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PS�11/17�Referatsak

RS�12/17�Orientering�fra�ordfører,�rådmann�og�administrasjon



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 DYRØY KOMMUNE 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

Att. Rådmann 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2010/234 

Kine Svendsen 

922 05 578 

026 

 

08.05.2017 

 

Melding om vedtak 
 

Melding om vedtak: RS 3/17 Anmodning om opplysninger - legetjenester 

Dyrøy eldreråd behandlet i møtet 01.03.17, sak RS 3/17 Anmodning om opplysninger - 

legetjenester. Følgende ble fattet: 

Vedtak i Eldrerådet - 01.03.2016 

 Dyrøy eldreråd etterlyser svar på brev pr. 11.11.16 fra Fylkesmannen i Troms til Dyrøy 

kommune ang. anmodning om opplysninger. 

 

Eldrerådet forutsetter at rådmann svarer snarlig. 

 

Eldrerådet referer også til siste setning i 4 avsnitt i brev: Vi ber kommunen ta stilling til 

bekymringen og svarer Dyrøy pensjonistforening med kopi til Fylkeskommunen i Troms. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kine Svendsen 

sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Erla Sverdrup  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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(postmottak@austevoll.kommune.no); Austrheim kommune (post@austrheim.kommune.no); 
Averøy kommune (post@averoy.kommune.no); Balestrand kommune 
(postmottak@balestrand.kommune.no); Ballangen kommune (post@ballangen.kommune.no); 
Balsfjord kommune (postmottak@balsfjord.kommune.no); Bamble kommune 
(postmottak@bamble.kommune.no); Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no); Beiarn 
kommune (post@beiarn.kommune.no); Berg kommune (postmottak@berg.kommune.no); Bergen 
kommune (info.avd@bergen.kommune.no); Berlevåg kommune 
(postmottak@berlevag.kommune.no); Bindal kommune (postmottak@bindal.kommune.no); 
Birkenes kommune (postmottak@birkenes.kommune.no); Bjerkreim kommune 
(postmottak@bjerkreim.kommune.no); Bjugn kommune (postmottak@bjugn.kommune.no); Bodø 
kommune (postmottak@bodo.kommune.no); Bokn kommune (postmottak@bokn.kommune.no); 
Bremanger kommune (post@bremanger.kommune.no); Brønnøy kommune 
(postmottak@bronnoy.kommune.no); Bygland kommune (post@bygland.kommune.no); Bykle 
kommune (postmottak@bykle.kommune.no); Bærum kommune (post@baerum.kommune.no); Bø 
kommune (1) (post@boe.kommune.no); Bø kommune (postmottak@bo.kommune.no); Bømlo 
kommune (postmottak@bomlo.kommune.no); Båtsfjord kommune 
(postmottak@batsfjord.kommune.no); Drammen kommune 
(kommunepost@drammen.kommune.no); Drangedal kommune 
(postmottak@drangedal.kommune.no); Dyrøy kommune postmottak; Dønna kommune 
(post@donna.kommune.no); Eid kommune (post@eid.kommune.no); Eide kommune 
(postmottak@eide.kommune.no); Eidfjord kommune (postmottak@eidfjord.kommune.no); Eidsberg 
kommune (postmottak@eidsberg.kommune.no); Eidskog kommune 
(postmottak@eidskog.kommune.no); Eidsvoll kommune (post@eidsvoll.kommune.no); Eigersund 
kommune (post@eigersund.kommune.no); Elverum kommune (postmottak@elverum.kommune.no); 
Enebakk kommune (postmottak@enebakk.kommune.no); Engerdal kommune 
(postmottak@engerdal.kommune.no); Etne kommune (firmapost@etne.kommune.no); Etnedal 
kommune (postmottak@etnedal.kommune.no); Evenes kommune 
(postmottak@evenes.kommune.no); Farsund kommune (post@farsund.kommune.no); Fauske 
kommune (postmottak@fauske.kommune.no); Fedje kommune (postmottak@fedje.kommune.no); 
Fet kommune (firmapost@fet.kommune.no); Finnøy kommune (post@finnoy.kommune.no); Fitjar 
kommune (fitjar@fitjar.kommune.no); Fjaler kommune (postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no); 
Fjell kommune (postmottak@fjell.kommune.no); Flakstad kommune 
(postmottak@flakstad.kommune.no); Flatanger kommune (postmottak@flatanger.kommune.no); 
Flekkefjord kommune (post@flekkefjord.kommune.no); Flesberg kommune 
(postmottak@flesberg.kommune.no); Flora kommune (postmottak@flora.kommune.no); Flå 
kommune (postmottak@flaa.kommune.no); Folldal kommune (postmottak@folldal.kommune.no); 
Forsand kommune (post@forsand.kommune.no); Fosnes kommune 
(postmottak@fosnes.kommune.no); Fredrikstad kommune (postmottak@fredrikstad.kommune.no); 
Frogn kommune (postmottak@frogn.kommune.no); Froland kommune 
(post@froland.kommune.no); Evje og Hornes kommune (post@e-h.kommune.no); Frosta kommune 
(postmottak@frosta.kommune.no); Fræna kommune (postmottak@frana.kommune.no); Frøya 
kommune (postmottak@froya.kommune.no); Fusa kommune (postkasse@fusa.kommune.no); 
Fyresdal kommune (postmottak@fyresdal.kommune.no); Førde kommune 
(postmottak@forde.kommune.no); Gamvik kommune (postmottak@gamvik.kommune.no); Gaular 
kommune (postmottak@gaular.kommune.no); Gausdal kommune 
(postmottak@gausdal.kommune.no); Gildeskål kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no); 
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Giske kommune (post@giske.kommune.no); Gjemnes kommune (post@gjemnes.kommune.no); 
Gjerdrum kommune (postmottak@gjerdrum.kommune.no); Gjerstad kommune 
(postmottak@gjerstad.kommune.no); Gjesdal kommune (postmottak@gjesdal.kommune.no); Gjøvik 
kommune (postmottak@gjovik.kommune.no); Gloppen kommune (post@gloppen.kommune.no); 
Gol kommune (postmottak@gol.kommune.no); Gran kommune (postmottak@gran.kommune.no); 
Grane kommune (post@grane.kommune.no); Granvin herad (postmottak@granvin.kommune.no); 
Gratangen kommune (postmottak@gratangen.kommune.no); Grimstad kommune 
(postmottak@grimstad.kommune.no); Grong kommune (postmottak@grong.kommune.no); Grue 
kommune (post@grue.kommune.no); Gulen kommune (postmottak@gulen.kommune.no); Hadsel 
kommune (postmottak@hadsel.kommune.no); Halden kommune 
(postmottak@halden.kommune.no); Halsa kommune (post@halsa.kommune.no); Hamar kommune 
(postmottak@hamar.kommune.no); Hamarøy kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); 
Hammerfest kommune (postmottak@hammerfest.kommune.no); Haram kommune 
(postmottak@haram.kommune.no); Hareid kommune (postmottak@hareid.kommune.no); Harstad 
kommune (postmottak@harstad.kommune.no); Hasvik kommune 
(postmottak@hasvik.kommune.no); Hattfjelldal kommune; Haugesund kommune 
(postmottak@haugesund.kommune.no); Hemne kommune (postmottak@hemne.kommune.no); 
Hemnes kommune (postmottak@hemnes.kommune.no); Hemsedal kommune 
(postmottak@hemsedal.kommune.no); Herøy kommune (post@heroy-no.kommune.no); Herøy 
kommune (postmottak@heroy.kommune.no); Hitra kommune (postmottak@hitra.kommune.no); 
Hjartdal kommune (postmottak@hjartdal.kommune.no); Hjelmeland kommune 
(postmottak@hjelmeland.kommune.no); Hobøl kommune (post@hobol.kommune.no); Hof 
kommune (postmottak@hof.kommune.no); Hol kommune (postmottak@hol.kommune.no); Hole 
kommune (postmottak@hole.kommune.no); Mandal kommune (fellespost@mandal.kommune.no); 
Marker kommune (post@marker.kommune.no); Marnadal kommune 
(service@marnardal.kommune.no); Masfjorden kommune (post@masfjorden.kommune.no); Meland 
kommune (postmottak@meland.kommune.no); Meldal kommune 
(postmottak@meldal.kommune.no); Melhus kommune (postmottak@melhus.kommune.no); Meløy 
kommune (postmottak@meloy.kommune.no); Meråker kommune 
(postmottak@meraker.kommune.no); Midsund kommune (postmottak@midsund.kommune.no); 
Midtre Gauldal kommune (postmottak@midtre-gauldal.kommune.no); Modalen kommune 
(postmottak@modalen.kommune.no); Modum kommune (postmottak@modum.kommune.no); 
Molde kommune (postmottak@molde.kommune.no); Moskenes kommune 
(postmottak@moskenes.kommune.no); Moss kommune (post@moss.kommune.no); Målselv 
kommune (postmottak@malselv.kommune.no); Måsøy kommune 
(postmottak@masoy.kommune.no); Namdalseid kommune (postmottak@namdalseid.kommune.no); 
Holmestrand kommune (postmottak@holmestrand.kommune.no); Holtålen kommune 
(epost@holtalen.kommune.no); Hornindal kommune (post@hornindal.kommune.no); Horten 
kommune (postmottak@horten.kommune.no); Hurdal kommune (postmottak@hurdal.kommune.no); 
Hurum kommune (postmottak@hurum.kommune.no); Hvaler kommune 
(postmottak@hvaler.kommune.no); Hyllestad kommune 
(postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no); Hægebostad kommune 
(postmottak@haegebostad.kommune.no); Høyanger kommune 
(postmottak@hoyanger.kommune.no); Høylandet kommune (postmottak@hoylandet.kommune.no); 
Hå kommune (post@ha.kommune.no); Ibestad kommune (postmottak@ibestad.kommune.no); 
Inderøy kommune (postmottak@inderoy.kommune.no); Iveland kommune 
(postmottak@iveland.kommune.no); Jevnaker kommune (postmottak@jevnaker.kommune.no); 
Jondal kommune (post@jondal.kommune.no); Jølster kommune (postmottak@jolster.kommune.no); 
Karasjok kommune (postmottak@karasjok.kommune.no); Karlsøy kommune 
(postmottak@karlsoy.kommune.no); Karmøy kommune (postmottak.sentral@karmoy.kommune.no); 
Kautokeino kommune (e-post@kautokeino.kommune.no); Klepp kommune 
(postmottak@klepp.kommune.no); Klæbu kommune (postmottak@klabu.kommune.no); Kongsberg 
kommune (postmottak@kongsberg.kommune.no); Kongsvinger kommune 
(postmottak@kongsvinger.kommune.no); Kragerø kommune (post@kragero.kommune.no); 
Kristiansand kommune (postmottak@kristiansand.kommune.no); Kristiansund kommune 
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(postmottak@kristiansund.kommune.no); Krødsherad kommune 
(krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no); Kvalsund kommune 
(servicekontoret@kvalsund.kommune.no); Kvam herad (postmottak@kvam.kommune.no); 
Kvinesdal kommune (post@kvinesdal.kommune.no); Kvinnherad kommune 
(post@kvinnherad.kommune.no); Kviteseid kommune (post@kviteseid.kommune.no); Kvitsøy 
kommune (post@kvitsoy.kommune.no); Kvæfjord kommune (postmottak@kvafjord.kommune.no); 
Kvænangen kommune (postmottak@kvanangen.kommune.no); Kåfjord kommune 
(postmottak@kafjord.kommune.no); Lardal kommune (post@lardal.kommune.no); Larvik kommune 
(post@larvik.kommune.no); Lebesby kommune (postmottak@lebesby.kommune.no); Leikanger 
kommune (postmottak@leikanger.kommune.no); Leirfjord kommune 
(postmottak@leirfjord.kommune.no); Leka kommune (post@leka.kommune.no); Leksvik kommune 
(post@leksvik.kommune.no); Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no); Lesja kommune 
(postmottak@lesja.kommune.no); Levanger kommune (post@lavangen.kommune.no); Levanger 
kommune (postmottak@levanger.kommune.no); Lier kommune (postmottak@lier.kommune.no); 
Lierne kommune (postmottak@lierne.kommune.no); Lillehammer kommune 
(postmottak@lillehammer.kommune.no); Lillesand kommune (postmottak@lillesand.kommune.no); 
Lindesnes kommune (postmottak@lindesnes.kommune.no); Lindås kommune 
(postmottak@lindas.kommune.no); Lom kommune (post@lom.kommune.no); Loppa kommune 
(postmottak@loppa.kommune.no); Lund kommune (postmottak@lund.kommune.no); Lunner 
kommune (post@lunner.kommune.no); Lurøy kommune (postmottak@luroy.kommune.no); Luster 
kommune (postmottak@luster.kommune.no); Lyngdal kommune (post@lyngdal.kommune.no); 
Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Lærdal kommune (post@laerdal.kommune.no); 
Lødingen kommune (postmottak@lodingen.kommune.no); Lørenskog kommune 
(postmottak@lorenskog.kommune.no); Løten kommune (post@loten.kommune.no); Malvik 
kommune (postmottak@malvik.kommune.no)
Kopi: 

