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Økt fysisk aktivitet i skolen - et av regionens viktigste 
folkehelsetiltak 
 
Til rådmenn/skolesjefer 
 
Samfunnsmedisinsk avdeling i Senjalegen ønsker å sette fokus på det vi mener kan bli et 
av regionens viktigste folkehelsetiltak – økt fysisk aktivitetsnivå i skolen. 
 
Folkehelseprofilen for vår region viser at Troms fylke ligger over landsgjennomsnittet på 
en rekke indikatorer for redusert helse hos barn.  
 
De siste tretti årene har det nærmest vært en dobling av andelen overvektige barn. I 
Norge har 15 – 20 % av 9 åringer overvekt eller fedme, og sammenhengen mellom 
overvekt i barneår og i det voksne liv er svært sterk. Denne utviklingen ser ikke ut til å 
stoppe. I Troms er det omtrent fem prosent flere med overvekt/fedme ved sesjon enn i 
landet for øvrig (22,5 vs. 27,8 %). I Helseregion Nord er det tre – fire prosent flere 
overvektige 8-åringer enn landet sett under ett.  
 
I tillegg er det slik at norske barn sitter mest stille av alle barn i Europa (40t/uke). Norske 
barn bruker også mindre tid på fysisk aktivitet enn barn i andre europeiske land. 
Helsedirektoratet anbefaler at barn bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. 
Flertallet av norske barn er i mindre aktivitet enn dette, og undersøkelser tyder på at 
dette spesielt gjelder barn som bor utenfor byer. Det er også godt dokumentert at 
inaktive barn sjelden blir aktive voksne. Grunnlaget legges altså i barneårene. 
 
Det er noe færre barn som oppgir at de trives på skolen i Troms enn landet for øvrig, og i 
Troms er det også noen flere som oppgir at de mobbes på skolen sammenliknet med 
landet resten av landet. Sammenhengen mellom mobbing og senere psykisk og fysisk 
sykdom er sterk. 
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Psykiske sykdommer representerer et stort helseproblem hos barn i Norge. Sykdommene 

er en betydelig risikofaktor for frafall i videregående skole som igjen påvirker 

yrkeskarrieren og øker sannsynligheten for å bli ung ufør. Disse sykdommene er 

interessante i et folkehelseperspektiv blant annet fordi helsetapet er stort og fordi vi vet 

at det er mulig å forebygge storparten av sykdomsbyrden. Personer som blir syke i 

voksenlivet har ofte hatt psykisk sykdom i barneår. Til enhver tid regner vi med at 

omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller 

kriteriene til en psykisk lidelse. Opp mot én av fem har nedsatt funksjon på grunn av 

psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. De siste årene har det trolig 

vært en økning av barn og unge med depresjon og/eller angstlidelser. Fra 2004 til 2013 

har bruken av antidepressiva blant tenåringer økt med nesten 50 %. 

 

Det er også viktig å være klar over at disse sykdommene rammer befolkningen skjevt – 

forekomsten varierer i stor grad med sosioøkonomisk status, dvs. at barn med foreldre 

med lav utdanning og inntekt rammes i større grad enn andre. 

 

Tiltak mot hele befolkningen er mest effektivt når man ønsker å gjøre noe med en 

sykdom eller risikofaktor som er svært utbredt, mens tiltak rettet mot spesielle 

målgrupper er viktigst ved tilstander som er sjeldne eller bare oppstår i deler av 

befolkningen. I denne sammenheng mener vi derfor at skolen er en svært viktig arena for 

folkehelsearbeid. Blant annet på grunn av sosiale ulikheter i helse er det generelt slik at 

barna med det laveste aktivitetsnivået også er de barna som ikke deltar i organisert idrett 

på fritiden. Slik vi ser det har skolen en unik og viktig oppgave i å øke disse barnas 

aktivitetsnivå, og dermed også bidra til å rette opp sosiale ulikheter i helse. 

 

Helsedirektoratet har laget en rapport («Trivsel i skolen», 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/970/Trivsel%20i%20skolen

%20IS-2345.pdf) som blant annet beskriver fordelene med daglig fysisk aktivitet i skolen. 

Det er godt dokumentert at et høyt fysisk aktivitetsnivå i skolen fremmer både fysisk og 

psykisk helse. Undersøkelser viser også at det ikke går ut over skoleprestasjoner i de 

andre fagene, men at barna heller gjør det faglig bedre når de får lov å være fysisk aktive. 

