløsning	på	nordsiden	av	brua	
Ø Brusikring	(ny	rekkverksløsning)	på	begge	sider	av	brua	

3. Prosjektgjennomføring	(i	sin	helhet)	
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Omklassifisering	til	riksvei:	

FV	855	fra	Buktamoen	til	Finnfjordbotn	

FV	86	fra	Finnfjordbotn	til	Gisundbrua	(inkl.	brua)	
	

	
	

	 ÅDT,	del	av	FV	855	 ÅDT,	del	av	FV	86	
2015	 2450	-	4900	 4800	-	10575	

	
	

Veglengde:	
Del	av	FV	855	–	ca.	29	km	
Del	av	FV	86	–	ca.	8	km	
	
Veggruppe:	A,	sekundær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	

	
Viktige	målgrupper	/	mål	med	tiltak:	

- Sjømatnæringen	og	turistlivet	
- Omklassifiseringen	følger	opp	nasjonal	strategi	om	forbedre	infrastruktur	for	

sjørelatert	eksport	industri	plassert	langs	kysten;	her	henvises	til	Sjømatklyngens	
rapport.	
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Tunnel	Nygård	–	Olderhamna	(inkl.	trafikkløsninger	i	endene)	
	

	
	 Estimert	kjt/d	

(lette	og	tunge	
kjøretøy	samlet)	

Estimert	
godstransport	

24%	
2012	 3200	 800	
2032	 3700	 925	

	

Veg-/tunnelengde:	ca.	1,2	km	
	
Standartkrav	
Dimensjoneringsklasse:	

(Hovedveg,	ÅDT	0-12000	og	
fartsgrense	60	km/t)	

Dimensjoneringsperiode:	20	år	

Tunnelklasse:	

C	(mellom	4000	og	8000	i	ÅDT)	

Tunnelprofil:	T	9,5	(uten	tilbud	for	
gående	og	syklende)	

Bæreevne:	

10	tonn	helårs	aksellast	

60	tonn	totallast	
	

	

	
	
Viktige	målgrupper	/	mål	med	tiltak:	
	

- Forbedret	infrastruktur	for	nærings-	og	turistlivet	til	og	fra	Senja	
- Forbedre	forhold	på	Finnsnes	for	trafikksikkerhet,	byutvikling,	bomiljø,	nærings-	

og	reiseliv	
- Finnsnes	tunnel	skal	føre	gjennomgangstrafikk	utenom,	gi	bedre	

framkommelighet-	og	miljøsituasjon	i	Finnsnes	sentrum.	
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Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge:	Tunnel	Nygård	–	
Olderhamna	(FV	86	i	tunnel)	

1. Utarbeidelse	detaljregulering	og	utbyggingsplaner	for	tunnelen	og	innslagsområdene	
a. Detaljreguleringen/planleggingen	må	ses	i	sammenheng	med	

planlegging/regulering	Gisundbrua	og	tilgrensende	del	av	Strandveien,	
Nygårdsveien,	Sandvikveien,	m.fl.	

2. Utredning	om	avlastete	veger,	dagens	FV	86	gjennom	Finnsnes	sentrum	samt	berørte	
kommunale	veger;	utredning	i	alt.	løsninger	

3. Forberedende	arbeider	for	bompengeutredning/brukefinansiering	for	Tunnel	Finnsnes	
og	tilhørende	trafikkplanleggingstiltak	i	Finnsnes	sentrum	

4. Gjennomføring	av	nødvendige	tiltak	og	realiseringsrekkefølge	fastsettes	i	
detaljregulerings-/planleggingsprosessen	

5. Prosjektgjennomføring	(i	sin	helhet)	
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	FV	277	fra	Husøy	til	Huselv	
	

	
Sjømatrelatert	godstransport	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 3	 1095	
2014	 Under	5	 1460	
2016	 	 	
2030	 8	 2750	

	

	

Veglengde:	12	km	
Veggruppe:	A,	sekundær	fylkesvei	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
Max	kurvatur	stigning:	10	%	
Tuneller:		
o Riven	935	m		
o Fjellsenden	765	m		
Skredpunkt	kategori	middels:		
o Husa	
o Tustern	I	og	II	
o Sandvik/Husøyvågen	
Skredpunkt	kategori	lav:		
o Riventunellen	Sør	
o Fjellsendtunellen	Øst	og	Vest	
o Huselvdalen	
	
Type	gods	inn:	
ü innsatsfaktorer		
ü slakta	laks	(fersk)	
Type	gods	ut:		
ü hvitfisk	(fersk)	
ü hvitfisk	bearbeida	(salta,	tørka)	
ü ferdigprodukt	laks	(frossent)		
ü biprodukter	og	restråstoff	fra	hvitfisk	

og	laks	
	
	
	

	
Berørte	næringsaktører	
Brødrene	Karlsen	AS,	Husøy	-		hvitfiskindustri,	filetfabrikk	laks	
	
	
	

Generelle	utfordringer	
	
Veien	fra	Huselv	til	Husøy	er	i	realiteten	en	fjellovergang	som	går	fra	Stønnesbotn	opp	Huselvdalen	
(stign.	9,5	%),	gjennom	to	tuneller	–	Fjellesenden	og	Riven	–	 før	veien	svinger	seg	ned	 i	Husadalen	
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(stign.	10	%)	mot	Øyfjorden,	hvor	en	molo	knytter	Husøy	til	Senjas	fastland.	Hovedutfordringene	med	
den	12	km	lange	veien	er	at	den	er	smal	og	svært	værutsatt,	samtidig	som	stigningene	på	begge	sider	
av	fjellet	er	betydelig.	Strekningen	har	sju	identifiserte	skredpunkter;	3	i	Husadalen	mot	Øyfjorden,	2	
mellom	tunellene	og	2	i	Huselvdalen	ned	mot	Stønnesbotn.		
	

	
Husøy	sett	nordfra	med	veien	opp	Husadalen	

	
	
SKREDPUNKT	SKREDFAKTORKATEGORI	MIDDELS	
	
Sandvik/Husøyvågen		
Skredfaktor	2,93,	Snøskredbredde:	100	m	
	
Tustern	I	og	II		
Skredfaktor	2,80,	Snøskredbredde:	150	m	
	
Husa	
Skredfaktor	3,46,	Snøskredbredde:	370	m	
	
Foreslått	tiltak	er	en	tunnel	som	dekker	alle	de	tre	
skredpunktene.	Kostnadsoverslag	670	mill	kr.	
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SKREDPUNKT	SKREDFARE-KATEGORI	
LAV	
	
Fjellsendtunellen	Øst	
Skredfaktor	2,03	
Snøskredbredde:	100	m	
- værhardt,	drivsnøproblemer	
Kostnadsoverslag:	nei	
	
Fjellsendtunellen	Vest	
Skredfaktor	0,77	
Snøskredbredde	142	m	
- ingen	portal,	problemer	med	

snø	som	ryr	ned	på	veien.	Også	
nedfall	av	stein	og	løsmasser	

Kostnadsoverslag:	nei	
	

Riventunellen	Sør	
Skredfaktor	2,19	
Snøskredbredde:	40	m	
- drivsnøproblematikk	på	

hele	strekningen	fra	
Hammaren	og	fram	til	
tunellen		

Kostnadsoverslag	2,4	mill	kr.	
	

Huselvdalen	
Skredfaktor	2,21	
Snøskredbredde	230	m	
Kostnadsoverslag:	2,5	mill	kr	

	

	

Vurdering	av	tiltak		
	
Skredpunkt	i	Husadalen	
De	tre	skredpunktene	i	Husadalen	oppleves	å	være	alvorlig	for	bosetting	og	aktivitet	på	«ainnersia»,	
men	det	er	ikke	disse	skredene	som	stenger	veien.	Storskrea	fra	Tustern	løsner	på	seinvinteren	eller	
våren,	men	grunnet	uttak	av	masse	 fra	grustaket	 like	overfor	veien,	går	dette	skredet	sjelden	over	
veibanen.	Skred	nærmere	moloen	er	mindre,	og	oppleves	 ikke	å	være	et	problem	ift	å	holde	veien	
åpen.	Rassikring	gjennom	å	bygge	tunell	til	670	millioner	kroner,	fra	moloen	og	oppover	Husadalen,	
anses	å	være	et	urealistisk	scenario	de	nærmeste	ti-årene.		
Husa-Storsvingen	
Strekningen	fra	Husa	og	opp	til	Storsvingen	har	en	stigning	på	8,3	%.	Området	er	imidlertid	oversiktlig	
i	 den	 forstand	 at	 vogntog	 som	 skal	 møtes	 på	 strekningen	 kan	 se	 hverandre,	 planlegge	 ut	 fra	
trafikkbildet	og	tilgjengelige	møteplasser.	Det	er	imidlertid	behov	for	å	se	nærmere	på	møteplassene	
langs	dette	strekket.	Slik	de	er	nå,	er	de	litt	for	korte	for	store	vogntog	og	dessuten	litt	feilplassert.		
Storsvingen-Riventunnelen	
Veien	 fra	 Storsvingen	 og	 opp	 til	 Riventunnelen	 har	 en	 stigning	 på	 10	 %,	 den	 er	 smal,	 svært	
uoversiktlig	 og	 har	 for	 få	 og	 for	 dårlig	 tilrettelagte	 møteplasser.	 Dette	 strekket	 utgjør	 i	 dag	 den	
absolutt	 største	 flaskehalsen	 for	 tungtrafikken.	På	 vinterføre	er	 stigningen	 i	 seg	 selv	en	utfordring,	
også	 for	godt	 skodde	vogntog,	og	en	 stans	underveis	på	 tur	oppover	vil	bety	at	man	 ikke	kommer	
videre,	 selv	 på	 godt	 vinterføre.	 På	 vinterføre	 har	 heller	 ikke	 vogntog	 på	 tur	 nedover	 den	 ønskede	
friksjonen,	 i	dette	som	egentlig	er	en	altfor	bratt	bakke.	Utfordringene	forsterkes	ytterligere	ved	at	
ingen	kjøretøy,	hverken	de	som	er	på	tur	opp	eller	de	som	kommer	nedover,	kan	se	hverandre	før	
det	er	for	sent	å	planlegge.	Møtende	trafikk,	uansett	størrelse,	er	på	dette	strekket	nødt	til	å	slakke	
helt	opp	eller	stoppe,	og	heller	ikke	her	er	møteplassene	tilstrekkelig	lang	for	vogntog	eller	optimalt	
plassert.		
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Kurvatur	og	stigning	er	vanskelig	å	gjøre	noe	med	uten	å	legge	om	hele	veien,	så	her	blir	løsningen	at	
hele	 strekningen	 fra	 Storsvingen	 og	 opp	 til	 Riventunnelen	 (ca	 1,5	 km)	 må	 breddes	 ut	 til	 å	 gi	 full	
bredde	for	to	tyngre	kjøretøyer.	Dette	vil	ikke	forhindre	at	noen	vogntog	fortsatt	vil	bli	stående	her,	
men	for	profesjonelle	aktører	med	godt	skodde	kjøretøy,	vil	situasjonen	løse	seg	betraktelig.			
Hele	denne	 strekningen	 framstår	 som	enkel	 å	utbedre	gjennom	utskjæring	på	oversiden	og	 lempe	
massene	 på	 nedsiden,	 eller	 bruke	 de	 til	 utfylling	 og	 forbedring	 av	 møteplassene	 på	 strekningen	
mellom	Husa	og	Storsvingen.	Det	er	også	vedtatt	at	Storsvingen	skal	opparbeides/tilrettelegges	som	
et	utkikkspunkt	 i	regi	av	Nasjonal	Turistvei.	Her	vil	det	sannsynligvis	også	bli	bruk	for	fyllmasser,	og	
disse	tiltakene	bør	derfor	ses	på	med	tanke	på	gjensidig	nytte.		
Riventunellen	Nord	
Ved	 inngangen	 til	 Riventunnelen	på	nordsiden	er	 det	 en	 god	del	 isproblemer.	Dette	 kan	 avhjelpes	
med	portal.		
Riventunellen	Sør	
Umiddelbart	før	inngangen	til	Riventunnelen	på	sørsiden	er	det	registrert	et	skredpunkt.	Generelt	er	
det	for	liten	plass	mellom	fjellvegg	og	inn	i	tunnelåpninga,	noe	som	medfører	at	det	ikke	er	plass	til	
den	 snøen	 som	 må	 flyttes	 ut	 av	 veibanen.	 I	 tillegg	 er	 ryr	 det	 snø	 og	 stein	 ned	 fra	 fjellsiden	
kontinuerlig.	 Portal	 vil	 kunne	 løse	 problematikken	 nærmest	 tunnelinngangen.	 Ellers	 må	 dette	
skredpunktet	 også	 ses	 i	 sammenheng	 med	 skredpunktet	 Fjellsendtunnelen	 vest,	 og	 de	
utbedringstiltak	som	foreslåes	mellom	disse	to	skredpunktene.		
Mellom	tunellene	
Veien	 som	 går	mellom	 Riventunnelen	 og	 Fjellendtunnelen	 er	 1,5	 km	 lang	 og	 strekker	 seg	 overfor	
Trælvika,	forbi	Langvatnet	og	Storvatnet.	Strekket	er	værutsatt	og	hovedutfordringen	er	at	det	flere	
steder	 ikke	 er	 plass	 til	 mer	 enn	 1	 til	 2	 meter	 snø	 før	 det	 er	 fullt	 inn	 mot	 fjellveggen.	 I	 tillegg	 er	
grøftene	 så	 grunne	 at	 det	 ikke	 er	 noen	 form	 for	 magasin/lagringsplass	 her,	 noe	 som	 gjør	 at	
snøskavlene	kommer	langt	inn	i	veibanen	på	en	vei	som	er	smal	fra	før.	Selv	med	moderat	vindstyrke	
blir	dette	veistrekket	fort	fylt	av	drivsnø,	og	ved	dårlig	vær	er	det	utfordrende	å	holde	denne	delen	av	
veien	åpen.	
Her	må	det	flere	steder	sprenges	ut	mere	plass	på	oversiden	av	veien	og	graves	grøfter	som	kan	ta	
unna	 snømengdene.	 Massene	 som	 tas	 ut	 i	 fjellveggen	 og	 i	 grøftene	 bør	 benyttes	 til	 å	 utvide	 de	
møteplassene	 som	 allerede	 er	 på	 dette	 strekket.	 Det	 bør	 også	 vurderes	 å	 lage	 noen	 nye,	 godt	
plasserte	møteplasser	mellom	tunellene.		
Fjellsendtunnelen	Vest	
Registrert	skredpunkt	som	kan	avhjelpes	med	portal.	Ellers	vil	det	også	inn	mot	tunnelåpninga	hjelpe	
på	om	masser	fjernes	i	skjæring	og	grøft	som	foreslått	for	strekninga	mellom	tunnelene.	
Fjellsendtunnellen	Øst	
Ved	 tunnelinngangen	 på	 østsiden	 er	 det	 også	 et	 skredpunkt.	 Området	 er	 værutsatt	 og	 har	
drivsnøproblematikk.	 Også	 her	 kan	 deler	 av	 problemet	 tilskrives	 at	 det	 generelt	 er	 tatt	 ut	 for	 lite	
masser	på	oversiden	av	veien.	Når	det	fyker	på	denne	strekningen	er	det	stort	sett	på	syd-sydøst,	og	
det	kan	med	 fordel	 lages	en	 skjæring	90	grader	på	oversiden	av	veien	 for	å	 stoppe	og	magasinere	
drivsnøen.	
Huselvdalen	
Mellom	Huselvdalen	 og	 Skinnkollvatnet	 er	 stigningen	 også	 betydelig,	 9,5	%.	 Også	 her	 er	 det	 stort	
behov	 for	 større	 og	 flere	 møteplasser.	 Området	 fra	 skredpunktet	 i	 Huselvdalen	 og	 fram	 til	 der	
stigningene	opp	mot	Skinnkollvatnet	starter,	bør	gjøres	bredere	og	mer	oversiktlig.			
Brøytestandard	og	vintervedlikehold	
	FV	 277	 Husøy	 –	 Huselv	 er	 ikke	 klassifisert	 som	 høyfjellsrode,	 selv	 om	 veistrekningen	 i	 realiteten	
innehar	de	 faktorene	som	en	høyfjellsrode	har.	Strekningen	er	derfor	underlagt	en	brøytestandard	
etter	en	kravspesifikasjon	som	ikke	er	tilpasset	de	reelle	forholdene.	Den	gjeldende	brøytefrekvensen	
for	 roden	 er	 hver	 4	 time,	mens	 behovet	 oppe	 på	 fjellet	 i	 store	 deler	 av	 vintersesongen	 kan	 være	
brøyting	 med	 30	 minutters	 intervall.	 Statens	 Vegvesen	 og	 entreprenøren	 på	 strekningen	 har	 i	
samarbeid	 forsøkt	 å	 sette	 inn	 ekstratiltak	 for	 å	 avhjelpe	 situasjonen,	 men	 dette	 gir	 ingen	 fullgod	
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løsning	og	det	bør	arbeides	hardt	for	å	se	på	hvilke	muligheter	som	fins	for	å	omklassifisere	denne	
roden	 slik	 at	 brøytefrekvens	 og	 vintervedlikehold	 for	 øvrig	 står	 i	 sammenheng	 med	 det	 reelle	
behovet.		

Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge,	FV	277	Husøy	–	Huselv:		
	
	

1. Full	veibredde	med	to	kjørefelt	på	stigningen	fra	Storsvingen	
og	opp	til	Riventunnelen	Nord	(en	strekning	på	1,5	km)		
	

2. Større	møteplasser	og	mer	korrekt	plassering	av	
møteplassene	fra	Storsvingen	og	ned	til	Husa	
	

3. Uttak	av	masse	fra	fjellside,	større	grøfter	og	bedre	
møteplasser	mellom	Riventunnelen	Sør	og	Fjellsendtunnelen	
Vest	(en	strekning	på	1,5	km)	
	

4. Uttak	av	masser	på	oversiden	av	veien	ved	skredpunkt	
Fjellendtunnelen	Øst	
	

5. Nye	og	bedre	møteplasser	i	forbindelse	med	stigningene	i	
Huselvdalen	
	

6. Portaler	ved	inngangen	til	Riventunnelen	Nord	og	Sør	og	
Fjellendtunnelen	Vest		
	

7. Brøytestandard	og	vintervedlikehold	som	høyfjellsrode	
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Prioritet	7:	FV	263	fra	Trollvik	til	Kårvikhamn		
	

	
Sjømatrelatert	godstransport	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 4	 1460	
2014	 Under	5	 1460	
2016	 	 	
2030	 8	 2750	

	

	

Veglengde:	20	km	
Veggruppe:	B,	sekundær	fylkesvei	
Bruksklasse:	BkT8	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
Kurvatur	stigning:	nei	
Tuneller:	nei	
Skredfare:	nei	
	
Type	gods	inn:	
ü innsatsfaktorer		
ü rekeråstoff	(frossent)	
Type	gods	ut:		
ü ferdigprodukt	reke	(frossent)		
ü restråstoff	fra	reke		

	

	
Berørte	næringsaktører	
Stella	Polaris	AS,	Kårvikhamn	-		rekeindustri	
Marealis	AS,	Kårvikhamn	-	marin	ingrediensindustri	(under	etablering)	
	

Generelle	utfordringer	
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FV	263	er	en	39	km	 lang	 fylkesvei	 som	går	mellom	Tennskjær	og	Nygård	 i	 Lenvik	kommune.	Veien	
følger	 østsiden,	 dvs	 fastlandssiden	 av	 Gisundet,	 og	 går	 fra	 Gisundbrua	 via	 Trollvik,	 Bjorelvnes	 og	
Kårvikhamn,	før	den	ender	opp	på	Tennskjær	lengst	nord	på	Lenvikhalvøya.	
Sjømatklyngen	har	prioritert	strekningen	som	går	fra	rekefabrikken	til	Stella	Polaris	AS	i	Kårvikhamn	
og	sørover	til	Trollvik.	Spesielt	utsatt	er	strekningen	fra	Kårvikhamn	til		Bondjorda	–	som	ligger	midt	
mellom	Bjorelvnes	og	Leiknesodden.	Denne	strekningen	er	for	smal	til	å	ha	oppmerket	midtstripe	og	
har	store	utfordringer	knytta	til	bæreevne	og	dekketilstand.		

	

Kårvikhamn	og	rekefabrikken	Stella	Polaris	

		

Vurdering	av	tiltak	
	

FV	 263	 går	 stort	 sett	 gjennom	 moderat	 til	 tett	 befolkede	 områder,	 og	 passerer	 blant	 annet	 to	
barneskoler	 og	 barnehager.	 Hoveddelen	 av	 tungtrafikken	 på	 strekningen	 består	 av	 trailere	 som	
kjører	 til	 og	 fra	 rekefabrikken	 Stella	 Polaris	 AS,	 som	 årlig	 produserer	 5000	 tonn	 reker	 og	 får	 inn	
13	000	 tonn	 med	 råstoff,	 hvorav	 80	 %	 transporteres	 på	 vei.	 En	 ny	 virksomhet	 som	 skal	 utnytte	
restråstoff	 fra	 rekeproduksjon,	 er	 nå	 under	 etablering,	 og	 det	 forventes	 derfor	 ytterligere	 økt	
trafikkbelastning	på	FV	263.	
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Dekke/bæreevne	

Fra	 Bondjord	 til	 Kårvikhamn	 er	 veien	 i	 dårlig	
stand,	 med	 tanke	 på	 bæreevne/	
dekketilstand.	 Deler	 av	 veien	 på	 denne	
strekningen	 preges	 av	 telehiv	 og	 at	
veikroppen	 skyves	 ut	 i	 veigrøften	 og	 dermed	
fører	 til	 svært	 sporet	 vei.	 De	 største	
utfordringene	 ligger	 her	 på	 Bondjord	 (et	 500	
meter	 langt	 strekk),	 Bukkskinn	 (et	 500	meter	
langt	 strekk)	 og	 et	 kortere	 stykke	 nord	 for	
skolen	 i	 Kårvikhamn	 (fra	 Ole	 Birger	 Killie	 og	
200	meter	nord	mot	rekefabrikken).		

Langs	 disse	 strekkene	 bør	 det	 skiftes	 ut	
masser	 for	 å	 forbedre	 veien.	 På	 enkelte	
strekninger	 med	 telehiv	 kan	 tilfredsstillende	
resultat	 også	 oppnås	 med	 å	 finne	 bedre	
modeller	for	bortdrenering	av	vann.	

	

	

Bilder	fra	Bukkskinn	som	viser	telehiv,	sporete	veibane	og	asfalt	som	er	i	delvis	oppløsning.	Bildene	
er	representative	for	store	deler	av	strekningen	Bondjord	-	Kårvikhamn	
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Kurvatur/innsnevringer:	

Veistrekningen	fra	Trollvika	til	Kårvikhamn	har	fem	kurvaturer	som	med	fordel	kunne	vært	utrettet.	
Disse	 er	 stort	 sett	 skiltet,	 og	 utgjør	 ingen	 vesentlige	 problemer	 knyttet	 til	 fremkommelighet.	 De	
viktigste	kurvaturene	er	Flovikbakken,	nedenfor	den	gamle	fotballbanen	til	Vårsol,	Djupelva,	og	de	to	
svingene	 i	 80-sona	 før	 en	 kommer	 inn	 til	 Kårvikhamn.	 Ved	 inngangen	 til	 Djupelva	 skjer	 det	 ofte	
mindre	sammenstøt	og	uhell,	men	hastigheten	er	lav	og	skadene	er	først	og	fremst	materielle.	

Det	 er	 i	 dag	 tre	 innsnevringer	 i	 veien;	Djupelva,	 bru	 på	Bukkskinn	og	 bru	 før	 skolen	 i	 Kårvikhamn.	
Disse	er	skiltet	og	relativt	oversiktlig.	Innsnevringen	på	Bukkskinn	er	av	disse	den	mest	uoversiktlige	
innsnevringen.	Brua	sør	for	Kårvik	skole	har	den	senere	tid	blitt	utbedret.	

	

Inngangen	til	Djupelva,	en	knapp	s-sving	der	det	ofte	skjer	mindre	sammenstøt		

Stigning/bakker:	

Den	bratteste	bakken	på	veien	finner	vi	i	kombinasjon	med	kurvatur	i	Flovikbakken.	Ellers	er	det	ikke	
vesentlige	 bakker	 på	 veien.	 Flovikbakken	 anses	 med	 normal	 strøing	 vinterstid	 ikke	 å	 være	
problematisk.	

Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge,	FV	263	Trollvik	–	Kårvikhamn:	
	

	

	

	

	

.	

1. Utbedring	av	bæreevne	og	telehiv	med	tilhørende	utskifting	av	
asfalt	på	tre	utsatte	steder	langs	strekningen	(Bondjord,	
Bukkskinn	og	Kårvikhamn)	
	

2. Fjerne	innsnevring	av	veien	på	Bukkskinn	
	

3. Utbedre	kurvatur	ved	inngangen	til	Djupelva	
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Målselv	
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Fv	854	Olsborg	–	Målsnes		
	
	

	
	
Fakta	
Veglengde:	24,252	km	
Veggruppe:	A,	primære	fylkesveger	
Bruksklasse:	BkT8	–	40	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
NB!	Periodevis	store	mengder	godstrafikk,	
eks	ved	militærøvelser,	skogsdrift,	
rundballeslåtten,	potettransport	osv.	
passering	med	landbruksmaskiner	må	regnes	
som	vogtogpassering.	
	
	

	
Berørte	næringsaktører	
Forsvaret,	
Målsnes	kai	AS	
Jordbruk,	17	gårdsbruk	
Skogbruk,	skogeiere	(21	stk),	
skogsentreprenører,	transportører,	Bio	
energy	
Mauken	og	Tromsdal	rbd	
Entreprenører	2	stk	
Hytteeiere		
	
Aktører	
Type	gods	inn:	
Forsvaret;	
militært	materiell	
	
Målsnes	kai;	
Kaifront	23m,	dybde	4m,	kalk	
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Jordbruksmateriell;	
kunstgjødsel,	kraftfor,	rundballer,	
byggematerialer,	landbruksmaskiner		
	
Skogbruk;	
skogsmaskiner	på	trekkvogn	
	
Reindrift;	
driftsmateriell	
	
Turisme/friluftsliv	
Byggematerialer	
	
Type	gods	ut:		
Militært	materiell,		
	
Målsnes	kai;	
	
Jordbruk	
ferdigvarer	(kjøtt,	melk,	rundballer,	
poteter,	nepe,	grønnsaker),	
landbruksmaskiner	
	
Skogbruk	
tømmer,	ved,	flis	i	container,	
skogsmaskiner	på	trekkvogn		
	

ADT	
	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 2	 730	
2014	 3	 1060	
2030	 5	 1700	

	
	
	
	

	
Øke	aksellast	til	Bk10,	totalvekt	til	50	tonn	
helst	60	tonn	og	vogntoglengde	til	24	
meter	for	tømmer	
	

4. Gårdsbekken	bru	og	svinger	sør	for	brua	
	

5. Leirbekkmobrua	
	

6. Grunnes	bru	
	

7. Heimgårdskjosbrua		
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Fv	173	Dividalen		
	

	
	
	
Fakta	
Veglengde:	21,3	km	
Veggruppe:	B,	sekundære	fylkesveger	
Bruksklasse:	BkT8	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
NB!	Periodevis	store	mengder	godstrafikk,	eks	
ved	militærøvelser,	skogsdrift,	rundballeslåtten,	
osv.	passering	med	landbruksmaskiner	må	
regnes	som	vogtogpassering.	
	