Emne: Til landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd - Invitasjon til dialogmøte - Leve hele 
livet
Vedlegg: Invitasjonsbrev til landets eldreråd (002).pdf

Til landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Gjennom fire regionale 
dialogmøter inviteres ulike aktører til dialog og erfaringsutveksling.

Vedlagt følger invitasjon fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie til deltakelse i dette arbeidet.

Påmeldingsfrist er 5. mai. Se vedlagte invitasjon for mer informasjon om møtene, samt påmelding.  

Vi ber kommunene  og fylkeskommunene om å videreformidle invitasjonen til sine eldreråd.

Mvh
Helse- og omsorgsdepartementet
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Statsråden 

 

 
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt. 9  Telefon: 22 24 90 90 
Org. nr.: 983 887 406 

 

 
  Til landets eldreråd 

 
 
 
       

Deres ref Vår ref Dato 

 17/511-  06.04.2017 

 
 
Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet. Vi trenger deres innspill og erfaringer!  
 
Regjeringen vil skape en kvalitetsreform for eldre, med fokus på fire hovedtemaer: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og gjennomføring. Reformen har fått navnet 
Leve hele livet. Målet er flere gode leveår med god helse og mestring, pårørende som ikke 
blir utslitt og ansatte som får brukt sin kompetanse.   
 
Det er de senere årene lagt fram en rekke tiltak og virkemidler i de stortingsmeldinger, 
strategier og planer som allerede er vedtatt. Gjennomføringen av disse skal danne 
fundamentet for reformarbeidet. Samtidig er det behov for å løfte fram noen områder spesielt, 
og se nærmere på hva som kan bedre kvaliteten og redusere uønsket variasjon i tjenestene. 
 
Vi tror at brukere, pårørende, frivillige og ansatte i kommunene kan bidra med verdifulle 
erfaringer som kan danne grunnlag for innholdet i en slik reform.  
 
Jeg vil med dette invitere de kommunale  og fylkeskommunale eldrerådene til å delta i dette 
arbeidet.  
 
De neste månedene skal det arrangeres fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire 
hovedtemaene. Her ønsker jeg å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike 
områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke 
verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode 
tiltakene. 
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Side 2 
 

 
Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene 
30.05. kl.10.00-14.00  Stavanger  Mat    Scandic Forum  
20.06. kl.13.00-17.00 Bergen   Helsehjelp   Scandic Ørnen 
31.08. kl.11.00-15.00  Bodø   Aktivitet/fellesskap  Radisson Blu Hotel 
26.09. kl.11.00-15.00  Hamar  Sammenheng/   Scandic Hotel Hamar  
        gjennomføring 
 
Påmelding 
Påmelding gjøres elektronisk via denne nettsiden https://www.regjeringen.no/2547685/. Det 
er et begrenset antall plasser på hvert møte, og kun mulig å delta på ett av de fire møtene. Vi 
ber deg derfor rangere møtene i prioritert rekkefølge. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet. 
Kryss av for hvilken målgruppe du tilhører, og hvilken kommunes/fylkeskommunes eldreråd 
du representerer. For å sikre en bred representasjon av brukere og organisasjoner settes det et 
tak på èn deltaker per eldreråd.  
 
For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og 
pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmeldingen blir stor.  
Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din 
påmelding er registrert, og innen 15. mai en bekreftelse på om du har fått plass. Ved endelig 
bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program og kort 
presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeidet. 
Gruppearbeidet vil ledes av et innovasjonsmiljø. 
 
Dersom du ikke har anledning til å melde deg på via nett-skjema kan du sende skriftlig 
påmelding til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo, merk 
konvolutten Leve hele livet.  
 
Frist for påmelding er 5. mai 2017.  
 
Møtet er gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og ev. utgifter til overnatting.  
 
Kom med innspill 
Skriftlige innspill kan også sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. adresse ovenfor, 
eller på e-post til levehelelivet@hod.dep.no.  
 
Vi ser fram til å møte deg og høre dine erfaringer og innspill.  
 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen  

 
Bent Høie 

-�9�-
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 27.04.2017 15:18:46
Til: 
Kopi: 

Emne: Påminnelse og presisering: Invitasjon til regionale dialogmøter for Leve hele livet
Vedlegg: 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til invitasjoner til å delta på regionale dialogmøter for Leve hele livet-
en kvalitetsreform for eldre, som ble sendt til alle landets kommuner den 06.04.17-

Vi vil understreke at invitasjonen til landets eldreråd av praktiske årsaker er sendt via kommunens 
postmottak, og at alle eldreråd kan stille med 1-2 deltakere. Påmelding til dialogmøtene skjer direkte fra 
eldrerådenes side til
https://www.regjeringen.no/2547685/

Kommunene er invitert til å delta med kommunalt ansatte og ledere (administrativt og politisk) med inntil 4 
representanter per kommune.  Vi ber om at kommunene/bydelene foretar en samlet vurdering av sin 
deltakelse.

Vi ber om at denne e-posten også videreformidles til eldrerådet.

Vi vil oppfordre både eldrerådene og kommunene til å delta på møtet for å gi innspill til reformarbeidet.

Velkommen!

Hilsen

Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Page 1 of 1

08.05.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/99891_FIX.HTM
-�10�-



Fra: Ingrid Køhler Knutsen (Ingrid.Kohler.Knutsen@helsedir.no)
Sendt: 04.04.2017 12:34:13
Til: post@aremark.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; 
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no; 
postmottak@halden.kommune.no; post@hobol.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
post@marker.kommune.no; post@moss.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; 
postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; post@rade.kommune.no; 
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@skiptvet.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; post@asker.kommune.no; 
postmottak@ahk.no; post@baerum.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; 
postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; 
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@nes-
ak.kommune.no; postmottak@nesodden.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; 
postkasse@oppegard.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; 
postmottak@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no; post@vestby.kommune.no; 
post@as.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; 
postmottak@engerdal.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; post@grue.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; 
post@loten.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; 
post@stange.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; 
postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 
postmottak@amot.kommune.no; post@asnes.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; 
postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; 
postmottak@lillehammer.kommune.no; post@lom.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; postmottak@nordre-
land.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; 
post@skjaak.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no; 
postmottak@sor-fron.kommune.no; post@vang.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; 
post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; 
kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no; 
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; 
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; 
postmottak@kongsberg.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; 
postmottak@lier.kommune.no; post@modum.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; 
postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; 
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; 
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no; 
postmottak@holmestrand.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no; 
post@lardal.kommune.no; postmottak@larvik.kommune.no; postmottak@notteroy.kommune.no; 
postmottak@re.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; postmottak@sfjkom.no; 
postmottak@stokke.kommune.no; postmottak@svelvik.kommune.no; post@tjome.kommune.no; 
postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; 
postmottak@bo.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; 
postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no; post@kragero.kommune.no; 
post@kviteseid.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; 
postmottak@notodden.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no; 
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postmottak@sauherad.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@siljan.kommune.no; 
skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; 
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; 
postmottak@arendal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; 
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@e-h.kommune.no; 
post@froland.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; 
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no; 
postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no; 
postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; 
post@amli.kommune.no; info@audnedal.kommune.no; post@farsund.kommune.no; 
post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no; 
postmottak@kristiansand.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; 
service@lindesnes.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; 
service@marnardal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; 
postmottak@sogne.kommune.no; post@vennesla.kommune.no; post@aseral.kommune.no; 
postmottak@bjerkreim.kommune.no; post@bokn.kommune.no; 
sentralbordet@eigersund.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; post@forsand.kommune.no; 
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; 
postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@ha.kommune.no; 
postmottak.sentral@karmoy.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; 
post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; 
post@rennesoy.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; post@sauda.kommune.no; 
postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; Postmottak@stavanger.kommune.no; 
postmottak@strand.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; post@time.kommune.no; 
post@tysver.kommune.no; post@utsira.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; 
postmottak@askoy.kommune.no; postmottak@austevoll.kommune.no; 
post@austrheim.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; 
postmottak@eidfjord.kommune.no; firmapost@etne.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; 
fitjar@fitjar.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; postkasse@fusa.kommune.no; 
postmottak@granvin.kommune.no; post@jondal.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; 
post@kvinnherad.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; 
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; post@odda.kommune.no; 
postmottak@os-ho.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; 
adm@samnanger.kommune.no; post@stord.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; 
postmottak@sveio.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; 
postmottak@ulvik.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; 
postmottak@oygarden.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; 
post@aurland.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
post@eid.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no; 
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; 
postmottak@gulen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; 
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; 
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; 
postmottak@luster.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; 
post@selje.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; post@solund.kommune.no; 
postmottak@stryn.kommune.no; post@vik.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; 
postmottak@ardal.kommune.no; post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; 
post@averoy.kommune.no; info@eide.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; 
raka@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; post@halsa.kommune.no; 
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; 
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no; 
postmottak@midsund.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no; 
postmottak@nesset.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@rauma.kommune.no; 
post@rindal.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; 
postmottak@skodje.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; 
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postmottak@stordal.kommune.no; post@stranda.kommune.no; post@sula.kommune.no; 
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; 
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no; 
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; 
postmottak@volda.kommune.no; post@orskog.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; 
postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@agdenes.kommune.no; 
postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; 
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; 
postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; 
postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@midtre-
gauldal.kommune.no; post@oppdal.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; 
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; 
postmottak@rissa.kommune.no; post@roan.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; 
postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; 
postmottak@snillfjord.kommune.no; tk.postmottak@trondheim.kommune.no; 
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; 
postmottak@afjord.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; 
postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no; 
postmottak@grong.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; 
postmottak@inderoy.kommune.no; post@leka.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; 
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; 
postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no; 
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; 
postmottak@naroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; 
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no; 
postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; 
postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; vikna@vikna.kommune.no; 
post@alstahaug.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; post@ballangen.kommune.no; 
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; post@boe.kommune.no; post@donna.kommune.no; 
postmottak@evenes.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; 
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@grane.kommune.no; 
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; post@hattfjelldal-
kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
postmottak@leirfjord.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; 
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@moskenes.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; 
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; 
postkasse@rost.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; post@somna.kommune.no; 
post@sorfold.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; post@trana.kommune.no; 
postmottak@tysfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; 
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; 
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; 
postmottak@oksnes.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; 
postmottak@berg.kommune.no; Dyrøy kommune postmottak; postmottak@gratangen.kommune.no; 
postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; 
postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; 
postmottak@kvanangen.kommune.no; post@kafjord.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; 
postmottak@lenvik.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; 
postmottak@nordreisa.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; 
post@skjervoy.kommune.no; post@skanland.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; 
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; 
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no; 
postmottak@alta.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no; 
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postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; 
postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no; 
postmottak@hasvik.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; e-
post@kautokeino.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no; 
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; 
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; 
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; 
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no; 
postmottak@vardo.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Kopi: KS

Emne: 17/6927-2 - Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres 
digitale deltakelse
Vedlegg: image001.png;Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og 
eldres digitale deltakelse.docx
Vedlagt følger brev fra Statens seniorråd.