Det er altså store fordeler og svært få ulemper knyttet til et slikt tiltak. 

 

På bakgrunn av dette er det nå mange som mener at 60 minutter daglig fysisk aktivitet i 

skolen bør bli lovfestet. Samtidig er det mulig å få til dette innenfor dagens rammer, og ut 

fra vår kjennskap til feltet er det allerede flere kommuner i Norge som har innført dette. 
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Samfunnsmedisinsk avdeling mener at 60 minutter daglig fysisk aktivitet i alle skoler i 

regionen kunne vært et av de viktigste helsefremmende folkehelsetiltak vi kan sette i 

verk. Vi ønsker å høre hvordan rådmenn og skolesjefer ser på dette, og vi går gjerne i 

dialog om hvordan dette kan implementeres. 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Steinar Konradsen 
ass.kommuneoverlege 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
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Fra: Gørill Traasdahl (gorill.traasdahl@krisesenteretmidt-troms.no)
Sendt: 28.07.2017 11:15:18
Til: 'Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no)'; 'Bardu kommune 
(postmottak@bardu.kommune.no)'; 'Salangen kommune (postmottak@salangen.kommune.no)'; 
'Lavangen kommune (postmottak@lavangen.kommune.no)'; Dyrøy kommune postmottak; 'Sørreisa 
kommune (postmottak@sorreisa.kommune.no)'; 'Tranøy kommune 
(postmottak@tranoy.kommune.no)'; 'Torsken kommune (postmottak@torsken.kommune.no)'; 'Berg 
kommune (postmottak@berg.kommune.no)'; 'Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no)'
Kopi: 

Emne: Årsrapport 2016 fra Krisesenteret i Midt-Troms
Vedlegg: Årsrapport 2016 med regnskap.pdf;image001.png
Vedlagt finner dere årsrapport fra Kriseesenteret i Midt-Troms. Jeg ber om at det videresendes til 
kommunestyrerepresentanter og politikere i kommunen din.

På forhånd tusen takk!

Ha en fin sommer??

Med vennlig hilsen

Gørill Traasdahl

Daglig leder 
Krisesenteret i Midt-Troms
Telefon 778 45260
Epost: gorill.traasdahl@krisesenteretmidt-troms.no
www.krisesenteretmidt-troms.no
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Fra: Udir (ikke svar) (mailer@utdanningsdirektoratet.no)
Sendt: 15.08.2017 11:04:32
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dronning Sonjas skolepris
Vedlegg: 

Jobber dere for å fremme likeverd og inkludering på skolen deres? Da kan dere vinne Dronning 
Sonjas skolepris 2017!

«Det å få Dronning Sonjas skolepris opplever vi som en stor ære og anerkjennelse til alle ansatte og 
elever, som i samarbeid jobber for et best mulig læringsmiljø. Prisen forplikter og gir oss inspirasjon 
og motivasjon til videre arbeid for å skape en enda bedre skole,» - Rektor ved Gjøvik videregående 
skole i 2015.

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en grunn- eller videregående skole som har utmerket seg ved å 
praktisere likeverd og inkludering på skolen. Det er fylkesmennene i hvert embete som har ansvar 
for å nominere aktuelle skoler. Dere kan fremdeles kontakte deres fylkesmann for å synliggjøre deres 
skole og kanskje dere vil nettopp dere bli nominert. Men skynd dere, fristen går snart ut.

Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk og et diplom. Les mer på 
www.udir.no/dronningsonjasskolepris

Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser 
til oss.

Vennlig hilsen

Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

Denne meldingen er sendt til:

Grunnskoler
Kommuner
Videregående skoler
Fylkeskommuner

Kopi til:
Fylkesmenn via FM-nett

Page 1 of 1
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Fra: Utdanningsdirektoratet (mailer@utdanningsdirektoratet.no)
Sendt: 25.04.2017 10:07:56
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Ny rammeplan for barnehager er fastsatt
Vedlegg: 

Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017. 
Les den nye rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-
rammeplan/

Ved barnehagestart høsten 2017 sender vi ut trykt utgave til alle barnehager. Ved barnehagestart 
lanserer vi også en ny visning av rammeplanen på udir.no, med mer direkte kobling mellom 
rammeplanen og frivillig støttemateriell.