	

Berørte	næringsaktører	
Forsvaret	
Jordbruk,	5	gårdsbruk	
Skogbruk,	skogeiere	(30	stk),	
skogsentreprenører,	transportører,	Bio	
energy	
Konkama	sameby,	Leiniovuoma	sameby	
Hytteeiere/friluftsliv	
	
Aktører	
Type	gods	inn:	
Forsvaret;	
militært	materiell	
	
Jordbruksmateriell;	
kunstgjødsel,	kraftfor,	rundballer,	
byggematerialer,	landbruksmaskiner		
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Skogbruk;	
skogsmaskiner	på	trekkvogn	
	
Reindrift;	
driftsmateriell	
	
Turisme/friluftsliv	
byggematerialer	
	
Type	gods	ut:		
Militært	materiell,		
	
Jordbruk	
ferdigvarer	(kjøtt,	melk,	rundballer),	
landbruksmaskiner	
	
Skogbruk	
tømmer,	ved,	flis	i	container,	
skogsmaskiner	på	trekkvogn		
	
	

ADT	
	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 1	 420	
2014	 1	 420	
2030	 3	 1000	

	
	
	
	

	
Øke	aksellast	til	Bk10,	totalvekt	til	50	tonn	
helst	60	tonn	og	vogntoglengde	til	24	
meter	for	tømmer	
	
Fast	dekke	
Liatun	bru	(002)	
Klevbekken	bru	(007)	
Høgskardhuset	bru	(009)	
Kvennelva	bru	(010)	
Sleppelva	bru	(011)	
Skakterelva	bru	(012)	
Dividal	bru	(013)	
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Rostadalen	
FV	174	Tamok	bru	x	FV87	–	Gamnes,	Gamnes	-	Tverrelvmo	
	
	

	
	
Veglengde:		
11,642		Tamok	bru	x	F87	–	Gamnes	
	4,689	Gamnes	–	Tverrelvmo	
	
Veigruppe:	B	
Bruksklasse:		
BkT8-	50	tonn	Tamok	bru	x	F87	–	Gamnes	
BkT8	–	40	tonn	Gamnes	–	Tverrelvmo	
	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
NB!	Periodevis	store	mengder	godstrafikk,	eks	
ved	skogsdrift,	rundballeslåtten	osv.	passering	
med	landbruksmaskiner	må	regnes	som	
vogtogpassering.	
	

	
Berørte	næringsaktører	
Forsvaret	
Jordbruk,	5	gårdsbruk	
Skogbruk,	skogeiere	(30	stk),	
skogsentreprenører,	transportører,	Bio	
energy	
Konkama	sameby,	Leiniovuoma	sameby	
Hytteeiere/friluftsliv		
	
Type	gods	inn:	
Forsvaret;	
militært	materiell	
	
Jordbruksmateriell;	
kunstgjødsel,	kraftfor,	rundballer,	
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byggematerialer,	landbruksmaskiner	
(både	for	smal	og	for	lav)	
	
Skogbruk;	
skogsmaskiner	på	trekkvogn	
	
Reindrift;	
driftsmateriell	
	
Turisme/friluftsliv	
byggematerialer	
	
Type	gods	ut:		
Militært	materiell,		
	
Jordbruk	
ferdigvarer	(kjøtt,	rundballer),	
landbruksmaskiner	
	
Skogbruk	
tømmer,	ved,	flis	i	container,	
skogsmaskiner	på	trekkvogn	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 Under	1	 50	
2014	 Under	1	 100	
2030	 2	 560	

	

	
8. Øke	aksellast	til	Bk10,	totalvekt	til	50	tonn	

helst	60	tonn	og	vogntoglengde	til	24	
meter	for	tømmer	
	

9. 	Tamok	bru?,	trang	påkjøring	fra	Fv	87	
	

10. 	Rostanesset	bru?	
	

11. 	Bru	øst	for	Rostacamping,	sprekker	i	
brukar	
	

12. 	Rostaelva	bru,	øke	bredde,	høyde	(må	
drive	med	mindre	landbruksmaskiner	enn	
ønskelig	pga	lav	bredde	og	høyde	på	
brua),	aksellast	og	totalvekt	
	

13. Tverrelv	bru,	øke	aksellast	og	totalvekt	
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Tiltak	E6	Heia	Brandvoll		
Lengden	er	ca.	37	km.	
Endringsliste	vegliste	2017,	riksveger	
	
Gjeldende	vegklasse	BK10	Makstotalvekt	50	tonn,	Maks	vogntoglengde	19,50	
For	tømmertransport	gjelder:	Bk10	Makstotalvekt	60tonn,	Maks	vogntoglengde	24,00	
	

.	
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Torsken	
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Ferdigstillelse	av	tiltak	i	Torsken	pakken	

Utbedring	av	FV	86	

Ferdigstillelse	av	Torsken	pakken	–	«Hamn	området»	
	

	
	
	
Veglengde:	20	km,	Finnsnes	–	
Gryllefjord/Torsken	
		
Veigruppe:	A	–	sekundær	fylkesveg	
	
Bruksklasse:	Bk	10	–	50	tonn	
	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
Skredpunkt	kategori	–	Middels	
	
Max	kurvatur	stigning:	8,4	%	
	
	
	
	
	
	
Tunneler:	

- Hamn	tunellen	–	35	m	
- Ballesvikskaret	tunnel	–	1000	m	

Bruer:	
- Straumen	bru	–	140	m	
- Ballesvik	bru	–	5,5	m	
- Gryllefjord	bru	–	315	m	

	
Berørte	næringsaktører:	
Fiskeri-	og	Havbruk:	

- Wilsgård	Fiskeoppdrett	AS,	Torsken	
- Nor	Seafood	AS,	Torsken	
- Arctic	Filet	AS,	Torsken	
- Torsken	Havprodukter	AS,	Torsken	
- Nergård	Senja	AS,	Gryllefjord	
- Gryllefjord	Seafood	AS,	Gryllefjord	
- Lokale	fiskebåter,	Gryllefjord/Torsken	

Handel,	kafe	og	kiosk	mm:	
- Coop	Matkroken,	Gryllefjord	
- Torsken	kolonial,	Torsken	
- Widsten	Handleri,	Gryllefjord	
- Skreien	Spiseri,	Gryllefjord		
- Yttersia	Vekst	AS,	Gryllefjord	

Turisme,	overnatting	mm:	
- Torsken	krogen	,	Torsken	
- Kaikanten	Gryllefjord	AS	
- Eidebrygga,	Torsken	
- Nordfishing	AS	
- Senjafergene,	Gryllefjord	–	Andenes	
- Hamn	i	Senja	
- Senjatrollet	

Annet:	
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Generelt:	
•	Stor	godstrafikk	til	Fiskeri	og	
havbruksnæringa,	med	bl.a	lakseslakteri,	to	
filetfabrikker	og	stor	hvitfisk	produksjon.	
Smoltproduksjon	og	Bergverksproduksjon	
	
•	Senjafergene	med	sommer	sambandet	
mellom	Senja	og	Andøya	genererer	svært	stor	
turisttrafikk	(30.000	turister/10.000	kjøretøy)	
med	biler,	bobiler	og	busser.	
	
•	Egne	butikker	i	Gryllefjord,	Torsken	og	
Skaland	med	tilhørende	godstrafikk	(bl.a.	
bensin	og	diesel)	Også	kafe	og	handleri.	
	
•	Reiselivsaktører	med	hytter,	hus,	sjøhus	
servicebygg,	oppstillingsplasser	for	vogner	og	
bobiler,	båt	utleie,	kafeer.	
	
•	Stor	inn-	og	utpendling.	
	
	

- 	

- Maskinentreprenør,	Torsken	

Type	gods	inn:	
	
Fiskeri/Havbruk:	
•	Innsatsfaktorer	
•	Levende	fisk	(smolt)	
•	Bulk	(drivstoff	sjø)	
•	Fiskeråstoff	til	filetfabrikk		
	
Butikk	og	annet	gods:	
•	Matvarer	/kolonial	mm.	
•	Bensin	og	diesel	
•	Post	
	
Turisme/friluftsliv	
•	byggematerialer	og	utstyr	
	
Type	gods	ut:	
	
Fiskeri-	og	havbruk:	
•	Slaktet	laks	(ferskt)	
•	Biprodukter	og	restråstoff	fra	slakteri	
•	Filetprodukter	laks	(ferskt/frosset)	
•	hvitfisk	(fersk/saltet/frosset)	
•	Filetprodukter	hvitfisk	(fersk/frosset)	
•	Biprodukter	hvitfisk	(lever/rogn)	
•	Pelagisk	fisk	
	
Butikk	og	annet	gods	
•	Renovasjon,	avfall	
	
Turisme/friluftsliv	
•	Fisk	mm.	
	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 5	 2190	
2014	 7	 2555	
2030	 21	 7665	

	

	
FV	86	gjennom	«Hamn	området»	er	svært	
smalt,	svingete	og	med	for	få	og	dårlige	
møteplasser	for	storbil.	
Det	er	viktig	at	flest	mulig	beskrevne	
tiltakspunkt	blir	utbedret	for	å	bedre	
ferdselen	langs	strekningen.	
	
Svært	trafikkert	vegstrekning	med	mye	
tungtransport	og	mye	turist	trafikk.	
Strekningen	er	del	av	Nasjonal	turistveg	Senja.	
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Nasjonal	turistveg	Senja	er	også	nasjonal	
sykkelvei/strekning.	
	
Områder	som	bør	utbedres:	

- Se	beskrivelse	Hamnområdet	
14. 	
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Ferdigstillelse	av	tiltak	i	Torsken	pakken	

Utbedring	av	FV	86,	Svanelvmo	–	Gryllefjord/Torsken	

Må	sees	i	sammenheng	med	tiltak	i	Torsken	pakken	–	«Hamn	området»	
	

	
	
	
	
Veglengde:	70	km,	Finnsnes	–	
Gryllefjord/Torsken	
		
Veigruppe:	A	–	sekundær	fylkesveg	
	
Bruksklasse:	Bk	10	–	50	tonn	
	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
Skredpunkt	kategori	–	Middels	
	
Max	kurvatur	stigning:	8,4	%	
	
	
	
	
	
	
Tunneler:	

	
Berørte	næringsaktører:	
Fiskeri-	og	Havbruk:	

- Wilsgård	Fiskeoppdrett	AS,	Torsken	
- Nor	Seafood	AS,	Torsken	
- Arctic	Filet	AS,	Torsken	
- Torsken	Havprodukter	AS,	Torsken	
- Nergård	Senja	AS,	Gryllefjord	
- Gryllefjord	Seafood	AS,	Gryllefjord	
- Lokale	fiskebåter,	Gryllefjord/Torsken	
- Akvafarm	AS,	Bergsbotn	

Handel,	kafe	og	kiosk	mm:	
- Coop	Matkroken,	Gryllefjord	
- Torsken	kolonial,	Torsken	
- Widsten	Handleri,	Gryllefjord	
- Skreien	Spiseri,	Gryllefjord		
- Yttersia	Vekst	AS,	Gryllefjord	
- Joker,	Skaland	

Turisme,	overnatting	mm:	
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- Hamn	tunellen	–	35	m	
- Ballesvikskaret	tunnel	–	1000	m	

Bruer:	
- Straumen	bru	–	140	m	
- Ballesvik	bru	–	5,5	m	
- Gryllefjord	bru	–	315	m	

	
	
Generelt:	
•	Stor	godstrafikk	til	Fiskeri	og	
havbruksnæringa,	med	bl.a	lakseslakteri,	to	
filetfabrikker	og	stor	hvitfisk	produksjon.	
Smoltproduksjon	og	Bergverksproduksjon	
	
•	Senjafergene	med	sommer	sambandet	
mellom	Senja	og	Andøya	genererer	svært	stor	
turisttrafikk	(30.000	turister/10.000	kjøretøy)	
med	biler,	bobiler	og	busser.	
	
•	Egne	butikker	i	Gryllefjord,	Torsken	og	
Skaland	med	tilhørende	godstrafikk	(bl.a.	
bensin	og	diesel)	Også	kafe	og	handleri.	
	
•	Reiselivsaktører	med	hytter,	hus,	sjøhus	
servicebygg,	oppstillingsplasser	for	vogner	og	
bobiler,	båt	utleie,	kafeer.	
	
•	Stor	inn-	og	utpendling.	
	
	

- 	

- Torsken	krogen	,	Torsken	
- Kaikanten	Gryllefjord	AS	
- Eidebrygga,	Torsken	
- Nordfishing	AS	
- Senjafergene,	Gryllefjord	–	Andenes	
- Skaland	hotell,	Skaland	
- Kråkeslottet,	Skaland	
- Hamn	i	Senja	
- Senjatrollet	

Annet:	
- Maskinentreprenør,	Torsken	
- Skaland	Grafittverk,	Skaland	

	
Type	gods	inn:	
	
Fiskeri/Havbruk:	
•	Innsatsfaktorer	
•	Levende	fisk	(smolt)	
•	Bulk	(drivstoff	sjø)	
•	Fiskeråstoff	til	filetfabrikk		
	
Butikk	og	annet	gods:	
•	Matvarer	/kolonial	mm.	
•	Bensin	og	diesel	
•	Post	
	
Turisme/friluftsliv	
•	byggematerialer	og	utstyr	
	
Type	gods	ut:	
	
Fiskeri-	og	havbruk:	
•	Slaktet	laks	(ferskt)	
•	Biprodukter	og	restråstoff	fra	slakteri	
•	Filetprodukter	laks	(ferskt/frosset)	
•	hvitfisk	(fersk/saltet/frosset)	
•	Filetprodukter	hvitfisk	(fersk/frosset)	
•	Biprodukter	hvitfisk	(lever/rogn)	
•	Pelagisk	fisk	
	
Butikk	og	annet	gods	
•	Renovasjon,	avfall	
	
Turisme/friluftsliv	
•	Fisk	mm.	
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	 ÅDT	(V)	

(vogntog	pr	
døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 5	 2190	
2014	 7	 2555	
2030	 21	 7665	

	

	
FV	86	gjennom	«Hamn	området»	er	svært	
smalt,	svingete	og	med	for	få	og	dårlige	
møteplasser	for	storbil.	
Det	er	viktig	at	flest	mulig	beskrevne	
tiltakspunkt	blir	utbedret	for	å	bedre	
ferdselen	langs	strekningen.	
	
Svært	trafikkert	vegstrekning	med	mye	
tungtransport	og	mye	turist	trafikk.	
Strekningen	er	del	av	Nasjonal	turistveg	
Senja.	Nasjonal	turistveg	Senja	er	også	
nasjonal	sykkelvei/strekning.	
	