Vennlig hilsen

Ingrid Køhler Knutsen
Sekretariatsleder (fung.)

Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO
www.seniorporten.no
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge 

 

Statens seniorråd 

 

Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo   Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo  
Tlf.: 24 16 38 85   E-post: statens.seniorraad@helsedir.no   Internett: www.seniorporten.no 
 

 

HDIR       
 
 
 

Deres referanse: 

   
Vår referanse: 
17/6927-2, Ingrid Køhler Knutsen 

Dato: 
04.04.2017 

 
 
Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale 
deltakelse 

Statens seniorråd har som sitt mandat å gi råd til offentlige myndigheter og instanser på 
nasjonalt nivå om forhold som angår seniorbefolkningen.  
Både tidligere og nåværende regjering har lagt stor vekt på utvikling innen 
informasjonsteknologi og digital kommunikasjon og har gitt føringer om at kommunikasjon 
mellom det offentlige og innbyggerne i hovedsak skal være digital. Statens seniorråd er svært 
bekymret for den manglende oppmerksomhet fra myndighetenes side rundt eldres digitale 
deltakelse. Det er også et betydelig engasjement fra flere organisasjoner og i media for eldre 
som ikke henger med i omleggingen til digital kommunikasjon.  
  
I Meld. St. 27(2015-2016)) anbefales det at kommunene skal ha et betydelig ansvar for å sikre 
økt digital deltakelse:  
 

For å unngå digitale skiller i befolkningen, mener regjeringen at alle kommuner bør ha et 
veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. Dette kan 
for eksempel være en del av folkebibliotekenes generelle veiledningstilbud, kommunens 
servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger. Meldingen varsler at 
regjeringen vil inngå en samarbeidsavtale med KS om et slikt konsept. 

 
Folkebibliotekenes rolle  
 
Svært mange eldre er daglige brukere av informasjonsteknologi, men bruker det i mindre grad 
til kommunikasjon med det offentlige1. Det er også slik at over 60 % over 60 år oppgir de 
trenger hjelp fra familie og venner ved installasjon, oppdatering og feilretting og 48 % trenger 
hjelp til kjøp av utstyr. Tall fra Difi fra april 2016 viser at det er i underkant av 30 % av 
befolkningen som har tatt i bruk digital postkasse, mens andelen synker betydelig etter fylte 70 
år2.  Organisasjonen Seniornett, som driver betydelig undervisning rettet mot denne 

                                                      
1
 Dag Slettemeås (2014): Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, 

støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5 - 2014   
 
2
 https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/digitalisering#4300 

 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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målgruppen, mener tallene fra slike undersøkelser er vel optimistiske. Dette begrunnet med at 
det er stor forskjell på å ha en PC der man kanskje betaler nettbank, og det å oppleve at man er 
rimelig fortrolig med digital kommunikasjon og informasjonsteknologi. 
 
Statens seniorråd er enig i at folkebibliotekene i kommunene må spille en vesentlig rolle i 
gjennomføring av den digitale hverdag. De bør tilføres ekstra ressurser for å sikre eldre og 
andre utsatte grupper den nødvendige opplæring og brukerstøtte. Folkebibliotekene bør 
samarbeide med de frivillige organisasjonene som så langt har stått for opplæring av seniorer. 
Disse organisasjonene har en bred kontaktflate mot seniorgruppene og kan ved økte tilskudd 
nå og motivere mange som fortsatt står utenfor. 
 
Folkebibliotekene bør være det naturlige sted for veiledningstjenester i kommunen og som 
samarbeidsarena for de forskjellige tjenestetilbyderne. Publikum må kunne henvende seg hit 
for å få hjelp år de står fast i bruken av digitale tjenester. 
 
Behovet for support og bistand ved tekniske problemer er en stor utfordring. Som tallene viser, 
er det et stort behov for bistand til installasjon, oppdatering og feilretting. Ikke alle har tilgang 
til slik hjelp fra familie og venner. Kommunene bør derfor ta denne utfordringen på alvor og 
mobilisere lokalt næringsliv, skoleungdom og studenter med tilknytning til kommunen til også å 
bidra med denne type hjelp og bistand. Bibliotekene og/eller kommunens servicetorg må gis 
ansvar for koordinering og informasjon om slike tilbud. 
 
Statens seniorråd ber med denne henvendelsen alle landets kommuner og kommunenes 
eldreråd om å ta tak i disse utfordringene for å unngå større digitale skiller i befolkningen. 
 
  
Vennlig hilsen 
 

 
 
Wenche Frogn Sellæg   
leder 
Statens seniorråd  
 
 
    
 
Kopi:   
Kommunenes sentralforbund (KS) 
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Fra: Mette Holden Henriksen (mette.henriksen@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 09.03.2017 09:15:31
Til: 
Kopi: 

Emne: Tilbud om foredrag i velferdsteknologi høsten 2017
Vedlegg: image001.jpg;Tilbud om foredrag i velferdsteknologi høsten 2017.docx
Til alle landets kommuner og fylkeskommuner, ved eldrerådene 

Ønsker dere kurs eller foredrag i velferdsteknologi?

Pensjonistforbundet ønsker å hjelpe eldrerådene til å bli enda bedre. Vi inviterer oss derfor 
til å komme til dere for å holde foredrag eller kurs i velferdsteknologiens muligheter høsten 
2017. Vi dekker våre egne utgifter, og tar ikke honorar. Se vedlegg for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Tone Bye
Prosjektleder
Mail: tone.bye@pensjonistforbundet.no
Mobil: 41804832
Tlf: 22 34 87 77

Pensjonistforbundet_logo_CM
YK giro

Page 1 of 1

08.05.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/97187_FIX.HTM
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 Side 1/2 

Pensjonistforbundet 

Lilletorget 1 
0184 OSLO 

Telefon 

22 34 87 70 
Telefaks 

22 34 87 83 

Webside 

www.pensjonistforbundet.no 
E-post 

pf@pensjonistforbundet.no 

Bankgiro 

9001 05 50202 
Org.nr. 

970 323 910 

    

 

 

 
Til alle landets kommuner og fylkeskommuner, ved eldrerådene  
                                                                                                                                                           Oslo, 09.03.2017 
 
 

Ønsker dere kurs eller foredrag i velferdsteknologi  
 
Pensjonistforbundet ønsker å hjelpe eldrerådene til å bli enda bedre. Vi inviterer oss derfor til å komme til dere for å 
holde foredrag eller kurs i velferdsteknologiens muligheter høsten 2017. Vi dekker våre egne utgifter, og tar ikke 
honorar.  

 

Foredraget i velferdsteknologi vil gi introduksjon i følgende tema 

 Hva som ligger i begrepet velferdsteknologi og hvorfor velferdsteknologi er et satsningsområde 

 Hvordan velferdsteknologi kan bidra til å fremme mestring og aktivitet 

 Hvilke utfordringer velferdsteknologi kan forebygge ensomhet og/eller redusere sykdomsutvikling  

 Hva er gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger  

 Hva er viktige etiske hensyn ved å ta i bruk velferdsteknologi 

 Hvor kan jeg henvende meg 

 Ulike aktørers rolle og eget ansvar 

 Teknologi og bolig - risikorydding 

 Hvordan sette i gang dialog om dette i din kommune  

Kurset er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere, ansatte, samarbeidspartnere og relevante 

kunnskapsaktører på feltet. Det er utviklet et eget veiledningshefte. 

Målgruppen for kursene/foredragene er hjemmeboende eldre. Vi ønsker at velferdsteknologiforedragene er åpne for 
alle eldre, og at foredragene holdes på naturlige møteplasser i deres kommune.   
 
Kursene skal bidra til en bedre forståelse av hva velferdsteknologi kan bety for eldres livskvalitet og selvstendighet. 
Det har også et formål om å forebygge ensomhet og øke nettverket og den sosiale kontakten blant eldre. Bedre 
informasjon om velferdsteknologiens muligheter bidrar også til at eldre kan bo lengre hjemme. Ved å bruke dagens 
eldresenter og naturlige møteplasser for eldre som kurssted vil vi få en mulighet til å øke det sosiale engasjementet 
og deltagelsen blant eldre i lokalsamfunnet. 
 
Vi holder også foredrag i eldrerådsarbeid for eldreråd om dette er ønskelig. Ta kontakt med prosjektleder 
Tone Bye på 41804832 mht spørsmål om kurs eller foredrag i velferdsteknologiens muligheter og/eller 
eldrerådsarbeid. 
 
Vennlig hilsen 
PENSJONISTFORBUNDET 

Tone Bye 
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Prosjektleder MAS    
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SØRREISA KOMMUNE

Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord:
E-post: postmottak @ sorreisa.kommune.no Telefaks:
Nettside: www.sorreisa.kommune.no

MØTEINNKALLING

Sørreisa, 30.11.2016
Utvalg: KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Møtested: Sørreisa kommunehus, møterom 3
Møtedato: 06.12.2016 Kl: 12.00

Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter ette r nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

22/16 16/1196
REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSAT T
FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

23/16 16/716
BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 - ELDRERÅDET

24/16 16/1178
MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

25/16 16/1193
UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER
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SØRREISA KOMMUNE

Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: 77875000

E-post: postmottak @ sorreisa.kommune.no Telefaks: 77861495

MØTEINNKALLING

Sørreisa, 30.11.2016
Utvalg: KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Møtested: Sørreisa kommunehus, møterom 3
Møtedato: 06.12.2016 Kl: 12.00

Gyldig forfall meldes til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

22/16 16/1196
REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

23/16 16/716
BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

24/16 16/1178
MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

25/16 16/1193
UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER

I tillegg vil sak vedr. Budsjett 2017 for Dyrøy kommune bli lagt fram i møtet

Med hilsen

Otto Skogheim/S Nina Pedersen
Leder
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SØRREISA KOMMUNE Sak 22/16

REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

Saksbehandler: Nina Pedersen
Arkivsaksnr.: 16/1196
Arkiv: 039

Saksnr. Utvalg Møtedato
22/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.12.2016

Administrasjonens utredning:

Vedlegg:
16/1196-2 30.11.2016 RÅD/STAB/EAKE 039

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
OPPFORDRING OM Å SIKRE TILGANG TIL TOALETTFASILITETER I
BRØSTADBOTN SENTRUM

14/1142-32 26.08.2016 RÅD/STAB/EAKE G21
Dyrøy pensjonistforening
BEKYMRINGSMELDING OM ÅPNINSTIDER VED DYRØY
LEGEKONTOR, BRØSTADBOTN

14/1145-10 05.09.2016 RÅD/STAB/EAKE H06

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING -AMBULANSESTRUKTUR
PÅ SENJA

16/939-3 28.09.2016 RÅD/SERV/CNPE 033
MØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 23.09.2016.