Les mer om planene utover høsten: http://udirbeta.udir.no/ny-rammeplan-hva-kommer-i-host/

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

Utdanningsdirektoratet ber dere som mottar denne e-posten informere andre aktuelle instanser.

Denne meldingen er sendt til:
Barnehager 
Kommuner

Kopi til:
PBL
Utdanningsforbundet
Foreldreutvalget for barnehager
Fagforbundet
KS
Kunnskapsdepartementet
Fylkesmenn via FM-nett

For generelle meldinger til Utdanningsdirektoratet kan du bruke adressen 
post@utdanningsdirektoratet.no

Page 1 of 1
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/504 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 09.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy kommune som MOT-kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 15/17 17.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I møte i OpOm i juni ble det fattet følgende vedtak: 

Opom ønsker at administrasjonen utarbeider et saksframlegg som beskriver deltagelse i 

organisasjonen MOT til politisk behandling i kommunestyret i juni. Dette skal være et tiltak for å 

forbedre oppvekstvilkår i Dyrøy kommune.  

Administrasjonens vurdering 

MOT er en er en ungdoms og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot 

- Til å leve, til å bry seg og til å si nei.  

MOT utvikler robust ungdom som inkluderer alle. Visjon er varmere og tryggere samfunn. 
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Viktige mål i MOTs arbeid er: 

MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig mobbing. MOT 

utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en eneste venn.  

Mindre psykiske vansker 

MOT utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, som motvirker psykiske 

vansker. 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig selvbilde, viser en undersøkelse foretatt av 

forskere i KoRus. Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, kan 

være depresjon, tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker som 

f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som 

«kjøper seg en bedre verdi», bl.a. for å bli sett og for å imponere omverdenen. 

Mindre rusmisbruk 

MOT utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som motvirker rusmisbruk. 

Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet.  

 

Situasjon i Dyrøy 

Undersøkelser som er gjort, både elevundersøkelsen, som gjennomføres på skolen hver høst, og i 

Ungdata-undersøkelsen som var gjort høsten 2015, viser at det er utfordringer både i forhold til 

mobbing, til psykiske vansker og vi er også kjent med at det er et rusmiljø i Dyrøy som 

bekymrer. Det er viktig å styrke barn og unges mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. 

 

Den viktigste målgruppen i Dyrøy er ungdom i ungdomsskolealder og derfor er programmet for 

«Robust ungdom 12-16» det mest aktuelle programmet for Dyrøy. «Robust ungdom 16-25» er 

for videregående skoler. Det er også to tilleggsprogrammer, «Skolen som samfunnsbygger» og 

«Kommunen som samfunnsbygger». 

Å bli en del av MOT vil kunne være med å styrke arbeidet med et godt oppvekstmiljøet i Dyrøy. 

Programmet «Kommunen som samfunnsbygger» er et program som vil styrke den helhetlige 

utviklinga av oppvekstmiljøet med verktøy for å nå mål innenfor oppvekst og helse, ikke bare 

innenfor skole. Dette programmet skal bidra til at ungdomsskoler har programmet «Robust 

ungdom 12-16», og skolen er uansett en viktig aktør i MOT-arbeidet.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Øystein Rørslett 

utvalgsleder fungerende rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: H30 

Saksmappe: 2017/185 

Saksbehandler: Tove Utmo 

Dato: 10.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 16/17 17.10.2017 

Formannskapet  27.10.2017 

Kommunestyret  07.12.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Hjemmel: Fastsatt av Dyrøy kommunestyre …… med hjemmel i lov av 24.juni 2011 nr. 30 om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a første ledd og 

lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient – og brukerrettighetsloven) § 2-

1e. 

 

 § 1. Formål 

Forskriften skal sikre den enkelte bruker bedre forutsigbarhet og mer 

åpenhet rundt kriterier for tildeling og ventelister samt styrke rettighetene 

til omsorgstrengende. Den skal tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal 

få en vurdering og rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunenes 

kapasitet der og da. 
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§ 2. Virkeområde 

Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Forskriften omfatter: 

a) Brukere og pasienter med umiddelbart behov for langtidsplass 

b) Brukere og pasienter med behov for langtidsplass, men som med forsvarlige tjenester fra 

kommunen vurderes å kunne bo hjemme i påvente av ledig langtidsplass. 