Områder	som	bør	utbedres:	

- Se	beskrivelse	Hamnområdet	
- Heggelva	bru	
- Stigning	ved	Stallobergan	
- Torsken	skaret	
- Generell	utbedring	FV	86	vedr.	dekke,	

bæreevne	og	telehiv.	Gjelder	store	deler	av	
strekning.	
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Heving	av	FV232	–	Kaperdalen	–	Svanelvmoen	til	Sifjordbotn		

Heving	av	veg	pga.	snøfokk,	samt	steinsprang,	snø-	og	sørpeskred	

	
	

	
	
Veglengde:		
0,6	km		Fjordkryssing	over	Sifjorden	
		
Veigruppe:	A	–	sekundær	fylkesveg	
Bruksklasse:	Bk	10	–	50	tonn	
	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
	
Skredpunkt	kategori	-	HØY	
	
Tunneler:	

- Sifjordskaret	tunnel	
- Kaperskaret	Tunnel	

	
	
	
	
	

Berørte	næringsaktører:	
- Flakstadvåg	Laks	AS	
- Kvalitetsfisk	AS	
- Eidsfjord	Sjøfarm	AS	
- Flakstadvåg	Sauebruk	
- Flakstadvåg	Landhandel	
- Flakstadvåg	Camping	og	Sjøfiske	
- Nergård	Senja,	Grunnfarnes	
- Senjabygg	AS	
- Senja	Net	AS	(reiseliv)	
- Senja	Sjøfiske	AS	
- Strya	AS	(reiseliv)	

Type	gods	inn:	
	
Fiskeri/Havbruk:	
•	Innsatsfaktorer	
•	Levende	fisk	(smolt)	
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Generelt:	
•	Stor	godstrafikk	til	Flakstadvåg	Laks	AS	og			
eget	lakseslakteri.		
Også	god	aktivitet	på	Nergård	Senja	–	
Grunnfarnes	som	er	eneste	produsent	av	
torskehhau	på	Senja.	
	
•	Eidsfjord	Sjøfarm	AS	–	oppdrettsbedrift	i	
Sifjord.	
	
•	Senjas	største	sauebruk	med	tilhørende	
godstransport	og	drift.	
	
•	Egen	butikk	på	Flakstadvåg	og	tilhørende	
godstrafikk	(bl.a.	bensin	og	diesel)	
	
•	Camping	plass	med	hytter,	servicebygg,				
oppstillingsplasser	for	vogner	og	bobiler,	båt	
utleie.	
	
•	Daglig	skolebuss	til	skole	og	barnehage	
	
•	Stor	inn-	og	utpendling	
	

•	Restråstoff	hvitfisk	
Jord-	og	skogbruk:	
•	For-	og	rundballer	
•	Maskiner	og	utstyr	
Butikk	og	annet	gods:	
•	Matvarer		
•	Bensin	og	diesel	
Turisme/friluftsliv	
•	byggematerialer	og	utstyr	
Byggevare:	
•	Trelast	og	byggevare	
	
Type	gods	ut:	
	
Fiskeri-	og	havbruk:	
•	Slaktet	laks	(ferskt)	
•	Biprodukter	og	restråstoff	fra	slakteri	
•	Restråstoff	og	biprodukter	fra	hvitfisk	og				
			Laks	
•	Hvitfisk	
	
Jord-	og	skogbruk:	
•	levende	dyr	for	slakting	(sau/lam)	
•	maskiner	og	utstyr		
	
Butikk	og	annet	gods	
•	Renovasjon,	avfall	
	
Turisme/friluftsliv	
•	Fisk	mm.	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 4	 1460	
2014	 5	 1825	
2030	 10	 3650	

	

	
15. Stor	snøfokk	problematikk	øverst	i	

Kaperdalen	-	FV	232.	Tidligere	tiltak	ved	
utbredding	av	veg	for	brøyting	av	sideveg	
for	utbedring	av	vind	og	fokk	problemer	er	
ikke	tilfredsstillende	og	veg	gjennom	
Kaperdalen	er	etter	utbedringen	og	
rassikringen	midt	i	dalen	nå	stort	sett	bare	
stengt	pga	fokk	problemer.		
Tiltaket	for	å	bedre	vegstrekningen	er	å	
heve	vegbanen	øverst	i	Kaperdalen.		
Strekningen	har	også	flere	skredpunkter	
med	lav	–	middels	skredfaktor	

16. 	
17. 	
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Tranøy	
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FV	228	Brygghaugveien	fra	Øverbotn	til	Svanelvmoen	
	

	
	
	

	

Veglengde:	6,34	
Veggruppe:	B	
Bruksklasse:	BKT8-/50	tonn	
tømmer	
Tillatt	VT-lengde:	19,5		
Max	kurvatur	stigning:	10	%	
Tuneller:	0	
o 		
Skredpunkt	kategori	middels:	0	
o 	
Skredpunkt	kategori	lav:	0	
o 	
	
Type	gods	inn:	
	
	
Type	gods	ut:		
	
Beregnet	ÅDT	2015	=	100,	andel	
lange	kjøretøy	10	%	
	

	
Berørte	næringsaktører	
Noe	landbruksdrift	
Sazza	natur	og	kultursenter	i	krysset	Brygghaugveien/Tranøyveien	
Sammenbinding	mot	Svanelvmoen/FV	86	
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Fv	860	Tranøyveien	fra	Islandsbotn	-	Stonglandseidet	
	

	
	
	

	

Veglengde:	42,93	
Veggruppe:	A,	sekundær	fylkesvei	
Bruksklasse:	BK10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,5	
Max	kurvatur	stigning:	10	%	
Tuneller:	0	
o 		
Skredpunkt	kategori	middels:	0	
o 	
Skredpunkt	kategori	lav:	0	
o 	
Type	gods	inn:	
Fòr	(landbruk,	laks)	
Råvarer	industri	
Byggevarer,	grus	
Dagligvarer	
Type	gods	ut:		
Melk,	kjøtt	
Ferdigvarer	industri	
	
Beregnet	ÅDT	2015	=	1.360	i	
Islandsbotn,	350	på	
Stonglandseidet.	
Andel	lange	kjøretøy	9	%	
	

	

	
Berørte	næringsaktører	
Avstikker	til	Torsmoen:	Senja	camping	
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Avstikker	til	Solli:	Nicopan	AS,	Sollitrapp	AS,	driftsstasjon/branngarasje	
Avstikker	til	Vangsvik:	kommunesenter,	butikk	(joker	Vangsvik),	Senja	Rutebil,	
Rubbestad	landbasert	oppdrett	med	Aquaplan-Niva	og	Aurora	Lerøy,	base	Salmar	Nord	
drift	Kvitfloget	
Avstikker	til	Vesterfjell:	Basecamp	Senja	(Jordhuset),	landbruk	
Avstikker	til	Skatvik:	Skatvik	camping,		
Sazza	natur	og	kultursenter	
Tranøybotn	camping	og	innfallsport	til	Ånderdalen	nasjonalpark	
Gjøvik,	Salmar	Nord	AS	landbasert	klekkeri	og	smoltanlegg	
Stonglandseidet:	base	Salmar	Nord,	havfiske,	butikk	(joker),	driftsstasjon/branngarasje,	
ambulansestasjon,	sykehjem,	skole,	barnehage				
Avstikker	Stonglandshalvøya:	Tranøy	slipp,	base	Salmar	Nord,	landbruk	
Avstikker	Skrolsvik:	Frovåg	havfiske,		
Avstikker	Rødsand:	Fiskerihavn	
	
	

Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge,	xxxxxxxx	

	

	

	

	

	

8. 	Reasfaltering	Gammelsæter	-	Stonglandseidet		
	

9. Heve	vei	ved	kryssing	Laukelva	(flomutsatt)		
	

10.	Heve	vei	(fjerne	dump)	i	Finnsetervika	
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Del	2	
Gang-	og	sykkelveipakke		

Midt-	Troms
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Bardu	
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Gang	–	og	sykkelvei	langs	E6	fra	Storbekkveien	til	Tuneveien	
	
	
	
Veglengde:	2	km		
Veggruppe:	Gang-	og	sykkelvei		
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn		
Tillatt	VT-lengde:	19,50		
Max	kurvatur	stigning:	5%	
	
Fakta	
	
Type	gods	inn:	
	
Type	gods	ut:		
	

	
	

ÅDT	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 567	 147420	
2014	 580	 150800	
2030	 755	 196300	

	

1. Planfri	gang	–	og	sykkelvei	
kryssing	Tuneveien	sør	
	

2. Tilrettelegging	for	gående	og	
syklende	med	sammenhengende	
gang	–	og	sykkelvei	fra	Setermoen	
til	Bardufoss.	

3. .		
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Gang	–	og	sykkelvei	langs	langs	beredskapsveien	FV	87,	fra	Nedre	Bardu	skole	
til	Fjellstadveien,	grunnet	skolebarn	
	

	
Veglengde:	0,5	km		
Veggruppe:	Gang-	og	sykkelvei		
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn		
Tillatt	VT-lengde:	19,50		
Max	kurvatur	stigning:	5%	
	
	

	
	

ÅDT	
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 100	 26000	
2014	 110	 28600	
2030	 130	 33800	

	

1. Sikrer	trygg	skolevei	for	elever	fra	
Fjellstadveien	til	Nedre	Bardu	
skole.	
	

2. Tilrettelegging	for	gående	og	
syklende	med	sammenhengende	
gang-	og	sykkelvei	fra	Setermoen	
til	Bardufoss.	
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Dyrøy	
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Gang-	og	sykkelsti	langs	FV	211	og	212	fra	kryss	Elvetun	skole	–	
avkjørsel	Finnlandsholmen	
	

	
G/S	veglengde:	
Totallengde:	3,8	km	
Realisert:	0	km	
Separat	løsning	med	sykkelvei	og	fortau	
	
FV	212:	
Veggruppe:	A,	primære	fylkesveger	
Bruksklasse:	Bk10	–	50	tonn	
Tillatt	VT-lengde:	19,50	
Fartsgrense:	50-	60	km/t	(siste	del	80	km/t)	
	
NB!	Periodevis	store	mengder	godstrafikk,	eks.	til	
Nordlaks	AS	i	Dyrøyhamn,	Salmar	Nord	AS	i	
Skogshamn,	tre	gårdsbruk	med	melke-	og	
kjøttproduksjon	på	storfe	og	to	med	
kjøttproduksjon	småfe	med	fortransport	og	
vareleveranser	til	og	fra,	rundballeslåtten,	økende	
turisttrafikk	til	fiskecamper	og	reiselivsanlegg.	
Passering	med	landbruksmaskiner	må	regnes	som	
vogntogpassering.	
	

Viktige	målgrupper/mål	med	tiltak:	
Gående/syklende	mellom	Brøstadbotn	
sentrum	og	Finnlandsholmen.	Bedre	
tilbud	til	de	som	sykler	og	går	til	skole,	
jobb,	butikk	og	friluftsaktiviteter.	
	
Reiselivsanlegg	og	campingplass	på	
Finnlandsnes	genererer	gang-	og	
sykkeltrafikk	til	og	fra	sentrum.	
	
Skoleelever	langs	strekningen	kan	
ferdes	trygt	til	og	fra	skolen.		
Bruken	av	Finnlandsholmen	i	
fritidssammenheng	er	omfattende.	
	
Etablering	av	G/S-vei	vil	forbedre	
forholdene	for	trafikksikkerhet,	bomiljø,	
reiseliv	og	stimulere	til	økt	fysisk	
aktivitet.	

ÅDT	
	

	 ÅDT/prognostisert	
økning	+	9%	

Lange	kjøretøy	
10%	

2015	 430	 43	
2030	 470	 47	

	

	
	
Det	er	ingen	broer	på	strekningen,	men	
det	er	33	stikkrenner/kulverter.	
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Sørreisa	
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Sørreisa:	Sammenhengende	gang-	og	sykkelveg	langs	FV	86	-	
Nordgård	–	Lenvik	grense	
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Veglengde:		
Her	gjenstår	det	3	strekninger	på	til	sammen	
4.700	meter	for	å	fullføre	den	del	av	prosjektet	
som	ligger	i	Sørreisa	kommune.		
Strekningen	Grunnreis	–	Elvelund	på	690m	vil	
ihht	våre	opplysninger	bli	utbygd	2017.	
	
Veigruppe:	Fylkesvei	86	
	

	
Berørte	næringsaktører	
Sikrere	ferdsel	for	mye	trafikanter.	
Betydelig	lavere	risiko	for	alle	typer	
kjørende	i	forhold	til	myke	trafikanter	som	
pr	i	dag	ferdes	langs	FV86.	Et	
folkehelseperspektiv;	inviterer	til	å	gå	eller	
sykle	til/fra.		
Forsvaret	er	sentral.	En	del	gods	fra	ulike	
aktører	som	fraktes	gjennom	Sørreisa,	dvs	
via	FV86.		
	

	 ÅDT	(V)	
(vogntog	pr	

døgn)	

VTE	
(vogntog	pr	år)	

2012	 	 	
2016	 3150	 221	
2030	 3500	 250	

	

	
1. Strekningen	Grunnreis	–	Elvelund,		

690	meter.	Er	i	hht	våre	
opplysninger	vedtatt	og	ligger	inne	
i	TFKs	planer	for	2017.	

	
2. Strekningen	Nordgård	–	Djupvåg,			

3600	meter.	Denne	strekningen	
omfatter	også	etablering	av	nytt	
vegkryss	med	Leirbogveiens	
vestlige	knutepunkt	til	FV86.			
Gang-	og	sykkelvegen	passerer	
også	«Stibergan»	hvor	rassikring	
må	utføres	langs	en	strekning	på	
om	lag	480	meter.	

	
3. Strekningen	Langhågen	

(Hemmingsjord)	–	Lenvik	Grense,		
410	meter	
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Lenvik		
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G/S	veg	fra	kryss	FV	86	/	FV	861	(brufot)	til	Silsand	Nord	og	fra	
Brenneset	til	Grasmyr	

	

	
	
	

ÅDT	/	prognostisert	
økning	+	11%	

Lange	
kjøretøy	8%	

10.2.17	 2650	 212	
2030	 2942	 235	

	

G/S	veglengde:	
Totallengde:	ca.	5,5	km	
Realisert:	
ca.	800	m	fra	Silsand	Nord	til	
Brenneset	
	

Gjenstående	strekning:	
- ca.	500m	fra	brufoten	til	Silsand	
Nord	

- ca.	4,2	km	fra	Brenneset	til	
Grasmyr	

Sammenhengende	hovednett	for	
sykkeltrafikk	på	Finnsnes:		
	

Rute	13	(blått	markert)	
Separat	løsning	med	sykkelveg	og	
fortau	
	

FV	86,	263	
Fartsgrense:	50-60	km/t	
Veggruppe:	A	
Bruksklasse:	10-50	tonn	
Maks.	vogntoglengde:	19,50	m	
	

	

	
	

Viktige	målgrupper	/	mål	med	tiltak:	
	

- Gående/syklende	mellom	Silsand/Finnsnes	og	Grasmyr,	samt	skoleveg.	Bedre	 tilbud	 til	de	
som	sykler	og	går	til	skole,	arbeid,	butikk	og	fritidsaktiviteter.	