15/150-16 27.10.2016 RÅD/STAB/EAKE G10
SAMLET SAKSFREMSTILLING - FOLKEHELSEOVERSIKT FOR
SØRREISA (OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN I
BEFOLKNINGEN)

15/641-15 25.11.2016 RÅD/TEKPL/CTLA 614
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
SVAR - OPPFORDRING OM UTBEDRING AV BELYSNING I
TRAPPEGANG(HOVEDTRAPP) PÅ KOMMUNEHUSET I SØRREISA
NY BELYSNING BESTILT

Sørreisa kommunehus, 30.11.2016
Ann Kristin Trondsen Ann Kristin Trondsen
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SØRREISA KOMMUNE Sak 23/16

BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 - ELDRERÅDET

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/716
Arkiv: 151

Saksnr. Utvalg Møtedato
23/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.12.2016

Administrasjonens utredning:

Vedlegg: Forman Budsjettforslag 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Kort sammendrag:
Det er utarbeidet budsjettforslag for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. Dette skal
behandles i kommunestyret i møte 8. desember.

Saksopplysninger:

Vurdering:

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Sørreisa kommunehus, 25.11.2016

Ann Kristin Trondsen Ann Kristin Trondsen
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SØRREISA KOMMUNE Sak 24/16

MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/1178
Arkiv: 033 &17

Saksnr. Utvalg Møtedato
24/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.12.2016

Administrasjonens utredning:

Vedlegg:

Saksopplysninger:
Det settes opp møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksopplysninger:
I tillegg til å avklare møtetidspunkt, bør det også framgå av møteplanen hvor møte ne skal
avholdes. Dette markeres med D for Dyrøy og S for Sørreisa.
Møteplanen foreslås slik for 2017:
13.02. (D), 15.06.(S), 12.09.(D), 28.11.(S)
Møtestart kl. 12.00

Rådmannens innstilling:
Eldrerådets møteplan for 2017 settes slik:
Møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne settes slik:
13.02. (D), 15.06.(S), 12.09.(D), 28.11.(S)
Møtestart kl. 12.00

Sørreisa kommunehus, 24.11.2016

Ann Kristin Trondsen Ann Kristin Trondsen
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SØRREISA KOMMUNE Sak 25/16

UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/1193
Arkiv: H12

Saksnr. Utvalg Møtedato
25/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.12.2016

Administrasjonens utredning:

Saksopplysninger:

Sakspapirer fra Dyrøy kommune ligger vedlagt saken.

Rådmannens innstilling:

Sørreisa kommunehus, 30.11.2016

Ann Kristin Trondsen Ann Kristin Trondsen
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SØRREISA KOMMUNE

Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: 77875000

E-post: postmottak @ sorreisa.kommune.no Telefaks: 77861495

P RO TOKOL L

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.12.2016
Tilstede: Otto Skogheim – Sørreisa

Tove Kofoed – Sørreisa
Odd Harald Kristoffersen – Dyrøy

Forfall: Ann-Iren Jansen – Sørreisa
Trine Sørensen - Dyrøy
*

Fra adm: Kommunalsjef (Sørreisa) Ann Kristin Evenstad
Fagleder Noeline Goos (Dyrøy) – sak 25/16
Fagleder Astrid Aunli (Dryøy) – sak 25/16

Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkalling godkjent uten merknader.

Saksliste godkjent med følgende endring:
- Sak om budsjett og økonomiplan fra Dyrøy kommune ble ikke lagt

fram i møte. Berammet sak trekkes derfor fra sakslista.
- Endring i behandlingsrekkefølgen:

Sak 25/16 behandlet som første sak, ellers i oppsatt rekkef ølge.

Møtets varighet; kl 12.00 – 14.00.

SAKSLI STE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 22/16 16/1196
REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

PS 23/16 16/716
BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

PS 24/16 16/1178
MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

PS 25/16 16/1193
UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER
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Protokollen godkjent:

____________________________ ______________________ ___
Otto Skogheim Grete Nybakk Vaeng
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REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSAT T
FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

Saksnr. Utvalg Møtedato

22/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

06.12.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Vedtak:

Enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Saksnr. Utvalg Møtedato

23/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

06.12.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Rådmann v/kommunalsjef orienterer kort om budsjett 20 17 /økonomiplan 2017-2020
-Sørreisa kommune.

Vedtak:

Enstemmig.

Saken tas til orientering.
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MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

Saksnr. Utvalg Møtedato

24/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

06.12.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Vedtak:

Enstemmig.

Møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
settes slik: 13.02. (D), 15.06. (S), 12.09. (D) og 28.1 1. (S).

Møtestart kl 12.00.

UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER

Saksnr. Utvalg Møtedato

25/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

06.12.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Rådmannen i Dyrøy v/faglederne Goos og Aunli informe rer om bakgrunn, foreløpig
plantegning og hvordan videre arbeid er tenkt skisseres. Rådet får stille spørsmål
underveis.

Videre informeres det om at Rådet for mennesker med ne dsatt funksjonsevne
inviteres til å komme på informasjonsmøte ved sykehjemme t i Dyrøy den 15.12.2016
kl 14.00. Her vil arkitekt være tilstede og det gis muli ghet for å stille spm.

Alternativt kan rådet gis mulighet til å treffe arkite ktfirmaet den 16.12.2016 her i
Sørreisa. Da må rådet kontakte enhetsleder Tove Utmo i Dyrøy kommune for å
avtale dette nærmere.

Vedtak:

Enstemmig.

Saken tas til orientering.

Det må i det videre arbeidet være fokus på tilgjengel ighet og universell utforming, for
personer med alle typer funksjonsnedsettelser.
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SØRREISA KOMMUNE

Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: 77875000

E-post: postmottak @ sorreisa.kommune.no Telefaks: 77861495

P RO TOKOL L

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 15.09.2016
Tilstede: Otto Skogheim – Sørreisa

Tove Kofoed – Sørreisa
Ann-Iren Jansen – Sørreisa
Trine Sørensen – Dyrøy
Odd Harald Kristoffersen – Dyrøy
*

Fra adm: Kommunalsjef (Sørreisa) Ann Kristin Evenstad

Godkjenning av innkalling og saksliste:
Innkalling godkjent uten merknader.
Saksliste godkjent med følgende tilleggssak:
Sak 21/16 Orientering-legetjenesten i Dyrøy og Sørrei sa

Medlem Ann Iren Jansen informerer om at det er gjort et godt arbeid med å
tilrettelegge for framkommeligheten for funksjonshemme de på bilcrossbanen i dyrøy.

Medlem Tove Kofoed orienterer kort om at hun oppleve r at skilting og
brukervennlighet i matbutikkene ikke er tilfredsstillende.

Møtets varighet; kl 12-14.

SAKSLI STE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 19/16 16/900
REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 15.09.2016

PS 20/16 15/153
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR SØRRISA
KOMMUNE 2016-2026

PS 21/16 16/68
ORIENTERING RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSHEMMEDE - LEGETJENESTEN I DYØRY OG
SØRREISA
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Protokollen godkjent:

____________________________ ______________________ ___
Otto Skogheim Grete Nybakk Vaeng
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REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSAT T
FUNKSJONSEVNE 15.09.2016

Saksnr. Utvalg Møtedato

19/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

15.09.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Rådet gjennomgår kort referatsakene og det drøftes kort i forhold til de ulike sakene.

Vedtak:

Enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Rådet ønsker å sende innspill til Sørreisa kommune om å si kre offentlige toalett i
forbindelse med videre arbeid med folkehelseparken i sen trum

Rådet ønsker også å sende innspill til Dyrøy kommune om å legge til rette for å sikre
åpent toalett i sentrum av Brøstadbotn.

Begge toalettene må være til rettelagt slik at de er tilgjengelige for personer med ulike
funksjonsnedsettelse.

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR SØRRISA KOMMUNE 201 6-2026

Saksnr. Utvalg Møtedato

20/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

15.09.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Leder orienterer om planarbeidet i Sørreisa kommune.

Administrasjonen orienterer om arbeidet med planstrat egi –Sørreisa kommune.

Vedtak:

Enstemmig:

Rådet ønsker at Sørreisa og Dyrøy kommune har et særlig fokus på følgende:

- Tilgjengelighet og universell utforming må hensyntas i all kommunal
planlegging.

- Viktig at man har fokus på folkehelsearbeid.
- Forbyggende virksomhet blant barn og unges er svært vi ktig.
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Planer som bør prioriteres i perioden:

- Boligpolitisk plan inkl boligsosial del.
- Helse og omsorgsplan

ORIENTERING RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONS HEMMEDE
- LEGETJENESTEN I DYØRY OG SØRREISA

Saksnr. Utvalg Møtedato

21/16 Kommunalt råd for
funksjonshemmede

15.09.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling:

Rådet setter fokus på hvordan legetjenesten fungerer pe r nå. Erfaringer deles og
spørsmål besvares.

Rådet gir uttrykk for at de ønsker å følge opp dette me d tilgjengelighet til
legetjenesten for befolkningen i begge kommuner.

Vedtak:

Enstemmig:

Saken tas til orientering.
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SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg

REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

Saksbehandler: Nina Pedersen
Arkivsaksnr.: 16/1196
Arkiv: 039

Saksnr. Utvalg Møtedato

...Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Administrasjonens utredning:

Vedlegg:
16/1196-2 30.11.2016 RÅD/STAB/EAKE 039

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
OPPFORDRING OM Å SIKRE TILGANG TIL TOALETTFASILITETER I
BRØSTADBOTN SENTRUM

14/1142-32 26.08.2016 RÅD/STAB/EAKE G21
Dyrøy pensjonistforening
BEKYMRINGSMELDING OM ÅPNINSTIDER VED DYRØY LEGEKONTOR,
BRØSTADBOTN

14/1145-10 05.09.2016 RÅD/STAB/EAKE H06

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING -AMBULANSESTRUKTUR PÅ
SENJA

16/939-3 28.09.2016 RÅD/SERV/CNPE 033
MØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 23.09.2016.

15/150-16 27.10.2016 RÅD/STAB/EAKE G10
SAMLET SAKSFREMSTILLING - FOLKEHELSEOVERSIKT FOR SØRREIS A
(OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN I BEFOLKNINGEN)

15/641-15 25.11.2016 RÅD/TEKPL/CTLA 614
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
SVAR - OPPFORDRING OM UTBEDRING AV BELYSNING I
TRAPPEGANG(HOVEDTRAPP) PÅ KOMMUNEHUSET I SØRREISA NY
BELYSNING BESTILT

15/625-82 25.11.2016 RÅD/STAB/AWNA 233
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
TOALETTFASILITETER FOLKEHELSEPARKEN
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Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Kort sammendrag:

Saksopplysninger:

Vurdering:

Rådmannens innstilling:

...Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA  Æ
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 95894281
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.12.2016
Sak: 22/16

Resultat:

Arkivsak: 16/1196
Tittel: SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER KOMMUNALT RÅD FOR

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.12.2016

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig
Referatsakene tas til orientering.
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SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg

BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 - ELDRERÅDET

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/716
Arkiv: 151

Saksnr. Utvalg Møtedato

...Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Administrasjonens utredning:

Vedlegg: Forman Budsjettforslag 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Kort sammendrag:
Det er utarbeidet budsjettforslag for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. Dette skal behandles i
kommunestyret i møte 8. desember. Saken behandles av eldrerådet før den går til kommune styret.

Saksopplysninger:

Vurdering:

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

...Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA  Æ
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204910
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.12.2016
Sak: 23/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Rådmann v/kommunalsjef orienterer kort om budsjett 2017 /økonomiplan 2017-2020 -Sørreisa
kommune.

Vedtak:
Enstemmig.
Saken tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204611
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks:

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 29.08.2016
Sak: 51/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORELØPIGE INNSPILL TIL

INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig:
Saken utsettes.