§ .3 Definisjoner 

Med institusjon menes blant annet sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig, 

kommunal rus institusjon og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5. Opphold i sykehjem er oftest et tjenestetilbud beregnet på eldre 

pasienter. Forsriften vil derfor være innrettet mot eldre pasienter og brukere og institusjonen 

sykehjem. Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold.  

§ 3.Grunnlag, momenter som vektlegges i vurderingen 

Helse- og omsorgstjenester i forskriftens virkeområde tildeles etter prinsippet om «lavest 

effektive omsorgsnivå» (LEON). Det betyr at søkere som fyller vilkår for tildeling av tjenester 

skal ha de tjenestene som til enhver tid vurderes å være på riktig nivå i omsorgs-trappa.  

Omsorgstrappa i kommunene har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med 

økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. 

All tjenestetildeling i kommunene henger sammen. Dersom søkeren mottar helse- og 

omsorgstjenester fra før, skal de tjenestene som yter omsorgen dokumentere sin faglige 

vurdering med ulike scoringsverktøy, inkludert IPLOS-registrering. 

Pasientens hjemmesituasjon skal vektlegges. Med det menes om boligen for eksempel ligger slik 

til, eller er utformet slik at den vanskeliggjør eller umuliggjør mottak av forsvarlig helsehjelp. 

§ 4.Kriterier for tildeling 

-Langtidsopphold i sykehjem er primært for pasienter som på grunn av kroniske lidelser har 

hyppige akutte innleggelser på sykehus, korttidsavdelingen eller ofte benytter legevakt av ulike 

helseplager. 

-Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets 

gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. 

-Pasienten har ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for funksjonstapet 

om brukeren fortsetter å bo i eget hjem. 

-Pasienten vurderes etter utredning til å ha demens eller kognitiv svikt som gjør vedkommende 

ute av stand til å tilkalle hjelp selv. 

- Pasienten må gi sitt samtykke til at tjenesten iverksettes, alternativt pårørende om vilkårene etter  

pasient og brukerrettighetslovens § 4a er oppfylt. 

- Pasienten må ha store funksjonstap og behov som krever tett oppfølging. 

- Tilbudet i hjemmet anses ikke som forsvarlig.  
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Søknadsbehandling 

Når pasienten søker om langtidsplass på sykehjem, skal kommunen vurdere om vedkommende 

har rett til langtidsopphold i sykehjem. Kommunen skal kartlegge pasientens helsetilstand og 

funksjonsnivå. 

Det skal legges stor vekt på hva pasienten selv mener ved utformingen av tjenestetilbudet og på 

pasientens evne til å mestre egen hverdag. 

 

Egenandel 

Kommunens beregning av egenandel følger forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

 

Klage 

Reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 gjelder tilsvarende for klager etter denne 

forskriften. 

 

Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Øystein Rørslett 

utvalgsleder fungerende rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/472 

Saksbehandler: Tove Utmo 

Dato: 10.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Påvirkbare egen inntekter pleie- og omsorg Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 17/17 17.10.2017 

Formannskapet  27.10.2017 

Kommunestyret  07.12.2017 
 

Vedlegg 

1 Forslag til økning av påvirkbare inntekter PLO 2018 

 

Saksopplysninger 

Alle påvirkbare egeninntekter legges frem hvert år til politisk behandling forbindelse med 

budsjettarbeidet. Disse vedtas i kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at 

eventuelle endringer kan innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og 

omsorg: 

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon. Dyrøy kommune følger statens 

satser for tiden: 

 Korttidsopphold sykehjem kr 200,- p.r døgn. 

 Dagopphold kr 80,- · 

 Nattopphold kr 80,- 

 Langtidsopphold er inntektsregulert 

 

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. (se 

vedlegg) 

 

Dagsenter sats (Dagtilbud hjemmeboende demente) 1, 2 eller 3 per dag per plass. Full pakke 

inkludert frokost, middag og transport kr 139,-)  

 

Utvalgsleders innstilling: 
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Karl Johan Olsen Øystein Rørslett 

utvalgsleder rådmann 
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FORSLAG TIL ØKNING AV PÅVIRKBARE INNTEKTER 
PLO 2018 

     
Pleie og 
omsorg         
Vederlag for 
korttidsopphol
d i 

 Pris i 
2017  

Pris 
2018 Pris i 2017 Pris i 2018 

sykehjemmet         

Korttidsopphold 
(pr døgn) 