- Rute	 13	 er	 en	 viktigste	 traseer	 mellom	 boligområder,	 arbeidsplasser	 og	
sentrumsfunksjoner,	 og	 ruten	 tar	 hensyn	 til	 lokalisering	 av	 skoler,	 idrettsanlegg	 og	
liknende.	

- Etableringen	forbedre	forhold	for	trafikksikkerhet,	byutvikling,	bomiljø,	nærings-	og	reiseliv	
og	stimulering	til	gåing/sykling	(redusert	bilkjøring).	
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Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge:	G/S	veg	Gisundbrua	–	
Grasmyr	langs	FV	86	og	263	(Rute	13)	

4. Utarbeidelse	av	detaljregulering	og	utbyggingsplaner	(byggetegninger)	for	
delstrekningene	der	G/S	veg	(evt.	fortau)	ikke	er	realisert.	

Ø Detaljprosjektering	må	ses	i	sammenheng	med	detaljregulering	Gisundbrua.	
Ø Planleggingen	skal	også	omfatte	veistrekning	fra	kryss	fv	86/263	til	Senja	kroa	

(inkl.	holdeplasser	kollektivtrafikk	i	området).	
5. Trinnvis	prosjektgjennomføring	

Ø 1.	fra	brufoten	til	Silsand	Nord,	inkl.	veistrekning	til	Senja	kroa	
Ø 2.	fra	Brenneset	til	Grasmyr	
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G/S	veg	Gisundbrua	–	Kleiva	(gjenstående	strekning	langs	FV	263)	

	

	

	
	 ÅDT	/	prognostisert	

økning	+	11%	
Lange	

kjøretøy	10%	
10.2.17	 3750	(v.	brufoten)	 375	
2030	 4163	 416	

	

	

G/S	veglengde:	
Totallengde:	6	km	
Realisert	del:	ca.	2	km	
Gjenstående	strekning:	ca.	4,0	km	
	
Sammenhengende	hovednett	for	
sykkeltrafikk	på	Finnsnes:		
	

- Del	av	rute	12	(Turkis	markert)	
- GS-vei	på	hele	strekning	i	tråd	
med	gjeldende	reguleringsplan	
nr.	328	

	
FV	263	
Fartsgrense:	50-60	km/t	
Veggruppe:	A	
Bruksklasse:	10-50	tonn	
Maks.	vogntoglengde:	19,50	m	
	
	

Viktige	målgrupper	/	mål	med	tiltak:	

- Gående/syklende	mellom	Finnsnes/Silsand	og	Trollvik,	 samt	 skoleveg.	 Bedre	 tilbud	 til	 de	
som	sykler	og	går	til	skole,	arbeid,	butikk	og	fritidsaktiviteter.	

- Rute	 13	 er	 en	 viktigste	 traseer	 mellom	 boligområder,	 arbeidsplasser	 og	
sentrumsfunksjoner,	 og	 ruten	 tar	 hensyn	 til	 lokalisering	 av	 skoler,	 idrettsanlegg	 og	
liknende.	

- Etableringen	 forbedre	 forhold	 for	 trafikksikkerhet,	 byutvikling,	 bomiljø,	 nærings-	 og	
reiseliv	og	stimulering	til	gåing/sykling	(redusert	bilkjøring).	
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Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge:	TG/S	veg	Gisundbrua	–	
Kleiva	langs	FV	263	

6. Utarbeidelse	av	utbyggingsplaner	(byggetegninger).	
Ø Detaljprosjektering	må	ses	i	sammenheng	med	detaljregulering	Finnsnes	

tunnel	og	Gisundbrua	samt	regulering	tilgrensende	veier	rundt	tunnel-
innslagsområde	

7. Prosjektgjennomføring	(i	sin	helhet)	i	tråd	med	gjeldende	detaljregulering	plan	nr.	328	
og	utbyggingsplaner	
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G/S	veg	fra	kryss	FV	86/855	til	Hemmingsjord	
	

	
	
	

	
	

ÅDT	/	prognostisert	
økning	+	11%	

Lange	
kjøretøy	7%	

25.11.16	 3150	 221	
2030	 3497	 245	

	

G/S	veglengde:	
Totallengde:	ca.	3,7	km	
Realisert:	
ca.	1,5	km	fra	kryss	fv	86/855	til	
Finnfjord	industripark	
	

Gjenstående	strekning:	
ca.	2,2	km	fra	Finnfjord	
industripark	til	Sørreisa	grense	
(rødt	markert)	
	
Sammenhengende	hovednett	for	
sykkeltrafikk	på	Finnsnes:		
	

Del	av	rute	15	
G/S	vei	løsning	
	

FV	86,	855	
Fartsgrense:	50-60	km/t	
Veggruppe:	A	
Bruksklasse:	10-50	tonn	
Maks.	vogntoglengde:	19,50	m	
	

	
	

Viktige	målgrupper	/	mål	med	tiltak:	
	

- Gående/syklende	mellom	Silsand/Finnsnes	og	Finnfjord/Sørreisa.	 Bedre	 tilbud	 til	 de	 som	
sykler	og	går	til	skole,	arbeid,	butikk	og	fritidsaktiviteter.	

- Rute	 15	 er	 en	 viktigste	 traseer	 mellom	 boligområder,	 arbeidsplasser	 og	
sentrumsfunksjoner,	 og	 ruten	 tar	 hensyn	 til	 lokalisering	 av	 skoler,	 idrettsanlegg	 og	
liknende.	

- Etableringen	forbedre	forhold	for	trafikksikkerhet,	byutvikling,	bomiljø,	nærings-	og	reiseliv	
og	stimulering	til	gåing/sykling	(redusert	bilkjøring).	
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Samlet	tiltaksliste	i	prioritert	rekkefølge:	G/S	veg	fra	kryss	FV	86/855	
til	Sørreisa	grense	(del	av	Rute	15)	

8. Utarbeidelse	av	utbyggingsplaner	(byggetegninger).	
9. Prosjektgjennomføring	(i	sin	helhet)	i	tråd	med	gjeldende	detaljregulering	plan	nr.	275	

og	utbyggingsplaner	
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 20.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak fra politiske verv 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 37/17 20.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Søknad av 23.03.17 fra Nina Bolle: 

«Vil med dette søke om fritak som vara kommunestyrerepresentant og dertil tilhørende verv som 

valgt vara kommunestyremedlem og varamedlem til PNU. 

 

Jeg begynner som enhetsleder barnehage fra 1. mai 2017 og finner det ryddig å søke om fritak 

med det som bakgrunn.» 

Administrasjonens vurdering 

Nina Bolle tiltrer stillingen som enhetsleder barnehage i Dyrøy kommune 01.05.17. 

Nina Bolle er 1. vara til kommunestyret for AP, og 1. vara til PNU for AP. 

 

Bolle blir da leder av forvaltningsgren i kommunen, og er utelukket fra valg til formannskap, 

faste utvalg, kommunedelsutvalg, kontrollutvalg, kommuneråd og kommunale nemnder opprettet 

i medhold av andre lover, jf. kommuneloven §14. 

 

Den som taper valgbarheten til folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Jf. 

kommuneloven §15-1. 

 

Fylkesmannen i Troms opplyste pr. tlf. 29.11.07 følgende i analog sak: 

Kommuneloven §14 gjelder ikke for valg til kommunestyret. Derimot har valgloven §3-3 3.ledd 

b) tilsvarende bestemmelse som utelukker leder av forvaltningsgren i kommunen til valg til 

kommunestyret. Da vil samme regler gjelde med tap av valgbarhet etter kommuneloven §15.  

 

Valgloven § 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret  

(1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar nytt 
valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående ubesatt.  

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 
fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.  

(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og 
forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke 
den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter 
fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom 
valgbarhetsvilkårene er oppfylt.  
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(4) Er kommunestyrevalget holdt som flertallsvalg, utpekes kandidaten til den ledige plassen av 
kommunestyret. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.  

(5) For øvrig gjelder §§ 11-11 og 11-13 tilsvarende.  

 

 

Er antall varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret (PNU) blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv 

velge ett eller flere faste varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 

vil bli representert med mindre enn 40% av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønn. Jf. kommuneloven §16-5.  

 

Ved suppleringsvalg etter kommuneloven §16 nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv 

utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 

kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Jf. 

kommuneloven §16-6. 

 

Totalt er det 5 menn og 4 kvinner som er varamedlemmer til PNU fra samtlige partier. Det kan 

derfor velges en kvinne eller en mann som evt. nytt varamedlem.  

 

Varamedlemmer til PNU for AP: 

1. Nina Bolle 

2. Dag Agnar Solbakk 

3. Siv Irene Larsen 

 

Det er 7 varamedlemmer til kommunestyret for AP (utenom Nina Bolle).  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Nina Bolle trer endelig ut av politiske verv som varamedlem av kommunestyret og som 

varamedlem av plan- og naturutvalget (PNU), fra tiltredelse i stillingen som enhetsleder 

barnehage i Dyrøy kommune 01.05.17. Jf. kommuneloven §15-1. 

 

Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, dersom antall varamedlemmer er blitt 

utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2. 

 

Det velges evt. nye varamedlem til PNU fra AP dersom antall varamedlemmer er blitt 

utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 400 

Saksmappe: 2016/67 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 19.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Lokal lønnspolitikk - rullering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Administrasjonsutvalget 5/17 12.06.2017 

Kommunestyret 38/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Lokal lønnspolitikk ble vedtatt i kommunestyret 17.12.13. 

 

Rullering: Planen skal behandles av kommunestyret i hver valgperiode. Planen rulleres annet 

hvert år i administrasjonsutvalget, og eventuelle endringer i HTA vil fortløpende bli tatt hensyn 

til og innarbeides i planen ved første rullering. 

 

Administrasjonens vurdering 

Lokal lønnspolitikk har ikke vært lagt fram for rullering siden den ble vedtatt i 2013. 

 

Redaksjonelle endringer i h.h.t. Hovedtariffavtalen som følge av sentralt lønnsoppgjør er 

innarbeidet i planen. Endring framkommet i evalueringsmøte med fagforeningene HTV 15.11.16 

er innarbeidet. 

 

Lokal lønnspolitikk vil måtte rulleres som følge av evt. omorganisering hvor endring av stillinger 

og kapittel tilhørighet tas med.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2017  

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak med slik endring s. 15: Det er ikke ønskelig at ansatte i 

NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende lønnsutvikling som for 

ansatte i Dyrøy kommune. 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 12.06.2017 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

-�652�-



Endring s. 15: Det er ikke ønskelig at ansatte i NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, 

men følger tilsvarende lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Elin M. Blomseth 

rådmann Enhetsleder personal 
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 INNLEDNING 
 

Dyrøy kommunes visjon: Den lærende kommune. 

Værebegreper: FIN – Faglig dyktig, Imøtekommende - Nyskapende 

Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle 
ansatte. 

Formålet med lokal lønnspolitikk og retningslinjer for de ulike forhandlingsbestemmelsene 
er å gi arbeidsgiver (kommunestyret) et styringsverktøy for å bestemme hvilken 
Iønnspolitikk som skal føres ovenfor kommunens ledere og ansatte.  

Politikken er et rammeverk og omhandler lokal Iønnspolitikk og retningslinjer for lokale 
forhandlinger, og skal være et hjelpemiddel for rådmannen i den daglige forvaltningen. 

Lønnsutviklingen skjer for de fleste grupper (Kap 4.1) gjennom sentrale hoved- og 

mellomoppgjør ved at det gis generelle/prosentvise tillegg. Lønnsutviklingen for 

arbeidstakere i Kap 3 og Kap 5 skal gjennomføres årlig. Lønnsreguleringen skal ta hensyn 

til lønnsutviklingen i KS’ tariffområde, herunder økonomi og krav til effektivitet.  

Det skal være en sammenheng mellom kommunens mål og lokal lønnspolitikk og mellom 

arbeidstakernes kompetanse, mulighet for kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

Lokal lønnspolitikk skal gi rom for individuelle vurderinger og tilpasninger, alt etter hvilke 
situasjoner en står ovenfor. Den skal være en felles plattform for partene i forhandlinger.  

Med lokal lønnspolitikk i Dyrøy kommune mener man lønnspolitikk som tar hensyn til, og 
bygger på lokale forhold. Slike lokale forhold kan være vårt behov for å rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere, forhold på det lokale arbeidsmarked og andre lokale 
særtrekk.  

Lokal lønnspolitikk skal ivareta sentrale avtaler, og gjennom medlemskap i Kommunenes 
sentralforbund (KS) er kommunen bundet av de sentrale lønnsoppgjørene og de avtaler 
som regulerer disse. 

Lokal lønnspolitikk er å omsette bestemmelsene i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen 
(HTA), og eventuelt kommuneplanens visjoner og mål sammen, ved fastsetting av lønn for 
alle ansatte i kommunen. 

Denne planen har tre formål. 

1. Konkretisere kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform 
2. Oppfylle HTA’ s krav om lokal Iønnspolitikk 
3. Øke fokuset på begrepet arbeidsgiverpolitikk. 