-�43�-



Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 22.09.2016
Sak: 58/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING STATUS PÅ

BUDSJETTARBEIDET

Behandling:
Rådmannen og økonomisjefen orienerte om status på budsjettabeidet.

Vedtak:
Enstemmig:
Tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204611
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks:

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 22.09.2016
Sak: 57/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORELØPIGE INNSPILL TIL

INVESTERINGSPROGRAM 2017-2020

Behandling:
Rådmannen v/økonomisjef Cato Mikkelsen la fram forslag til investeringstiltak i
Økonomiplan 2017-2020.

Vedtak:
Enstemmig:
Formannskapet tar orienteringen om investeringsbehov og innspill til investering sprogrammet
for kommende økonomiplanperiode til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Helse- og sosialutvalget
Møtedato: 11.10.2016
Sak: 37/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING STATUS PÅ

BUDSJETTARBEIDET

Behandling:
Økonomisjef Cato Mikkelsen orienterer kort om status på budsjettarbeidet og om videre
saksgang/prosess i arbeidet.

Vedtak:
Enstemmig:
Tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtedato: 12.10.2016
Sak: 25/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING STATUS PÅ

BUDSJETTARBEIDET

Behandling:
Rådmannen v/økonomisjef Cato Mikkelsen orienterte om status på budsjettarbeide t.

Vedtak:
Enstemmig;
Saken tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Teknisk og arealutvalget
Møtedato: 13.10.2016
Sak: 52/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING STATUS PÅ

BUDSJETTARBEIDET

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig:
Tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 03.11.2016
Sak: 69/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Formannskapet gikk gjennom rådmannens forslag.
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak:
Enstemmig:
Framlagte forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 tas til orientering. I nnspill
som framkom i møtet tas med i det videre budsjettarbeidet.
Formannskapet ber hovedutvalgene å komme med sin vurdering til tiltak som kan
gjennomføres for å komme i balanse i økonomiplanperioden.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Teknisk og arealutvalget
Møtedato: 10.11.2016
Sak: 58/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig:

TAU vil etter gjennomgang av budsjettforslaget påpeke følgende:
-VAR området: Unngå «jo-jo» prising av kommunale avgifter. Positivt med reduk sjon av
avgiftene, men negativt om det følges av en betydelig økning kommende år.

-TAU forutsetter at inntektspotensialet på kommunale boliger utnyttes ve d at husleie settes til
gjengs husleie.

- TAU viser for øvrig til sine innspill om investering.

- Stenging av veglys
Vil ikke tilrå avstenging hele døgnet i perioder. Nattstenging antas å gi liten økonomisk
effekt. Dette er en gjenganger i påviste innsparinger, og bør nå perm anent strykes fra den
lista.

-Vegvedlikehold er i dag på et minimumsnivå, og TAU vil sterkt fraråde at dettepå nytt
rammes av «ostehøvel»-nedskjæring.

- Bygningsvedlikehold-amme vurdering som for vegvedlikehold.

-TAU har gjentatte ganger pekt på at det er for lite driftsmidler på ve dlikeholdssektoren.
Konsekvensen er forfall av eksisterende infrastruktur. Nye låneopptak v il belaste
driftsbudsjettet ytterligere. Sett på denne bakgrunn vil TAU sterkt på peke nødvendigheten av
en kristisk gjennomgang av hvilket låneopptak som er forsvarlig i framtida.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Helse- og sosialutvalget
Møtedato: 15.11.2016
Sak: 48/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig:

1. Helse og sosialutvalget gir sin berømmelse til budsjettprosessen og de t framlagte
økonomidokumentet.

2. Økonomidokumentets kuttliste inneholder flere tiltak innenfor HSU-området på
utredede tiltak for generelt nedtrekk på driftsrammene.

3. De fleste tiltakene på kuttlista innenfor HSU-området vurderes å være innenfor de
forebyggende tjenestene noe som ikke er forenelig med HSU’s politiske prior iterte
områder for inneværende kommunestyreperiode, jfr. sak 10/16.

4. Helse og sosialutvalget ønsker å behandle ev. nødvendige framtidige nedstyringsti ltak
etter at regnskapstallene for 2016 er klare.

5. Helse og sosialutvalget har ellers ingen tilføyelser til det framlagt e dokumentet.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtedato: 16.11.2016
Sak: 31/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Rådmannen orienterte om status på budsjettarbeidet.
Lederens forslag til vedtak:
1. Oppvekst- og kultutvalget gir sin berømmelse til buds jettprosess og det fremlagte

økonomidokumentet.

2. Økonomidokumentets kuttliste inneholder flere tiltak i nnenfor OKU-området på
utredede tiltak for generelt nedtrekk på driftsrammene, og flere av disse er tiltak
som tidligere har vært prioriterte tiltak av OKU. Opp vekst- og kutlurutvalget ser
derfor med stor bekymring på de kuttene som er skissert i ku ttlisten.

3. Oppvekst- og kultutvalget ønsker å behandle ev. nødve ndige framtidige
nedstyringstiltak etter at regnskapstallene for 2016 er kl are.

4. Oppvekst- og kulturutvalget har ellers ingen tilføye lser til det fremlagte
dokumentet.

Vedtak:
Enstemmig som lederens forslag
1. Oppvekst- og kulturutvalget gir sin berømmelse til bu dsjettprosess og det

fremlagte økonomidokumentet.

2. Økonomidokumentets kuttliste inneholder flere tiltak i nnenfor OKU-området på
utredede tiltak for generelt nedtrekk på driftsrammene, og flere av disse er tiltak
som tidligere har vært prioriterte tiltak av OKU. Opp vekst- og kutlurutvalget ser
derfor med stor bekymring på de kuttene som er skissert i ku ttlisten.

3. Oppvekst- og kulturutvalget ønsker å behandle ev. nød vendige framtidige
nedstyringstiltak etter at regnskapstallene for 2016 er kl are.

-�52�-



Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

4. Oppvekst- og kulturutvalget har ellers ingen tilføye lser til det fremlagte
dokumentet.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 24.11.2016
Sak: 79/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Jørn Lindbøl innvilget permisjon.
Ordføreren la fram slikt forslag til vedtak på vegne av SP og AP:

1. Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger med tillegg for formannskapets
eventuelle forslag til endringer. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj ett for
2017. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.

2. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2017.

3. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investeringer, Budsjettskjema 2B.

4. Investeringsprosjektet «Utbygging vannledning Finnset», tiltak 36/17 innarbeides i
investeringsbudsjettet, med oppstart i 2017.

5. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

2017 2018 2019 2020

Låneopptak (1000 kr) 32 529 38 560 52 920 28 000

6. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 8,0 mill. i 2017.

7. Det tas opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kom munes
trekkrettigheter for 2017. Rammen settes til inntil 20 mill.kr.

8. Lønnspott er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Rådmannen gis fullmakt til å
fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

9. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement.

10. Med bakgrunn i en positiv utvikling i prognosen for befolkningsutvikling setter
kommunestyret opp inntektsanslaget med kr. 172.000. Derved er budsjettutfordringen
på kr 150.000 saldert, i tillegg til rammeøkning på rammeområde 2, kr. 22.000,- jfr pkt
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

11

11. Kommunestyret vil gi signal om å bringe et nytt og positivt element, Ungt
entreprenørskap, inn i skolen. Rammeområde 2 tilføres kr 22.000 som en
engangsbevilgning for å komme i gang med dette tiltaket.

12. Kommunestyret er kjent med de økonomiske utfordringene vi får i
økonomiplanperioden ved å starte planlegging og bygging av ny barnehage og skole .

13. Overordnet planlegging skal gis prioritet (jf planstrategien) sli k at kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel kommer på plass så snart som mulig. Dersom rådmannen
finner å måtte gå utover tildelt ramme for å realisere dette, legges det f ram sak om dette
til politisk behandling.

1 4. Saldering av budsjettene fra 2018 og utover i planperioden skjer ved prosentvis
nedtrekk på de enkelte rammeområder. Kommunestyret vil vurdere dette på nytt
dersom befolkningsutviklingen, og derved inntektene, blir så positiv som den sist
framlagte prognose.

Vedtak:
Enstemmig som forslag fra SP og AP:

1. Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger med tillegg for formannskapets
eventuelle forslag til endringer. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj ett for
2017. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.

2. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2017.

3. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investeringer, Budsjettskjema 2B.

4. Investeringsprosjektet «Utbygging vannledning Finnset», tiltak 36/17 innarbeides i
investeringsbudsjettet, med oppstart i 2017.

5. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

2017 2018 2019 2020

Låneopptak (1000 kr) 32 529 38 560 52 920 28 000

6. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 8,0 mill. i 2017.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

7. Det tas opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kom munes
trekkrettigheter for 2017. Rammen settes til inntil 20 mill.kr.

8. Lønnspott er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Rådmannen gis fullmakt til å
fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

9. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement.

10. Med bakgrunn i en positiv utvikling i prognosen for befolkningsutvikling setter
kommunestyret opp inntektsanslaget med kr. 172.000. Derved er budsjettutfordringen
på kr 150.000 saldert, i tillegg til rammeøkning på rammeområde 2, kr. 22.000,- jfr pkt
11

11. Kommunestyret vil gi signal om å bringe et nytt og positivt element, Ungt
entreprenørskap, inn i skolen. Rammeområde 2 tilføres kr 22.000 som en
engangsbevilgning for å komme i gang med dette tiltaket.

12. Kommunestyret er kjent med de økonomiske utfordringene vi får i
økonomiplanperioden ved å starte planlegging og bygging av ny barnehage og skole .

13. Overordnet planlegging skal gis prioritet (jf planstrategien) sli k at kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel kommer på plass så snart som mulig. Dersom rådmannen
finner å måtte gå utover tildelt ramme for å realisere dette, legges det f ram sak om dette
til politisk behandling.

1 4. Saldering av budsjettene fra 2018 og utover i planperioden skjer ved prosentvis
nedtrekk på de enkelte rammeområder. Kommunestyret vil vurdere dette på nytt
dersom befolkningsutviklingen, og derved inntektene, blir så positiv som den sist
framlagte prognose.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 95792631
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato: 29.11.2016
Sak: 13/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 -

AMU

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig:
Tas til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204910
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtedato: 02.12.2016
Sak: 32/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Rådmann v/kommunalsjef orienterer kort om budsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020.

Vedtak:
Enstemmig:
Eldrerådet tar saken til orientering.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 08.12.2016
Sak: 90/16

Resultat:

Arkivsak: 16/716
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020

Behandling:
Tilstede 15 av 15 representanter.
Lagt fram i møtet:

- Samlet saksfremstilling Eldretådet sak 32/16: budsjett 2017-økonomiplan
2017-2020

- Samlet saksfremstilling Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne sak 23/16: budsjett 2017-økonomiplan 2017-2020

Gruppemøte kl. 12.00-12.20 og 12.45-12.55

Forslag fra Sørreisa arbeiderparti v/Paul Dahlø:
Nytt pkt 15:

15. Rådmannen bes utrede muligheten for utbygging av to avdelinger ved Brekka
barnehage, eventuelt Gjerdsletta barnehage.

Forslag fra Fremskrittspartiet v/Tonje Lavik:
Nytt pkt. 16:
Rådmannen bees innhente opplysninger, herunder kostnader og mulighet for privat drift av
barnehager i kommunen, som egges frem for kommunestyret til behandling.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt:
Forslag nytt pkt 15 enstemmig vedtatt
Forslag nytt pkt 16 enstemmig vedtatt

Votering pkt. 1-16 Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Enstemmig:

1. Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger med tillegg for formannsk apets
eventuelle forslag til endringer. Økonomiplanens første år gjelder som år sbudsjett for
2017. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

2. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2017.

3. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investeringer, Budsje ttskjema 2B.

4. Investeringsprosjektet «Utbygging vannledning Finnset», tiltak 36/17 i nnarbeides i
investeringsbudsjettet, med oppstart i 2017.

5. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

2017 2018 2019 2020

Låneopptak (1000 kr) 32 529 38 560 52 920 28 000

6. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 8,0 mill. i 2017.

7. Det tas opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørrei sa kommunes
trekkrettigheter for 2017. Rammen settes til inntil 20 mill.kr.

8. Lønnspott er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Rådmannen gis fullmakt til å
fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

9. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement.

10. Med bakgrunn i en positiv utvikling i prognosen for befolkningsutvikling setter
kommunestyret opp inntektsanslaget med kr. 172.000. Derved er budsjettutfordringe n
på kr 150.000 saldert, i tillegg til rammeøkning på rammeområde 2, kr. 22.000,- jfr p kt
11

11. Kommunestyret vil gi signal om å bringe et nytt og positivt element, Ungt
entreprenørskap, inn i skolen. Rammeområde 2 tilføres kr 22.000 som en
engangsbevilgning for å komme i gang med dette tiltaket.

12. Kommunestyret er kjent med de økonomiske utfordringene vi får i
økonomiplanperioden ved å starte planlegging og bygging av ny barnehage og skole .

13. Overordnet planlegging skal gis prioritet (jf planstrategien) slik at kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel kommer på plass så snart som mulig. Dersom rådmannen
finner å måtte gå utover tildelt ramme for å realisere dette, legges det fram sak om
dette til politisk behandling.

14. Saldering av budsjettene fra 2018 og utover i planperioden skjer ved prosentvi s
nedtrekk på de enkelte rammeområder. Kommunestyret vil vurdere dette på nyt t
dersom befolkningsutviklingen, og derved inntektene, blir så positiv s om den sist
framlagte prognose.
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 91648213
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

15. Rådmannen bes utrede muligheten for utbygging av to avdelinger ved Brekka
barnehage, eventuelt Gjerdsletta barnehage.

16. Rådmannen bes innhente opplysninger, herunder kostnader og mulighet for privat
drift av barnehager i kommunen, som egges frem for kommunestyret til behandling .
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SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg

MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/1178
Arkiv: 033 &17

Saksnr. Utvalg Møtedato

...Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Administrasjonens utredning:

Vedlegg:

Saksopplysninger:
Det settes opp møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne .

Saksopplysninger:
I tillegg til å avklare møtetidspunkt, bør det også framgå av møteplanen hvor møte ne skal avholdes.
Dette markeres med D for Dyrøy og S for Sørreisa.
Møteplanen foreslås slik for 2017:
13.02. (D), 15.06.(S), 12.09.(D), 28.11.(S)
Møtestart kl. 12.00

Rådmannens innstilling:
Eldrerådets møteplan for 2017 settes slik:
Møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne settes slik:
13.02. (D), 15.06.(S), 12.09.(D), 28.11.(S)
Møtestart kl. 12.00

...Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA  Æ
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204910
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.12.2016
Sak: 24/16

Resultat:

Arkivsak: 16/1178
Tittel: SAKSPROTOKOLL: MØTEPLAN 2017 INTERKOMMUNALT RÅD

FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Behandling:

Vedtak:
Enstemmig.
Møteplan 2017 for interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne settes slik:
13.02. (D), 15.06. (S), 12.09. (D) og 28.11. (S).
Møtestart kl 12.00.
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SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg

UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER

Saksbehandler: Ann-Kristin Evenstad
Arkivsaksnr.: 16/1193
Arkiv: H12

Saksnr. Utvalg Møtedato

...Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Administrasjonens utredning:

Saksopplysninger:

Sakspapirer fra Dyrøy kommune ligger vedlagt saken.

Rådmannens innstilling:

...Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA  Æ
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Postadresse: Besøksadresse:
Sykehjemsveien 41 Telefon: 99204910
9310 SØRREISA SØRREISA Telefaks: 77861495

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.12.2016
Sak: 25/16

Resultat:

Arkivsak: 16/1193
Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING AV DYRØY OMSORGSSENTER

Behandling:
Rådmannen i Dyrøy v/ faglederne Goos og Aunli informerer om bakgrunn, foreløpig
plantegning og hvordan videre arbeid er tenkt skisseres. Rådet får stille spørsm ål underveis.
Videre informeres det om at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviteres t il å
komme på informasjonsmøte ved sykehjemmet i Dyrøy den 15.12.2016 kl 14.00. Her vil
arkitekt være tilstede og det gis mulighet for å stille spm.
Alternativt kan rådet gis mulighet til å treffe arkitektfirmaet den 16.12.2016 her i S ørreisa. Da
må rådet kontakte enhetsleder Tove Utmo i Dyrøy kommune for å avtale dette nærmere.

Vedtak:
Enstemmig.
Saken tas til orientering.
Det må i det videre arbeidet være fokus på tilgjengelighet og universell utfor ming, for personer
med alle typer funksjonsnedsettelser.
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 08.02.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Kine Mari Hanssen Nestleder SP 

Tone Sørensen Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

Mariann Andreassen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

Det ble orientert om følgende: Vannverket, Veivedlikehold/asfaltering, Dyrøy Energi, 

Beredskapsplan, Undervisningslokaler voksenopplæring, Miljøstasjon, Bassenget skolen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Marit Alvig Espenes Ordfører 

Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk 

Britt Janne Wangberg Sekretær 

Ragnvald Tollefsen Rådgiver landbruk 

Erla Sverdrup Rådmann 

 

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 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120  2016/561 

RS 2/17 17/9 - Oversendelse av klagesak, Gunn Marit Iversen og 

Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp 

 2015/542 

RS 3/17 3/13 Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2016/746 

RS 4/17 25/3 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - hytter og 

sjøbod 

 2016/78 

RS 5/17 12/3,11 - Svar  på søknad om tillatelse til tiltak - 

Rammetillatelse Høydebasseng 

 2016/478 

RS 6/17 17/9 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 

mudring/dumping, flytebrygge, vei, parkering og 

servicehus 

 2016/650 

RS 7/17 12/3, 11 - Foreløpig svar på søknad om 

igangsettingstillatelse 

 2016/478 

RS 8/17 1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 

rammetillatelse - Sjøbuer 

 2016/618 

RS 9/17 17/9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-

område, 100-metersbeltet mot sjøen og kystsoneplanen 

 2016/650 

RS 10/17 17/9 - Svar på søknad om rammetillatelse for 

Servicebygg, vei,parkering og flytebrygge. 

 2016/650 

PS 3/17 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus 

ved Sætervatnet 

 2014/255 

PS 4/17 46/53 - Behandling av klage på administrativt vedtak - 

søknad om bruksendring 

 2016/561 

PS 5/17 2/5 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad 

om deling av eiendom til fritidsbruk 

 2016/150 

PS 6/17 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg  2016/670 

PS 7/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune  2016/671 

 

 

 

 

utvalgsleder 
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PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Møteprotokollen fra møte 23.11.16 godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Møteprotokollen fra møte 23.11.16 godkjennes. 

 

 

PS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Ref.sakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Ref.sakene tatt til orientering. 
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RS 1/17 46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

RS 2/17 17/9 - Oversendelse av klagesak, Gunn Marit Iversen og Kastneshamn Jæger- og 

Fiskecamp 

RS 3/17 3/13 Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 4/17 25/3 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - hytter og sjøbod 

RS 5/17 12/3,11 - Svar  på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse Høydebasseng 

RS 6/17 17/9 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse mudring/dumping, flytebrygge, 

vei, parkering og servicehus 

RS 7/17 12/3, 11 - Foreløpig svar på søknad om igangsettingstillatelse 

RS 8/17 1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - Sjøbuer 

RS 9/17 17/9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-område, 100-metersbeltet mot 

sjøen og kystsoneplanen 

RS 10/17 17/9 - Svar på søknad om rammetillatelse for Servicebygg, vei,parkering og 

flytebrygge. 

 

 

PS 3/17 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus ved 

Sætervatnet 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet avslås. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Plan og naturutvalget vil se med velvilje på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring på 

omsøkte ventilhus til skogskoie/jaktbu på gnr/bnr 9/14. Det kan nevnes at grunneier (Jarleifs far) 

har latt kommunen bygge og drifte dette ventilhuset i mange tiår uten noen form for skriftlig 

avtale og dermed utøvet stor imøtekommenhet.  

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også har stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 
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Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også har stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 

Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 

 

 

PS 4/17 46/53 - Behandling av klage på administrativt vedtak - søknad om 

bruksendring 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og naturutvalget kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter som gir hjemmel for 

bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53, og avslår klagen fra søker. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Plan- og naturutvalget kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter som gir hjemmel for 

bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53, og avslår klagen fra søker. 

 

 

PS 5/17 2/5 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om deling av 

eiendom til fritidsbruk 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 

 

 

PS 6/17 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Ordførers innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak.  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt.  

 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 
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1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 

- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 

- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): 

 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. 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.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. 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. 
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling:  

PNU vedtar ikke fremlagte forslag, men vil uttale seg slik 

1. Plan og byggekomiteen utgår 

2. Viltutvalget utgår, viltloven går under PNU 

3. PNU ber om at viltutvalget skal uttale seg før behandling i kommunestyret 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

PNU vedtar ikke fremlagte forslag, men vil uttale seg slik 

4. Plan og byggekomiteen utgår 

5. Viltutvalget utgår, viltloven går under PNU 

6. PNU ber om at viltutvalget skal uttale seg før behandling i kommunestyret 

 

 

PS 7/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 
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1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP):  

 

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.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

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. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

 

PNU gir følgende uttalelse: 

Punkt 45 under viltloven rettes Plan og næringsutvalg til Plan og Naturutvalget. 
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Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

PNU ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret. 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

PNU ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 05.04.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Tone Sørensen Medlem AP 

Mariann Andreassen Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

Kine Mari Hanssen NESTL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Thomas Rognli Kine Mari Hanssen SP 

   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling og saksliste –  

Sak 11 ble diskutert. 

Rådmannen orienterte etter møtet om store oppgaver framover  

Ragnvald og Kjell Rune orienterte vedr Troms-pakken, Fv 211 Brøstad – Sørfjord og gang- og 

sykkelveg Brøstad - Finnlandsnes. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Tollefsen 

Kjell Rune Martinsen 

Erla Sverdrup 

Britt Janne Wangberg 

Fagleder landbruk 

Fagleder teknisk 

Rådmann 

Sekretær 

  

 

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 

PS 8/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 9/17 Referatsaker   

RS 11/17 40/1 - Svar på søknad om fradeling av areal til hytte, 

dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel. 