           
155,00  155 

Egenbetaling for 
kommunale tjenester i 
og utenfor institusjon 
reguleres iht til Forskrift 
om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Egenbetaling for kommunale 
tjenester i og utenfor 
institusjon reguleres iht til 
Forskrift om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Korttidsopphold 
(pr dag/natt) 

             
80,00  80 

Egenbetaling for 
kommunale tjenester i 
og utenfor institusjon 
reguleres iht til Forskrift 
om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Egenbetaling for kommunale 
tjenester i og utenfor 
institusjon reguleres iht til 
Forskrift om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på kr 
1.828,-   
Dette satsen forventes 
også regulert iht forskrift, jfr. 
over.       
Hjemmehjelp 
pr. mnd. 

 Pris i 
2017  

Pris 
2018 Pris i 2017 Pris i 2018 

          
Husstandens 
netto inntekt, 
inntil 2 G 

           
200,00  200 

Egenbetaling for 
kommunale tjenester i 
og utenfor institusjon 
reguleres iht til Forskrift 
om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Egenbetaling for kommunale 
tjenester i og utenfor 
institusjon reguleres iht til 
Forskrift om egenandel for 
kommunale helse og 
omsorgstjenester 

Husstandens 
netto inntekt, 2 
G - 3 G 

           
824,00  830 

Husstandens 
netto inntekt, 3 
G - 4 G  

        1 
339,00  1345 

Husstandens 
netto inntekt, 4 
G - 5 G  

        1 
854,00  1860 

Husstandens 
netto inntekt, 5 
G + 

        2 
369,00  2375 

Dagtilbud 
hjemmeboende 
pr gang 

 Pris i 
2017  

Pris 
2018 Pris i 2017 Pris i 2018 
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Kost + transport 
           

137,00  140     

Kost - transport 
             

95,00  98     
     
     
 
Kommentar evt. endring av satser for 2018 hjemmehjelp: De satsene som gjelder for 
2017 har ikke vært regulert siden 2015. Det ble gjort stor økning i 2014, og litt i 2015. 
Forslag – økes med kr. 6,- fra 2G – 3G og oppover. 
 
 
Pleie og omsorg         

Salg av mat til beboere ved Dyrøy  
 Pris i 
2017  Pris i 2018 

Endring 
fra 

Endring 
i 

omsorgssenter     
2017 - 
2018 prosent 

Salg av middag inkl kaffe og kake 
        
95,00   kr       114   kr         19  20,0 % 

Salg av middag inkl kaffe og kake 1/2 
porsjon 

        
62,00   kr         74   kr         12  20,0 % 

Utkjøring 
        
16,00   kr         21   kr           5  32,0 % 

Full kost 
      
146,26   kr       183   kr         37  25,0 % 

Vask/Alarm 
 Pris i 
2017  Pris i 2018 

Endring 
fra 

Endring 
i 

      2017-2018 prosent 

Tøyvask 
      

357,00   kr       428   kr         71  20,0 % 

Alarm 
      

272,00   kr       326   kr         54  20,0 % 

Spesialalarm 
      

293,00   kr       308   kr         15  5,0 % 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: A22 

Saksmappe: 2017/181 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 09.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Påvirkbare egeninntekter, foreldrebetaling SFO 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 18/17 17.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det ikke vært lagt inn betaling for mat på SFO.  

Administrasjonens vurdering 

Skolefritidsordninga har hittil ikke fakturert betaling for frokost til elever som er på første økt. 

Elevene har betalt 10 kr pr frokost i kontanter. I tillegg til frokost, lages det måltider i løpet av 

uka på de øvrige øktene som det ikke tas betaling for.  Det foreslås derfor at prisen pr måned 

økes med 100 kr i tillegg til prisstigning. Dette vil dekke utgifter til frokost og øvrige måltider 

som serveres på SFO. Det vil være mer forutsigbart for planlegging av måltider og også gi 

mulighet for frukt og grønt, dersom det legges inn i avgiften.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

SFO-betalingen økes med 100 kr pr måned utover prisstigning for å dekke utgifter til 

matservering. 

Inntil 10 timer  1 270,- 

Inntil 20 timer  1 853,- 

Inntil 28 timer  2 660,- 

Ordninga med 30 prosent søskenmoderasjon opprettholdes. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Øystein Rørslett 

utvalgsleder fungerende rådmann 
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