Arbeidsgiverpolitikk 

Arbeidsgiverpolitikken har som mål å forvalte kommunens menneskelige ressurser slik at vi 
kan løse eksisterende, nye og endrede oppgaver til best mulig kvalitet innenfor vedtatte 
rammer og samtidig skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø. 
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HTA 

Dyrøy kommune er gjennom HTA pålagt å utarbeide en lokal lønnspolitikk, i første rekke i 
forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger.  Lønnspolitikken skal sikre 
sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og myndighet, samt stillingens innhold, 
og arbeidstakerens kompetanse og innsats.  Lønnspolitikken utformes også med sikte på å 
rekruttere og beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

Lokal lønnspolitikk 

Dette dokumentet er et resultat av nødvendigheten av å sikre helhet, kontinuitet og 
strategisk arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting.  Det er 
samtidig viktig å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store 
arbeidstakergrupper skjer gjennom de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte 
arbeidstaker innebærer dette at det er summen av det som skjer gjennom de sentrale 
tariffoppgjør og de lokale forhandlinger som utgjør hva den enkelte til enhver tid har i lønn.   

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape 
forventninger, og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal 
lønnspolitikk.  Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas 
prioriteringer.  Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd.   

Dyrøy kommune har imidlertid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å 
skape og uttrykke en lokal lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som gir 
forutsigbare, forståelige og etterprøvbare kriterier ved fastsettelse og forhandlinger om 
lønn. 

Lokale forhandlinger (HTA kapittel 4, pkt. 4.2) 

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale 

forhandlinger etter denne bestemmelsen. Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og 

tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være sluttført.  

Partene lokalt fastsetter den lokale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. Kravene fremmes ovenfor den enkelte arbeidsgiver. 

Alle endringer må skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. Det skal skje en gjensidig 

økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

Dyrøy kommune står ovenfor store utfordringer når det gjelder tilgangen til og forvaltningen 
av egen arbeidskraft.  De lokale lønnsforhandlingene er derfor et viktig virkemiddel for å 
møte utfordringene med å beholde og motivere arbeidstakere på alle nivå og gi impulser 
som stimulerer den enkelte ansatte til å delta i kompetansehevende tiltak som er gunstig 
med sikte på likelønn mellom kjønnene. 

Aktuelle utfordringer 

Aktuelle utfordringer vil bl.a. være; 

 lønnsnivået i kommunene i forhold til privat og offentlig sektor 
 lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 
 grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 
 vilkår ut over ordinær lønn  
 kommunens økonomiske situasjon – organisasjonen må jobbe på en god måte, med 

mindre ressurser 
 kommunenes omdømme  
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Gjennomføring beskrives nærmere i kapittelet; Kriterier for individuell lønnsplassering og 
lønnsendring. 

Dyrøy kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 
ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 
bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer. 

Ansatte - Årsverk 

I Dyrøy kommune er det ca. 150 ansatte i til sammen ca 107 årsverk. De totale 
personalutgiftene (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift) i 2017 er brutto på ca 70 millioner 
kroner. Personalutgifter utgjør ca 62 % av kommunens driftsbudsjett. 

Fremtidige tariffoppgjør, krav til økt kompetanse og økning i pensjonsutgiftene på bakgrunn 
av et kommende generasjonsskifte, vil holde personalutgiftene oppe.  

Drøftingsgrunnlag 

Lokal lønnspolitikk og retningslinjene for lokale forhandlinger er en del av kommunens 
personalpolitiske retningslinjer, og vil være grunnlaget for drøftingene med organisasjonene 
i forkant av de lokale forhandlingene. Dette for å sikre at det er sammenheng mellom 
vedtatte målsettinger og prioriteringer under de lokale forhandlingene. 

Arbeidsgiverpolitikk 

Dyrøy kommune opplever stadig økende økonomiske utfordringer og utfordringer ved 
rekruttering av fagpersonell i «nøkkelstillinger» hvor det kreves særskilt kompetanse. 

Arbeidsgiverutfordringer 

Vi står bl.a. ovenfor følgende utfordringer; 

 utvikling og nyskapning 
 kompetanseheving/etterutdanning 
 tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft 
 driftstilpasning i samsvar med nye driftsrammer 
 holdninger og lojalitet 
 heltidskultur 
 lederstabilitet 
 helsepersonell i framtida 
 
Kommunen er en av bærebjelkene i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som 
innbyggere og næringsliv er helt avhengige av, og det er lederne og de ansatte som skaper 
resultatene for innbyggerne. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet 
mellom leder/medarbeider og innbygger/bruker blir derfor avgjørende. 

Kommunens samfunnsutviklerrolle blir et sentralt perspektiv også i arbeidsgiverpolitikken, 
og god konkurransekraft i arbeidsmarkedet er avgjørende for å beholde og rekruttere 
kompetente ansatte. 

Konkurransefortrinn 

Kommunens konkurransefortrinn må gjøres kjent ovenfor unge under utdanning, til yrkes- 
og studieveiledere, til foreldre, og hele arbeidsmarkedet. 

 den lærende kommune  
 kvalifiserte medarbeidere 
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 gode pensjonsordninger 
 varierte arbeidsoppgaver 
 enkel struktur 

OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK 

Generelt 

Dyrøy kommune har som mål en helhetlig personalpolitikk slik at kommunen oppnår sine 
mål om å yte kvalitativt gode tjenester til befolkningen.  Lokal lønnspolitikk skal utøves med 
bakgrunn i kommunens oppgaver, personalsituasjonen og budsjett – og under hensyn til 
hvilke tiltak som er nødvendig for å nå kommunens mål. Lønnsfastsetting skal skje innenfor 
kommunens vedtatte økonomiske rammer. 

HTA - lønnspolitikk 

HTA ’s bestemmelser og kriterier (ansvar, innhold og kompetanse) skal danne grunnlag for 
kommunens lokale lønnspolitikk. Dyrøy kommune skal ha en lønnspolitikk som gjør 
kommunen konkurransedyktig ved rekruttering av nye ansatte, og bidra til å beholde og 
motivere egne arbeidstakere. I tillegg ønskes det å stimulere til en ønsket utvikling, oppnå 
nødvendig effektivitet og nå målrettede resultater.   
 
Styrende for slik lønnsutvikling er partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte 
arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere har bidratt til at Dyrøy kommune når sine mål. 
Stillingsbeskrivelser, samt at medarbeider og lønnssamtaler gjennomføres, blir viktige 
virkemidler for en slik vurdering.  

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som 
gis gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 
tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for 
dette gis reelle virkemidler i arbeidet med å løse oppgavene (myndighet). 

Lokal lønnspolitikk 

HTA er utgangspunkt for all lønnsvurdering. Den fastsettes etter forhandlinger mellom de 
sentrale parter, som også setter rammer for hva som kan avtales mellom de lokale partene.  

Lokal lønnsdannelse krever at arbeidsgiver har kunnskap om lønnsdannelse og avtaleverk, 
og at arbeidsgiver utøver en bevisst lønnspolitikk som er etterprøvbar, og som tilstreber 
rettferdighet og forutsigbarhet blant arbeidstakerne.  

Det viktigste grunnlaget for at arbeidstakerne skal være fornøyd med sin lønn, er at den 
oppleves å være på et rimelig nivå i forhold til de grupper som man synes det er naturlig å 
sammenligne seg med. 

Arbeidsgiverpolitikk - lønn 

Følgende momenter vedrørende lønn er: 

 Lønnspolitikken må oppfattes som akseptert og rettferdig. Det forutsetter at ledere blir 
tydelig både i sine forventninger og i sine tilbakemeldinger. Det må utvikles et felles 
verktøy til dette arbeidet. 

 Ansatte i Dyrøy kommune skal ha mulighet til å påvirke sin egen lønn, og 
lønnspolitikken må derfor være nedfelt skriftlig og kjent blant de ansatte. 

 Lønnsfastsettelse skal avspeile stillingens innhold, ansvar og medarbeiderens 
kompetanse. Det skal lønne seg å øke sine kunnskaper.  Det skal legges vekt på 
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initiativ, brukerfokus, samarbeidsevne og ansvar for egen og Dyrøy kommunes 
utvikling. 

Ledere 

Rådmann, eller den han bemyndiger og enhetsledere i Dyrøy kommune har et spesielt 
ansvar for at den lønnspolitiske planen følges opp. 

Likestilling/likelønn 

Alle ledere skal ta ansvar for å arbeide målbevisst for at både kvinner og menn får samme 
mulighet til lønnsutvikling og avansement. Lønnsforskjeller som har sin årsak i kjønn skal 
ikke forekomme. Eventuelle utilsiktede skjevheter skal rettes opp ved lokale forhandlinger. 
Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de 
fremmer likestilling. 

Rekruttere og beholde 

Gjelder i de tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekrutterte kvalifiserte 

arbeidstakere. 

Konkurransedyktig 

Dyrøy kommune skal være konkurransedyktig og vil arbeide for å ha en lokal lønnspolitikk 
som gjør at viktige leder- og fagstillinger på alle nivå skal være besatt. Som et middel for å 
rekruttere og beholde arbeidstakere med ønsket kompetanse, vil det kunne oppstå 
lønnsforskjeller innen sammenlignbare grupper.  Dette må det være aksept for. 

Kvalifiserte medarbeidere 

Å rekruttere kvalifiserte ansatte betyr ikke at vi ensidig kan tilby høyere lønn til de vi ønsker 
å rekruttere, spesielt hvis det ikke er midler til å beholde eller utvikle godt kvalifiserte 
ansatte vi allerede har i kommunen.  En vurdering av særskilte behov i tjenesten og 
virkningen i enheten av å tilby alternativ lønn til nye medarbeidere ved rekruttering skal 
gjøres av rådmannen, eller den han bemyndiger, i samarbeid med enhetsleder. Ved 
ansettelse forhandler rådmannen lønn eventuelt lønn vedtas i ansettelsesutvalget. 

Det bør også vurderes endringer i avlønning av eksisterende medarbeidere med 
tilsvarende kompetanse, arbeidsområde og ansvar når en gir den nyansatte en alternativ 
lønnsplassering. Det kan vurderes om en heller bør avtale et lønnsopprykk ved utløp av 
prøveperioden eller beskrive en god lønnsutvikling i løpet av de første par årene dersom 
medarbeiderens kompetanse og innsats er som forventet i stedet for en høy lønn fra første 
dag. 

Stimuleringstiltak - rekrutteringsutfordringer 

 Lærlinger 
 Ungdom 
 Lønnsansiennitet  
 Kompetanseløft 

Rekrutteringsbehov 

Det skrives ut rapport med oversikt over alderssammensetning. Framtidig 
rekrutteringsbehov innenfor de ulike yrkesgrupper avdekkes. 
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Endring av stillingskoder og stillingsbeskrivelser. 

Rapporteringsbenevnelser og avansementstillinger  

Heltidskultur 

Dyrøy kommune har som hovedmålsetting å unngå uønsket deltid og vil arbeide aktivt for å 
unngå dette i henhold til HTA § 2.3 og AML § 14-3. 

Seniormedarbeidere 

Dyrøy kommune vil arbeide aktivt for å beholde seniormedarbeidere lengre i tjeneste.  

Dyrøy kommune har undertegnet IA - avtalen. Gjennom de forpliktelsene denne gir og fordi 
vi ønsker å beholde den kompetansen seniormedarbeiderne representerer, er det et mål å 
beholde flere arbeidstakere i arbeid til oppnådd pensjonsalder. De økonomiske 
virkemidlene kommunen kan benytte er fastlagt i IA-måldokument.  

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som 
mottar AFP etter pensjonistordningens ordinære regler. Timelønn kr 191 pr. faktisk arbeidet 
time. Jr. HTA §12.5. Turnustillegg i h.h.t. HTA §5. 

Taushetsplikt 

Dyrøy kommunes representanter og tillitsvalgte på alle nivå har taushetsplikt dersom de 
ved forberedelser til, eller under forhandlinger, får opplysninger som er undergitt 
taushetsplikt.  Taushetsplikten omfatter bl.a. alle personvurderinger som skjer i løpet av 
forhåndsdrøftinger og forhandlinger.  

 

Foto: BBFT – velferdsteknologi kommer 
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LØNNSNIVÅ FOR ULIKE STILLINGSGRUPPER 

Formål 

Målsettingen er at vi skal ha en struktur for lønnsnivå som vi kan styre etter, og som gir 
trygghet for rettferdig lønnsutvikling for alle grupper, og som gir føringer på lønnsplassering 
ved utlysning av stillinger og ved lønnsforhandlinger.   

Lønnsnivå for ulike grupper må bygge på en plan som tar hensyn til: 

 arbeid og ansvarsområde 
 kompetanse 
 kompleksitet 
 lederstrukturen, jf administrativ organisering (organisasjonsstruktur) 

 

Generelle bestemmelser 

Stillingsbeskrivelse  

Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse i Dyrøy kommune skal det være en 
stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Stillingsbeskrivelsen skal være kortfattet og beskrive 
de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører og det ansvar som ligger til stillingen.  
Den skal videre beskrive hvilke krav som stilles til innehaveren med hensyn til utdanning, 
praksis og skikkethet for stillingen og hva som skal legges til grunn ved vurdering av 
utførelse av jobben.  

Det må foretas en gjennomgang av stillingsbeskrivelser. 

Innen utgangen av 2017 skal det være utarbeidet stillingsbeskrivelse for alle stillingene i 

Dyrøy kommune. Ansvarlig: Enhetsleder i samarbeid med tillitsvalgt. 

Lederavtale 

For rådmann, rådmannens ledergruppe (HTA kap. 3.4.1) og enhetsledere (HTA kap. 3.4.2) 
i Dyrøy kommune skal det være utarbeidet egne lederavtaler, som skal være godkjent av 
partene i løpet av 2017. 

Lederavtalene skal sees på som en gjensidig forpliktelse mellom rådmann, rådmannens 
ledergruppe og enhetsleder.  

Ansvarlig for lederavtale rådmann er: formannskapet. Ansvarlig for rådmannens 
ledergruppe og enhetsledere er: rådmannen. 

Lønn 

Alle som lønnes i henhold til HTA Kap 3 og Kap 5 (lønn fastsettes lokalt) skal ha samme 
lønnsutvikling som de i Kap 4 (sentralt forhandlet), dog innenfor lønnsutviklingen i KS-
området og kommunens totale situasjon. Det skal ikke gis 0 oppgjør uten at annet er 
særskilt avtalt f.eks. ved tilsetting, og hvor årets lønnsutvikling er inkludert i 
lønnsfastsettelsen. 