 2016/198 

RS 12/17 20/2 - Foreløpig svar på søknad om deling av 

grunneiendom 

 2016/517 

RS 13/17 Svar på ønske om kjøp av kommunal bolig  2017/118 

RS 14/17 8/16 - Adressetildeling fritidseiendom i Dyrøy  2012/292 

RS 15/17 16/15 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse  2015/215 

RS 16/17 13/9 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av 

våningshus og fjøs 

 2016/663 

RS 17/17 11/80 - Svar på søknad om bruksendring Grønnhuset  2016/633 

RS 18/17 5/5 - Svar på Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn  2015/563 

RS 19/17 Svar på henvendelse angående overvåking av 

vannforekomster 2017 

 2017/98 

RS 20/17 43/59 - Innspill til varsel om oppstart 

reguleringsendringer for Furstrand hyttefelt, Dyrøy 

kommune 

 2016/536 

RS 21/17 17/9 Klage over tillatelse til oppføring av sjøboder, 

Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp - Anmodning om 

redegjørelse 

 2015/542 

RS 22/17 46/31 - Innspill til reguleringsendringer for Karonskogen 

hyttefelt, Dyrøy kommune 

 2016/533 

RS 23/17 29/2 Angående erstatning for tap etter kjøp og salg av 

eiendom 

 2016/624 

RS 24/17 36/12,20 Søknad om å få frigitt en tomt  2017/17 

RS 25/17 36/12,20 - Svar på mangelfull søknad om deling av 

eiendom 

 2017/17 

RS 26/17 36/12 En mere presis redegjørelse for min søknad om 

fritidshus 

 2017/17 

RS 27/17 36/12 - Svar på deres brev, datert 27.01.2017, med 

overskriften:  En mere presis redegjørelse for min søknad 

om fritidshus. 

 2017/17 

PS 10/17 43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for 

Steinnesberget hyttefelt 

 2016/32 

PS 11/17 9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring 

ventilhus ved Sætervatnet 

 2014/255 

PS 12/17 12/1 - Søknad om fradeling av bolighus  2013/632 
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PS 8/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Møteprotokoll fra PNU-møte 8.2.17 godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Møteprotokoll fra PNU-møte 8.2.17 godkjennes. 

 

 

PS 9/17  

Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Referatsakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Referatsakene tatt til orienering. 

 

PS 10/17 

43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt 

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 

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 
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c. Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

 

PS 11/17  

9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring ventilhus ved Sætervatnet 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

til følge, og vedtaket i sak 3/17 omgjøres. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

PNU er klar over de negative forhold en dispensasjon vil ha for reindriften, men ser ikke at 

trafikken til en så liten jaktbu er større enn den samfunnsmessige fordelen den har i forhold til et 

folkehelseperspektiv.  

PNU viser til vedtaket av 08.02.2017 der vi vektlegger folkehelse og den samfunnsmessige 

begrunnelsen som svært viktige argumenter for å opprettholde vedtaket.  

 

Forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

 

PS 12/17 

12/1 - Søknad om fradeling av bolighus 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av 5,9 daa med eiendommens 

byggingsmasse.  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 5,9 daa fra eiendommen 12/1 i Dyrøy kommune med eiendommens 

byggingsmasse avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 
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Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Utvalgsleder la fra rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av 5,9 daa med eiendommens 

byggingsmasse.  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 5,9 daa fra eiendommen 12/1 i Dyrøy kommune med eiendommens 

byggingsmasse avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 

 

Møtet slutt ca. kl 12:30 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 25.04.2017 

Tidspunkt: 08:00-10:00 

 

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

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

 

NB! Merk møtetidspunkt kl. 08:00.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 2/17 Rapportering fra Barneverntjenesten - andre halvår 2016,  2016/114 

RS 3/17 Avslutning av egenvurderingstilsynet  2016/114 

RS 4/17 Tilsynsrapport  2012/452 

RS 5/17 Melding om politisk vedtak - Ny organisasjonsform for 

PPT for Dyrøy, Lavangen og Salangen 

 2012/39 

RS 6/17 Rapport kompetanse og innovasjonsmidler - Sikker 

Senior, fra LØKTA 

 2016/360 

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

Troms 

 2016/500 

RS 8/17 Høringssvar - Framtidig organisering av kirurgisk 

Akuttberedskap, fødselsvirksomhet og elektiv kirurgi ved 

UNN Narvik 

 2017/163 

RS 9/17 Midt-Troms velferdsteknologi - søknad til helsedir  2013/462 

PS 3/17 Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og 

forebygging av skader og ulykker blant eldre i Dyrøy 

 2016/360 

PS 4/17 Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, 

Ibestad og Dyrøy 

 2017/64 

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

introduksjonsprogram - revidering 

 2013/682 

 

 

 

 

Karl Johan Olsen 

utvalgsleder 
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Adr: 9450 Hamnvik   Saksb.: Sandra Bertinussen  
 

Tlf: 77 09 90 00  Tlf:         Bank: 4790.07.90011 URL: www.ibestad.kommune.no  

Fax: 77 09 90 10 Fax:    Org.nr: NO 959 469 792 MVA Epost:  
 

  

 

 

Dyrøy kommune   

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn  

 

   

    

 

   

  

 

 
Saksnr: Arkivkode Avd/Saksbehandler Deres ref: Dato: 

14/00423-10 B   /SB    15.12.2016 

 

 

OVERSENDELSE AV TILSYNSRAPPORT 
 

Den 12. desember 2016 ble det gjennomført et tilsyn med Dyrøy barnehage i Dyrøy 

kommune. 

 

Vedlagt følger tilsynsrapporten fra tilsynet. Tilsynsrapporten inneholder ingen pålegg om 

retting av ulovlige forhold, jf.§ 16 andre ledd i barnehageloven. Derfor er der ingen frist på 

retting og tilsynet regnes som avsluttet i sin helhet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Hamnvik barnehage 

 

 

Sandra Bertinussen 

Styrer 
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TILSYNSRAPPORT 

 

Sammendrag 

 

Tema og formål med tilsynet 

Etter barnehageloven, lov 17.jumi nr.64, §16 første ledd har kommunen hjemmel til å føre 

tilsyn med barnehagene i kommunen. 

 

Tilsynsmyndigheten har gjennomført tilsyn der temaet var følgende paragrafer i 

barnehageloven: 

 §   7 - Barnehageeiers ansvar 

 § 17 - Styrer 

 § 18 - Barnehagens øvrige personale 

 § 19 - Politiattest 

 § 20 - Taushetsplikt 

 

Hensikten med tilsynet er å sikre barn gode oppvekstvilkår, at barnehagen drives ihht lov, 

forskrift og kommunale vedtak, og eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen 

barnehages virksomhet ihht. lov om barnehager med forskrifter. 

 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet ble gjennomført ved å hente inn og vurdere skriftlig dokumentasjon. 

Dokumentasjonen ble gjennomgått under tilsynet og var utgangspunkt for drøftinger og 

tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten til styrer. 

 

Ingen avdekkede lovbrudd 

Der ble ikke funnet noen lovbrudd i dette tilsynet. Kommunen følger lovens tekst på de 

paragrafene vi hadde tilsyn med i denne omgangen. 

 

Status på rapporten 

Dette er endelig rapport da der ikke ble avdekket noen lovbrudd.  

Dermed ingen tidsfrist satt. 
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1. Innledning 

Dyrøy kommune fører tilsyn med barnehagene i kommunen, jf. § 16 i lov om barnehager. 

Dyrøy kommune som barnehagemyndighet har gjennomført et tilsyn med Dyrøy barnehage 

den 12. desember 2016. Det var et varslet tilsyn som ble avtalt først pr. telefon med 

barnehagens styrer. Den 17. november 2016 ble varsel om tilsyn sendt til barnehagens 

styrer. Her ba tilsynsmyndigheten om å få tilsendt vedtekter, en oversikt over barn med alder 

og oppholdstif samt en oversikt over bemanningen i barnehagen. Frist for innsending av 

disse dokumentene ble satt til 25.november 2016.12.19 

 

Plan for tilsyn av barnehage i Dyrøy kommune kom tilsendt som vedlegg sammen med de 

andre papirene. 

 

2. Om tilsynet i Dyrøy barnehage 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med virksomheter etter lov om 

barnehager, jf. § 16 i lov om barnehager, første ledd. 

I Dyrøy kommune er Oppvekst- og omsorgsutvalget styringsorgan for barnehagen. 

Barnehagen er administrativt direkte underlagt Rådmannen som fører tilsyn med barnehagen 

og påser at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. 

I Dyrøy kommune er det Rådmannen som utfører funksjonen som barnehagemyndighet. Når 

det gjenlder gjennomføring av tilsyn med kommunale barnehager samarbeider kommunen 

med Ibestad kommune ved dette tilsynet. I praksis er det Rådmannen i Dyrøy og styrer i 

barnehagene i Ibestad som gjennomfører tilsynene. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får et 

godt og forsvarlig barnehagetilbud. 

 Veiledning av barnehager for å sikre at de krav som stilles i lov om barnehager med 

tilhørende forskrifter innfris. 

 Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til §§ 1 og 2 i lov om 

barnehager 

 Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er 

tilfredsstillende 

 

Hensikten med tilsyn er å sikre barn gode oppvekstvilkår, at barnehagen drives ihht. lov, 

forskrift og kommunale vedtak, og at eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen 

barnehages virksomhet ihht. lov om barnehager med forskrifter. (Jf. «Plan for tilsyn av 

barnehage). 

 

Tema for tilsynet var fem ulike paragrafer i barnehageloven. 

 §   7 - Barnehageeiers ansvar 

 § 17 - styrer 

 § 18 - Barnehagens øvrige personale 

 § 19 - Politiattest 

 § 20 - Taushetsplikt 

 

Tilsynsmyndigheten fikk tilsendt alle dokumenter innen fristens utløp. 

 

Tilstede på tilsynet 

Fra tilsynsmyndigheten: May-Elin Hals, rektor Elvetun skole 

    Sandra Bertinussen, styrer barnehagene i Ibestad. 

Fra barnehagen: Marit Kastnes 
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Barnehageeiers ansvar (§ 7 fjerde ledd – vedtekter) 
 

3.1 Lovgrunnlaget 

«Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som 

er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen, herunder 

a) Eierforhold 

b) Formål, jf. §§ 1 og 1a 

c) Opptakskriterier 

d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

e) Barnehagens åpningstider 

 

3.2 Eierforhold 

3.2.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagen har vedtekter som gir opplysninger som er av betydning for foreldrene/de 

foresattes forhold til barnehagen når det gjelder eierforhold. Den sier hvem som er eier og 

hvem som er barnehagens styringsorgan 

 

3.2.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtektene er tydelige på eierforhold slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager krever. 

 

3.3 Formål 

3.3.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagens verdigrunnlag er viktig for foreldrene å kjenne til bl.a. ved valg av barnehage. 

Verdigrunnlaget skal synliggjøres ved å innta formålsbestemmelsen i barnehageloven i 

vedtektene dersom man da ikke reserverer seg mot at verdiene i formålsbestemmelsen skal 

forankres i kristen og hunmaistisk arv og tradisjon. 

 

 3.3.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtektekter for den kommunale barnehage i Dyrøy har en paragraf som viser barnehagens 

formål, jf. §§ 1 og 1a og oppfyller dermed kravet slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager 

krever. 

 

3.4 Opptakskriterier 

3.4.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

Vedtektene har med en oversikt over hvilke opptakskriterier som gjelder ved opptak av barn 

til den kommunale barnehage i Dyrøy. 

 

3.4.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy oppfyller kravet i § 7, fjerde ledd i lov om 

barnehager. 

 

3.5. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

3.5.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

Vedtektene skal gi opplysninger om antall medlemmer i samarbeidsutvalget, § 7, fjerde ledd 

i lov om barnehager. 

 

3.5.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy oppfyller kravet i § 7, fjerde ledd i lov om 

barnehager. 
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3.6 Barnehagens åpningstid 

3.6.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

I vedtektene står det hva den daglige åpningstiden er, at barnehagen har 2 uker 

sommerstengt, at det er stengt jule- og nyttårsaften og at onsdag før skjærtorsdag stenger 

barnehagen kl. 1200. Det er 5 planleggingsdager i året og da holder også barnehagen stengt. 

 

3.6.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Denne paragrafen gir foreldre/foresatte nødvendig informasjon om barnehagens åpningstid 

slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager krever. 