Alle ledere/fagledere/arbeidsledere skal ha høyere lønn enn de som de leder. Unntak fra 
dette kan være rekruttering av medarbeidere med særskilt kompetanse. 
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Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver 

Lønnssystemet bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte 
arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og 
lønnsutvikling. Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller 
ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte 
oppgaver/arbeidsområder. 

Opplæringsplan for Dyrøy kommune bør revideres. Nordavind Utvikling har i 
samarbeidsplan med Dyrøy kommune fått oppdraget med å lage en kompetanseplan for 
Dyrøy kommune. Kompetansekartlegging er gjennomført. Det skal utarbeides årsplaner for 
kompetanseheving på den enkelte enhet. Kompetanseplan for pleie- og omsorg ble vedtatt 
i 2012. 

Endret lønn 

Det vises til HTA. 

Videre-/etterutdanning 

Lønnstillegg for ansatte som har gjennomført relevant 1 års relevant videre-/etterutdanning 
og/eller vurdert realkompetanse, følger veiledende norm fastsatt i meklingsmannens 
møtebok fra 2008 (kap. 4 og 5), fastsatt til kr. 20 000. Kap. 3 behandles særskilt ved disse 
forhandlingene. 

For relevant videre-/etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 
måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. Krav framsettes ved lokale 
forhandlinger. 

Følgende gjelder utdanning gjennomført etter 1.1.2013: 

15 studiepoeng 30 studiepoeng 45 studiepoeng 60 studiepoeng 

5 000 10 000 15 000 20 000 

 

Tillegget gis kun en gang. Søknad fremmes etter endt utdanning eller eventuelt i løpet av 
utdanningen. Kompetansetillegget gis for den stilling en har i Dyrøy kommune, forutsatt at 
videreutdanningen er relevant og dokumentert. Dette må sees i sammenheng med 
opplæringsplan for den enkelte enhet.  
 
Endring av stillingskode tas opp ved lokale forhandlinger eller ved nyansettelser, gjelder 
også videre- og etterutdanning utover 60 studiepoeng. 

Undervisningspersonalets lønnsfastsetting og innplassering i stillingskode framgår av HTA 
vedlegg 6. 

Sykepleiere med 1 års relevant videreutdanning 60 studiepoeng, lønnes som 
spesialsykepleier. 

Fagarbeider med fagskoleutdanning 

Stillingskode fagarbeider med fagskoleutdanning SKO 7718 og 7719 (uten og med 
særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i 
tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være minst ett års varighet – 60 fagskolepoeng og 
være relevant for stillingen.  
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Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innholdet og krav til de enkelte 
stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene innføres fra 
01.08.17. 

 

Sykepleier- og vernepleierstudenter 

Som et rekrutteringstiltak avlønnes sykepleierstudenter og vernepleierstudenter som tar 

ekstravakter/ferievikariater i Dyrøy kommune, PLO slik: 

Det gis kr 5.000 over årslønna på assistentstigen for studenter som er ferdig med 1. året i 

utdanninga.  

Studenter som er ferdig med 2. året i utdanninga lønnes etter fagarbeiderstigen.  

Realkompetanse 

Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring 
og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring og 
lignende.  

Lønnsansiennitet fastsettes etter dokumentert arbeidserfaring fra tidligere arbeidsgiver(e). 

Kompetansekartlegging er gjennomført. Årsplaner utarbeides og ajourføres av hver enkelt 
enhet. 

Lønnsnivå 

Lønnsnivå gjenspeiler kommunens administrative organisering. Strategisk ledelse er 
rådmannen og rådmannens ledergruppe: enhetsleder teknisk (stedfortreder for rådmann), 
enhetsleder økonomi og enhetsleder personal og servicetorg. 

Lønnsnivå for strategisk ledelse skal være høyere enn for enhetsledere.  Unntak fra dette 
skal begrunnes særskilt. Stedfortreder for rådmannen gis en godtgjørelse.   

Lønnsnivå for enhetsledere skal være høyere enn fagledere/mellomledere i sin enhet.  
Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.   

Lønnsnivå for ledere 

Det tas forbehold om endringer som følge av omorganisering. 

Dyrøy kommune lønner strategisk ledelse: rådmann, enhetsleder teknisk, enhetsleder 
økonomi, enhetsleder personal og servicetorg etter bestemmelsene i HTA Kap. 3.4.1. 

Enhetsledere lønnes etter HTA Kap.3.4.2.  

 enhetsleder kultur og fritid 

 NAV-leder 

 enhetsleder barnehage 

 enhetsleder PLO 

 enhetsleder skole/SFO 
 

Grunnlag for fastsetting av lønn er en totalvurdering av følgende forhold: 

 Lønnsnivået og størrelsen på enheten 

-�666�-



Lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Side 14 av 22 

 

 Størrelse på budsjett 

 Kompleksitet i stilling 

 Kompetanse 

 Nivå i organisasjonen 

 Oppnådde resultater i forhold til enhetens mål 
 
Enhetens mål fastsettes gjennom samtale mellom rådmannen og enhetsleder. 
 

Forhandlingene etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai 

og 1. oktober hvert år.  

Tidspunkt fastsettes utfra det sentrale oppgjøret i Kap 4.  
Lønnsnivå på fagstillinger og gjennomgående stillinger 

Lønnsnivå 

Lønnsnivå for fagstillinger og gjennomgående stillinger lønnes etter HTA Kap. 4 og Kap. 5. 
Lønnsnivå for disse stillingene (Kap 4) blir i det alt vesentlige fastsatt gjennom tariffavtalens 
bestemmelser. Fastsetting av lønn Kap 5 skjer lokalt.  Minstelønn fastsettes ut fra 
ansiennitetsbestemmelsene for den enkelte lønnsgruppe.  Reglene for godskrivning av 
ansiennitet finnes i HTA. 

Ellers fastsettes lønn ut i fra en total vurdering av følgende forhold; 

 Innsats 
 Kompleksitet 
 Kompetanse 
 Ansvar 
 Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 
Oppfølging skjer av nærmeste leder. 
 
Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de 
er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning 
pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, eller andre særskilte forhold 
 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og 
formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

HTA Kap 5 

Lønnsfastsettelse for stillinger lønnet etter HTA Kap. 5 foregår i sin helhet lokalt i 
kommunen. Lønnsfastsetting lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av 
bestemmelser i HTA. Minstelønn fastsettes ut fra ansiennitetsbestemmelsene for den 
enkelte lønnsgruppe.  Reglene for godskrivning av ansiennitet finnes i HTA kap. 4. 

Det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 5.1 mellom 1. mai og 1. 

oktober. Tidspunkt avklares i felles drøftingsmøte, etter at sentralt lønnsoppgjør er ferdig. 

De stillingskoder dette omfatter er listet i HTA vedlegg 1. 

Nordavind Utvikling 
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Det gjennomføres eget drøftingsmøte og egne lokale forhandlinger for ansatte i Nordavind 

Utvikling etter at lokale forhandlinger i Dyrøy kommune er gjennomført. Det gjennomføres 

årlige lokale forhandlinger for daglig leder i kap. 3 og prosjektledere i kap. 5. Det er ikke 

ønskelig at ansatte i NU forfordeles på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende 

lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

Funksjonstillegg 

Funksjonstillegg er ikke personlige tillegg, men gis så lenge personen innehar og utfører 
funksjonen.  Hvis det skal opprettes faste funksjoner må det være en forutsetning at disse 
er uttrykk for et reelt merarbeid og/eller mer ansvar.  Tillegget kommer i tillegg til ordinær 
lønn, og skal ikke defineres inn i grunnlønna.  

For faste funksjoner som skal være gjenstand for forhandlinger, må det utarbeides 
funksjonsbeskrivelser.   
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RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING OG ENDRING AV LØNN 

Omgjøring av stilling 

Ved ledighet i stilling skal behovet for stillingen og kompetanse alltid vurderes og da sett ift 
enhetens og kommunens samlede behov. Arbeidsgiver kan i samråd med tillitsvalgte gjøre 
om ei stilling når denne blir ledig. 

Lønnsplassering ved utlysning av stillinger 

Som hovedregel benytter Dyrøy kommune HTA’ s bestemmelser for fastsetting av lønn ved 
utlysning av stillinger.  For ledere og andre stillinger med krav om spesiell kompetanse, 
vurderes lønnsplasseringen særskilt. 

Lønnsfastsetting ved tilsetninger 

Den som blir tilsatt i stilling kan forhandle om lønnsplassering innenfor rammen av budsjett 
for stillingen. Rådmannen, eller den han delegerer til, har fullmakt til å fastsette 
lønnsplassering etter retningslinjer fastsatt i denne lønnspolitiske planen. Evt. kan 
rådmannen fastsette lønn ved evaluering av ledere i prøvetid. 

Lokale forhandlinger 

For personer tilsatt i Dyrøy kommune kan lønn bare endres gjennom lokale forhandlinger.  
Alle endringer skal skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. 

Dette er forhandlinger etter HTA slik: 

 Kap 3. punkt 3.4.1 og 3.4.2 
 Kap. 4 punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4 
 Kap. 5 punkt 5.1 og 5.2 
 
Forhandlinger etter HTA punkt 3.4.1 og 3.4.2 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av 
lønn etter disse punktene er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA 
pkt 3.4.1 og 3.4.2 samt HTA Kap 4 og 5 i denne planen. 

Ved forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 kan partene sentralt avsette en viss andel av den 
økonomiske rammen til lokale forhandlingene etter denne bestemmelsen. Det kan også gis 
lokale føringer og avsette en viss andel lokale økonomiske rammer. Kriterier for endring av 
lønn etter dette punktet er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA 
4.2.1 i denne planen. Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 skjer i tilknytning til hovedoppgjør 
og mellomoppgjør. 

Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 og 5.2 kan skje gjennom hele året dersom 
kriteriene i henholdsvis punktene kriterier for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.2, kriterier 
for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.3, kriterier for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.4 og 
kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 5.2 i denne planen er oppfylt.  

Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted.   

Forhandlinger etter HTA punkt 5.1 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av lønn etter 
dette punktet er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 5.3.  
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Fremgangsmåte ved lokale forhandlinger 

Lokal lønnspolitikk 

Lønnssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som er kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver 
skal ta initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer 
utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene. 

Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal 
bla.a. bidra til å: 

 Motivere til kompetanseutvikling 

 Motivere til mer heltid 

 Beholde, utvikle og rekruttere 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

Den lokale lønnspolitikken skal: 

 utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 
avansement. 

 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter. 

 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementstillinger. 

 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. 

 Arbeidstakere i adopsjons-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis 
muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger 

Lokale drøftinger 

De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flere lønnspolitiske 
drøftingsmøter som samlet omfatter alle lønnskapitlene. 

Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, 
retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av HTA’ s forhandlingsbestemmelser. Videre 
drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for 
lønnsforhandlingene, og som i rimelig grad gir forutsigbare, forståelige og etterprøvbare 
kriterier. 

Lønnssamtale 

Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakeren. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 
samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 
iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 
samtalen dersom arbeidstaker ber om det. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 
14 dager.  

Lønnssamtale kommer evt. i tillegg til medarbeidersamtale som skal gjennomføres årlig.  

Kompetanse – læring og utvikling 

Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen 
og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og 
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universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende 
oppgaver og utvikling av realkompetanse.  

Dyrøy kommune ønsker og sikre og utvikle kommunens generelle og spesielle 
kompetanse. Det skal derfor foretas en vurdering av den enkelte ansattes formal- og 
realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak.  

Kompetansekartlegging er gjennomført. Dyrøy kommune har pr. i dag ikke 
kompetansekartleggingsverktøy. I samarbeidsplan med Nordavind Utvikling er det avtalt at 
NU skal utarbeide kompetanseplan for Dyrøy kommune. Årsplaner som viser oversikt over 
eksisterende kompetanse og oversikt over ønsket kompetanse gjennomføres på den 
enkelte enhet. Enhetsleder setter opp en plan for å dekke gapet mellom eksisterende og 
ønsket kompetanse.  

Lønnsforhandlinger 

Lønnsforhandlinger etter Kap 3 pkt. 3.4.1 blir ført av kommunens forhandlingsutvalg med 
politisk oppnevnte representanter (oppnevnes av formannskapet – 2 politikere og 
rådmannen).  Sekretariat er rådmannen. 

Lønnsforhandlinger etter Kap 3 pkt. 3.4.2 og 3.4.3 blir ført av kommunens administrative 
forhandlingsutvalg ved rådmannen. 

Lønnsforhandlinger etter Kap. 4 og 5 blir ført av kommunens administrative 
forhandlingsutvalg ved rådmannen. Sekretariat er rådmannen. 

Lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skal skje mellom lokale parter hvor hhv 
kommunen og den enkelte arbeidstakerorganisasjon (HTA) eller 
forhandlingssammenslutning lokale ledd ivaretar partsforholdet. Enkeltmedlemmer må søke 
samarbeid gjennom forhandlingssammenslutning.  

Så snart den økonomiske rammen og de sentrale føringene for de lokale forhandlingene 
foreligger, skal rådmannen eller den han bemyndiger kalle inn alle organisasjonene med 
forhandlingsrett til drøftingsmøte.  

I møtet fastsettes tidsplan for forhandlingene. Formålet er å oppnå enighet om hvilke 
kriterier en skal prioritere ved forhandlingene.  Kriteriene skal gjøres kjent for alle ansatte i 
Dyrøy kommune.  Ansatte søker skriftlig om lønnsopprykk gjennom sine organisasjoner. 

Det er hver enkelt arbeidstaker som har ansvar for å fremme krav gjennom sin 
organisasjon.  De uorganiserte må søke om endring av lønn til rådmannen.  

Organisasjonene fremmer sine prioriterte krav innen fastsatt tid. Etter at kravene er 
innkomne, vil det blir holdt et informasjons- og drøftingsmøte med organisasjonene. I 
praksis skjer dette i fellesmøte før forhandlingene. Kravene skal prioriteres på navngitte 
personer. Samlet krav fra foreningen bør ikke overskride en forventet rimelig andel av 
potten. 

Med bakgrunn i innkomne krav og begrunnelser, vil arbeidsgiver gi sitt tilbud skriftlig 
(forhåndstilbud) etter avtalt tidsplan.  Arbeidsgiver legger fram tilbud med en kort 
begrunnelse.  Etter at første tilbud er lagt fram er det anledning til å stille avklarende 
spørsmål før en går videre i forhandlingene.  Alle parter har anledning til å ta særmøter 
under forhandlingene.   

Det er taushetsplikt for alle parter om det som skjer under forhandlingene.  Protokollen er 
ikke offentlig før den er signert.  
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Underskrift av protokoller og informasjon om forhandlingsresultatet gis i fellesmøte etter 
gjennomførte forhandlinger. Lokalt tillegg gis som personlig ordning d.v.s. at ved 
nyansettelse i stillingen vil lønn bli vurdert. Det skal gå klart fram i protokollen om tillegget 
gis på topp eller kan bli oppspist av framtidige sentrale lønnsoppgjør som medfører høyere 
lønn. 

Retningslinjer 

Dette beskrives nærmere ved henvisning til retningslinjer for lokale forhandlinger – God 
forhandlingsskikk HTA vedlegg 3, punkt 3.2.1.  

De lokale parter skal utforme retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger. 
Hensikten er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle 
forhandlinger. 

Drøftingsmøter etter HTA Kap. 3 punkt 3.2.1 er lønnspolitiske drøftingsmøter der partene 
drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det avholdes felles drøftingsmøter for 
de årlige forhandlingene etter HTA. 

Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det 
er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og forhandlingsmøter. 

Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 
konkrete krav og tilbud.  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlinger etter 
forhandlingssammenslutningsmodellen. 

 

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:  

 Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
 Forhandlingsforløp 
 Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 
 Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte 
 Lokal lønnspolitikk og – kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene 
 Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 
 Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i forbindelse 

med forhandlingene 
 Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater 
 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.2.1 dersom 
partene lokalt ikke blir enige om annet: 

 Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for 
arbeidstakere som er omhandlet etter punkt 4.2.1 

 Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra 
arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. 

 Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver i felles møte 
legger fram første tilbud. Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og 
arbeidsgiver og ikke omfatte for stor del av den samlede pott. 

 Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte (gis i første tilbud), angitt på 
stillingskategori. 

 Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. 
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 Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at 
også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 

 Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 
oversikt over samlet bruk av potten. 

Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale 
forhandlinger. 
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA Kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte rett til 
innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 

For selvstendige rettsobjekter som er organisert etter særlov (f. eks lov om interkommunale 
selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog slik at tillitsvalgte får 
utlevering av opplysninger plikter og undertegnede en taushetserklæring. 

Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av 
personopplysningsloven. 
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KRITERIER FOR INDIVIDUELL LØNNSPLASSERING OG 
LØNNSENDRING 

Generelle krav 

En overordnet målsetting ved gjennomføring av (årets) hovedoppgjør et at gode lokale 
prosesser skal bygge på gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene og legge et godt 
grunnlag for de lokale forhandlingene. 

Ellers vil en legge vekt på følgende kriterier: 

 følge de sentrale føringene 
 åpenbare urimeligheter fra tidligere lønnsforhandlinger bør rettes opp 
 unngå lønnsrelasjoner som gjør kompetanseheving mindre attraktivt 
 likestilling – likelønn 
 prioritere stillinger der vi har rekrutteringsproblemer 
 sørge for at lavtlønte grupper får sin del 

Kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 3.4.1 og 3.4.2 

For lederavlønning – rådmannens ledergruppe gjelder ett eller flere av følgende 

kriterier: 

 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

For andre ledere – enhetslederne - gjelder følgende kriterier: 

 endret ansvarsområde 
 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 

Drøftingsmøter avklarer endelige kriterier. 

Rådmannen er ansvarlig for oppfølging. 
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RULLERING 

Planen skal behandles av kommunestyret i hver valgperiode. Planen rulleres annet hvert år 

i administrasjonsutvalget, og eventuelle endringer i HTA vil fortløpende bli tatt hensyn til og 

innarbeides i planen ved første rullering. 

 

 

Denne planen erstatter alle gamle vedtak vedrørende lokale forhandlinger. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/313 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 09.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Generalforsamling 2017 - Dyrøy Utleiebygg A/S 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 39/17 20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Årsrapport Dyrøy Utleiebygg AS 2016 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyremøte 14.05 12 sak 28/12 ble det fattet slikt vedtak:  

 

«Kommunestyret opptrer som generalforsamling i heleide kommunale selskap» 

 

Administrasjonens vurdering 

Ihht. kommunestyrets vedtak er Dyrøy Utleiebygg A/S et heleid kommunalt selskap, der 

kommunestyret opptrer som generalforsamling.  

 

Vedlagt følger på dette grunnlag styrets årsberetning, resultatregnskap med noter, samt balanse. 

Revisjonsbekreftelse foreligger ikke pr. dd. Så fremst ikke revisjonsbekreftelse blir 

ettersendt/framlagt i møtet, må generalforsamlingen forutsette revisjonsbekreftelse av framlagte 

regnskap.    

 

Tallene viser:  

 

Dyrøy Utleiebygg A/S 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 595 031 818 430 899 074 989 311

Driftskostnader 778 439 853 403 694 156 775 517

Driftsresultat -183 408 -34 973 204 918 213 794

Netto finansposter -56 510 -57 886 -82 744 -88 354

Årsresultat -239 918 -92 859 122 174 125 440

Totalkapital (sum eiendeler) 3 062 525 3 294 705 3 597 027 3 751 006

Egenkapital 1 821 437 2 061 356 2 154 215 2 032 040

Driftsmargin (resultatgrad) -30,82 -4,27 22,79 21,61

Egenkapitalandel 0,59 0,63 0,6 0,54  
 

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres.  

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbygge 

Andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen 
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Ihht. «eierskapsmelding for Dyrøy kommune» er det formannskapet som fungerer som 

valgkomite for styreutnevnelse og fremmer sin innstilling til kommunestyret.  

Ingen av dagens styremedlemmer har signalisert ønske om å fratre.  

 

For å «forenkle» generalforsamlingens behandling, har rådmannen formulert saksgang ihht. 

aksjelovens bestemmelser. Evt. kommentarer og innspill som fremkommer under behandling vil 

bli tilføyd i protokollen fra generalforsamlingen.   

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg A/S avholdt av Dyrøy kommunestyre i Nordavindshagen, 

Dyrøy kommune torsdag 20.06 2017 

 

Saker til behandling: 

 

1. Åpning av møte ved styreleder Knut Arne Johansen, og opptak av fortegnelse over 

møtende aksjeeiere.  

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere 

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2016 

5. Styrevalg 

 

Sak 1: Åpning av møte ved styreleder Knut Arne Johansen, og fortegnelse over møtende 

aksjeeiere:  

Styreleder Knut Arne Johansen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere: 

Dyrøy kommune eier 100% av aksjene.  

 

Sak 2: Valg av møteleder og protokollunderskrivere 

Styreleder ble enstemmig valgt som møteleder. 

Protokollunderskrivere: ……………………… og ……………………………….. 

 

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og agenda 

Det framkom ingen bemerkninger til innkalling og agenda. Generalforsamlingen ble erklært for 

lovlig satt.  

 

Sak 4: Godkjennelse av årsberetning og regnskap.  

Årsberetning og årsregnskap godkjennes som Dyrøy Utleiebygg A/S sitt driftsmessige og 

økonomiske resultat for driftsåret 2016. Generalforsamlingen forutsetter at det ikke framkommer 

revisjonsanmerkninger til framlagte regnskap. 

 

Sak 5: Styrevalg 

Sittende styre gjenvelges 

 

Styresammensetning: 

1. Knut-Arne Johansen, styreleder 

2. Morten Haavard Danielsen 

3. Anne Marit Svendsen 

 

Varamedlemmer: 

1. Venke Heide 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Årsrapport for 2016
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Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

 
 

Revisjonsberetning
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Dyrøy Utleiebygg AS

Årsberetning 2016
 

Dyrøy Utleiebygg AS
Adresse: , 9311 BRØSTADBOTN

Org.nr: 930907391 MVA
 
 
 

Virksomhetens art 
Dyrøy Utleiebygg AS driver med Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Selskapet har forretningslokale 
i Dyrøy.
 

Utvikling i resultat og stilling 
Omsetningen er i 2016 595 031 kroner som er en nedgang på 27 % fra i fjor. Årsresultatet ble redusert med 
158 % til -239 918 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3 062 525 kroner, sammenlignet med 
3 254 315 kroner året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var 60 % sammenlignet med 63 % i fjor. 
Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av 
foretakets virksomhet og stilling.
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke  hatt  forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016
 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. 
 
Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 
2016. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Samlet sykefravær har vært 0 dager, hvilket utgjør 0%.
 
Likestilling
Selskapet har i 2016 sysselsatt totalt 0 ansatte, og styret har hatt 3 medlemmer. Fordelingen blant de 
ansatte har vært 0 kvinner og 0 menn, mens blant styremedlemmene har det vært 1 kvinne og 2 menn.
 
Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
 

 
 

Brøstadbotn, 9. mai 2017
Styret for Dyrøy Utleiebygg AS

   
     
     
Morten Haavard Danielsen  Anne Marit S Nergård  Knut Arne Johansen

styremedlem  styremedlem  styreleder
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Dyrøy Utleiebygg AS

Resultatregnskap
Note 2016 2015

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 595 031 818 430

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 0 15 240
Avskrivning 3 63 080 69 102
Annen driftskostnad 2 715 359 769 061
Sum driftskostnader 778 439 853 403

Driftsresultat -183 408 -34 973

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 61 234
Annen finanskostnad 56 571 58 120
Netto finansposter -56 510 -57 886

Ordinært resultat før skattekostnad -239 918 -92 859

Årsresultat -239 918 -92 859

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 9 -239 918 -92 859
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Dyrøy Utleiebygg AS

Balanse pr. 31. desember
Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 2 451 833 2 514 913
Sum varige driftsmidler 2 451 833 2 514 913

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 4 360 000 396 000
Sum finansielle anleggsmidler 360 000 396 000

Sum anleggsmidler 2 811 833 2 910 913

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 5 62 655 47 423
Andre fordringer 26 638 0
Sum fordringer 89 293 47 423

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 161 399 295 979

Sum omløpsmidler 250 692 343 402

Sum eiendeler 3 062 525 3 254 315
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Dyrøy Utleiebygg AS

Balanse pr. 31. desember
Note 2016 2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 8, 9 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 1 721 437 1 961 356
Sum opptjent egenkapital 1 721 437 1 961 356

Sum egenkapital 1 821 437 2 061 356

Gjeld

Annen langsiktig gjeld 4
Gjeld til kredittinstitusjoner 4, 7 1 048 031 1 054 997
Sum annen langsiktig gjeld 1 048 031 1 054 997

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 183 566 163 049
Skyldige offentlige avgifter 6 1 -37 006
Annen kortsiktig gjeld 9 490 11 919
Sum kortsiktig gjeld 193 057 137 962

Sum gjeld 1 241 088 1 192 959

Sum egenkapital og gjeld 3 062 525 3 254 315
 
 

31. desember 2016
Brøstadbotn, 9. mai 2017

   
     
     
Morten Haavard Danielsen  Anne Marit S Nergård  Knut Arne Johansen

styremedlem  styremedlem  styreleder
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Dyrøy Utleiebygg AS 

Noter til regnskapet for 2016
 

Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp 
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige 
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.  
 
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 
 
 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
 
Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger 0 14 500
Arbeidsgiveravgift 0 740
Sum 0 15 240

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Det har ikke vært lønnsutbetalinger i 2016
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Dyrøy Utleiebygg AS 

Noter til regnskapet for 2016
 

 
Ytelser til ledende personer
 
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
 
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016 2015

Revisjon 19 812 15 200
Andre tjenester 6 888 2 900

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Varige driftsmidler
 

Tomter, Driftsløsøre, Sum
bygninger inventar,  

og annen eiendom  verktøy mm.  
Anskaffelseskost 01.01.2016 2 922 208 153 728 3 075 936
Anskaffelseskost 31.12.2016 2 922 208 153 728 3 075 936

Akk.avskrivning 31.12.2016 -470 375 -153 728 -624 103
Balanseført pr. 31.12.2016 2 451 833 0 2 451 833

   
Årets avskrivninger 62 080 1 000 63 080

   
Økonomisk levetid  20 år
Avskrivningsplan Saldo Lineær

Note 4 - Fordringer og gjeld
 

Forskuddsleie 2016 2015
Forskuddsleie Nordavindhagen 360 000 396 000

Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge er utbetalt Dyrøy Kommune som forskuddsleie på næringslokaler i 
Nordavindhagen
 

Note 5 - Kundefordringer
 
Kundefordringer er oppført til pålydende med fratrekk for avsetning for tap
 

Note 6 -  Bankinnskudd
 

2016
Bundne skattetrekksmidler utgjør 1 521
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Dyrøy Utleiebygg AS 

Noter til regnskapet for 2016
 

Note 7 - Pant og garantier
 
Pantsikret gjeld 2016 2015
Pantelån -1 048 031 -1 054 997

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: 2016 2015
Kundefordringer 208 257 349 750
Forretningsbygg 1 440 915 1 470 324
Sum 1 649 172 1 820 074

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
 
Aksjekapitalen består av:

Antall Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 100 1 000 kr 100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
 

Ordinære      Eier- Stemme-
aksjer andel     andel

Dyrøy Kommune 100 100 % 100 %

Note 9 - Egenkapital
 

Aksjekapital Annen Sum
 egenkapital  

Egenkapital 01.01.2016 100 000 1 961 356 2 061 356
Årsresultat 0 -239 918 -239 918
Egenkapital 31.12.2016 100 000 1 721 438 1 821 438

Note 10 - Skatt
 

Beregning av årets skattegrunnlag: 2016 2015

Ordinært resultat før skattekostnad -239 918 -92 859
Endring i midlertidige forskjeller -207 369 -51 564
Årets skattegrunnlag -447 287 -144 423

Oversikt over midlertidige forskjeller 2016 2015

Driftsmidler inkl goodwill 372 077 332 570
Utestående fordringer -145 603 -302 327
Gevinst- og tapskonto -44 553 -55 691
Sum 181 921 -25 448
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -1 156 508 -709 221
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -974 587 -734 669
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Dyrøy Utleiebygg AS 

Noter til regnskapet for 2016
 

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (24% for i år, 25% for i fjor) -233 901 -183 667

Utsatt skattefordel balanseføres ikke
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