 

3.7 Generelt om vedtektene 

Vedtektene inneholder, itillegg til det beskrevne, paragrafer om barnehagens innhold, 

barnehagens utforming (leke- og oppholdsareal), godkjenning, opptaksutvalg/myndighet, 

oppholdsbetaling, fravær, permisjon og ferie, ferieavvikling, forsikring, internkontroll og 

andre forhold, taushetsplikt, opplysningsplikt, tilsyn og dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

3.7.1 Tilsynsmyndighetens konkluasjon 

Vedtektene er generelt sett informative for foreldrene og foresatte. De inneholder 

opplysninger om barnehagen som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

 

 

4. Styrer (§17) 
 

4.1 Lovgrunnlaget 

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.Kommunen kan innvilge 

dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til 

fylkesmannen. Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet 

og om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet». 

 

4.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Dyrøy barnehage har en styrer som er utdannet barnehagelærer. 

 

4.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Barnehagen har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse slik § 17, første ledd i lov 

om barnehager krever. 

 

 

5. Barnehagens øvrige personale (§18) 
5.1 Lovgrunnlaget 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. 

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på 

høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.Kommunen kan gi dispensasjon 

fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra 

utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på 

nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. 
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5.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Dyrøy barnehage har 3 pedagogiske ledere med barnehagelærer utdanning. Barnehagen er 

en 4 avdelings barnehage, men for tiden er der bare 3 avdelinger åpne. Utover dette har 

barnehagen 8 assistenter fordelt på 6 hele stillinger. 

 

5.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Pedagogiske ledere har barnehagelærer utdanning og bemanningen vurderes som 

tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 

 

6. Politiattest (§19) 
6.1 Lovgrunnlaget 

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som 

nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.Barnehageeier og kommunen som 

barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som 

regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. 

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller 

midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på 

politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.Departementet gir nærmere forskrifter om 

gjennomføring av denne paragrafen».  

 

6.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagen krever at nytilsatte og vikarer leverer inn tilfredsstillende politiattest før de blir 

ansatt. Andre som oppholder seg i barnehagen regelmessig må også levere inn politiattest. 

 

Det føres liste over hvem som har levert inn politiattest, når tid og hvem som har utstedt 

politiattesten. Politiattesten blir så videresendt til personalkontoret der den blir makulert 

etter registrering. 

 

 

7. Taushetsplikt (§20) 
 

7.1 Lovgrunnlaget 

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 

til 13f tilsvarende. 

 

7.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Alle som blir ansatt, faste og vikarer, samt andre som kan få kjennskap til konfidesielle 

opplysninger skriver under på taushetserklæringen. 

 

7.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Barnehagen oppfyller kravet i § 20 i lov om barnehager. 

 

8. Avrunding av tilsynet 
Tilsynet i Dyrøy barnehage viste ingen lovbrudd etter § 16 i lov om barnehager.  

 

Tilsynsmyndigheten kom med noen tips/råd om endringer, men som på ingen måte kreves 

rettet da det ikke er å regnes som brudd på noen lov. 
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I vedtektene under 11. Ferieavvikling, står det at …….barna skal ha 4 uker ferie, hvorav 3 

uker avvikles i løpet av uke 26 til 33. Da barnehagen praktiserer at denne må være 3 uker 

sammenhengende er det veldig greit at det står presisert i vedtektene.  

Det står ingenting om det, men praktiseres, så det kan stå i vedtektene at planleggingsdagene 

ikke er feriedager for barna. 

 

Under 6. styringsverket i barnehagen, under samarbeidsutvalget kan det godt stå noe om 

styrers rolle i SU. Er styrer valgt inn som eierrepresentant/personalrepresentant eller har 

styrer bare tale- og forslagsrett? En presisering på dette kan være veldig greit for foreldrene. 

 

 

Dyrøy 20.12.2016 

 

 

 

Erla Sverdrup         

Rådmann i Dyrøy       Sandra Bertinussen 

        Styrer barnehagene i Ibestad 
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Sammendrag 
Prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms" ble utviklet av 
Norsafety etter tilrådning fra Troms fylkeskommune og 
som et ledd i gjennomføringen av deres handlingsplan 
«Trygt fylke».  
 
Forarbeidet startet høsten 2015 ved at prosjektplan ble 
utarbeidet og presentert for kommunene i Midt-Troms i et 
møte 19. november 2015. Møtet ble avviklet i et samarbeid 
med LØKTA (regionens egen kompetanse-enhet). 
Prosjektet fikk en positiv mottakelse fra fremmøtte 
virksomhetsledere og Midt-Troms regionråd anbefalte noe senere en oppstart av 
prosjektet.  
 
En første kompetansesamling ble avholdt på Finnsnes 2. februar 2016.  Det er i alt 
gjennomført fire kompetansesamlinger, den siste i Harstad over to dager, 6.-7. september 
2016. Det vises til vedlagte program fra de fire samlingene. Samlingene har bestått av 
forelesninger og gruppearbeider. Siste samling inneholdt også flere studiebesøk på 
relevante virksomheter i Harstad kommune.  
 
Følgende fire kommuner har deltatt i prosjektet: Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Målselv. 
Målselv kun med to representanter fra Eldrerådet.  Troms fylkeskommune, Fylkesmannen 
i Troms og Helse Nord RHF har bidratt med finansiering. Gjennomføringen av prosjektet 
har vært regulert i en oppdragsavtale mellom Midt-Troms regionråd/LØKTA og Norsafety. 
I løpet av høsten 2016 har prosjektgruppene jobbet med å sammenstille sluttrapport eller 
handlingsplan og iverksette enkle tiltak.  
 
Prosjektet er blitt gjennomført innenfor en kostnadsramme på 680 000 kr. Dette er ca. 
180 000 kr lavere enn det som ble stipulert i opprinnelig prosjektbudsjett. Norsafety har 
bidratt med kr 280 000 gjennom bevilgning fra Helse Nord RHF. Troms fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms har bidratt med kr 200 000 hver. Kommunenes egenandel har 
bestått av bruk av egne ansatte. Kostnadene er fordelt med 153 000 kr i 2015 og 527 000 
kr i 2016. Det er fremlagt revidert prosjektregnskap for tilskuddsbeløpet fra 
Fylkesmannen i Troms. 
 
Norsafety vil i samarbeid med LØKTA søke Troms fylkeskommune om midler til å avholde 
en erfarings- og spredningskonferanse i 2017 og til å foreta en nærmere evaluering.  
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1. Begrunnelse og mål 
 Å forebygge personskader som følge av ulykker er en stor 
og viktig oppgave i folkehelsearbeidet og et ansvar som 
påhviler både det offentlige og hver enkelt av oss. Det 
offentliges ansvar er i hovedsak hjemlet i Folkehelseloven. 
Hver dag har omlag 1 500 personer i Norge behov for 
medisinsk bistand som følge av ulykkesskader. Dette 
utgjør mer enn 550 000 skadetilfeller i året.   Av disse får 
36 000 varige mén og nedsatt funksjonsevne, og over 2 000 
dør som følge av skadene.  

Eldre rammes i langt høyere grad enn andre alders-
grupper.  Eldre over 65 år utgjør ca. 15 % av befolkningen 
men utgjør mer enn 60 % av de som omkommer i ulykker. 

Det er også de eldste aldersgruppene som rammes mest av ulykkesskader.  

Andelen eldre i befolkningen vil øke sterkt i løpet av de kommende 25 år. Mange liv vil gå tapt og 
antallet eldre med betydelige funksjonsvansker vil øke betraktelig fram mot 2040. Konsekvenser 
av ulykkesskader er i denne aldersgruppen en vesentlig årsak til reduksjon i yrkesaktivitet og til 
en generelt redusert livskvalitet. Dersom ulykkesfrekvensen ikke kan reduseres gjennom en 
systematisk forebygging vil dette også bety en enda større utfordring for helse -og omsorgs-
tjenestene i de kommende årtier.  

Den forestående «eldrebølge» er likevel ikke noe entydig negativt samfunnsfenomen. Mange av 
morgendagens eldre vil være ved god helse langt opp i årene og vil utgjøre et viktig potensiale for 
frivillig arbeid og god egenomsorg. Morgendagens eldre vil også ha mye kunnskap om gode 
levevaner, bruk av velferdsteknologi og forebyggende tiltak på ulike områder. 
Innsatsen for forebygging av ulykker som medfører personskader har foreløpig lav prioritert i de 
fleste kommuner og fylker. Varierende oversikt over skadetilfeller og varierende forankring i det 
lokale folkehelsearbeidet hemmer effektiviteten i dette arbeidet. Folkehelsearbeidet er enda i 
liten grad blitt et tverrsektorielt ansvar og forebygging utgjør fortsatt en liten del av 
helsetjenestens tilbud. 

Prosjektets hovedmål har vært å få iverksatt et planmessig og systematisk sikkerhetsfremmende 
og skadeforebyggende arbeid i forhold til eldre over 65 år i de medvirkende kommuner. 

Prosjektets delmål har vært å: 
• skape oversikt over eldre sin utsatthet for ulykkesrelaterte skader og økt 

bevissthet om hvordan og hvor skadetilfeller skjer, og hvem som rammes mer 
enn andre 

• sørge for betydelig økning av kunnskap om skadebilde og effektive fore-
byggingstiltak 

• lage mål og plan for iverksetting av konkrete tiltak samt sikre en oppfølging og 
evaluering av tiltak/plan 
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2. Framdriftsplan

Prosjektets fremdriftsplan ble beskrevet slik i den opprinnelig e prosjektbeskrivelse:

Startdato Beskrivelse av aktivitet Ansvarlig Sluttdato
1. nov
2015

Detaljplanlegging, forankring og
finansiering

Prosjektleder
Prosjekteier

31. des 2015

1. jan 2016 Inngåelse av avtaler
Konstituering av prosjektgrupper

Prosjektleder
Deltakerkommunene

1. febr 2016

febr 2016 Kompetansesamlinger Prosjektledelse
Prosjektgrupper

sept 2016

sept 2016 Utarbeiding av handlingsplan
Iverksetting/utprøving av tiltak

Prosjektledelse
Prosjektgrupper

30. nov 2016

1. des 2016 Oppsummering/sluttrapportering Prosjektledelse 31. des 2016

Prosjektet har i all hovedsak klart å følge denne
fremdriftsplanen. Oppdragsavtale ble ikke undertegnet før i
september 2016, etter at endelig finansiering var avklart ved
tilsagn fra fylkesmannen - gitt i slutten av juni 2016. De fire
kompetansesamlingene har vært avviklet som planlagt.
Sa mlin gen på Brøstadbotn ble noe endre t som følge av
problemer med oppkobling av videokonferanseutstyr.

3. Måloppnåelse
Prosjektet fikk ikke den ønskede tilslutning fra de åtte kommunene i region Midt - Troms . Kun fire
meldte interesse og kun to av disse med mer komplette prosjektgrupper. Flere av de minste
kommunene (Senja - kommunene Berg, Torsken og Tranøy) mente at de ikke hadde kapasitet til å
frigi personal e. D et samme gjaldt Målselv kommune . Bardu kommune fant ikke prosjektet
interessant nok når det ble a vklart at det ikke var mulig å finne noen enkel måte å få iverksatt en
skaderegistrering ved den interkommunale legevakt.
Etter samråd med fylkeskommunen og LØKTA fant Norsafety det likevel formålstjenlig å
gjennomføre prosjektet med fire kommuner.

Det er kun Dyrøy kommune som har utarbeidet en egen handlingsplan
som blir politisk behandlet. Lenvik kommune innarbeider senior -
sikkerhets tiltak i ny helse - og omsorgsplan som er under utarbeidelse .
Sørreisa kommune har planlagt og iverksatt nye tiltak men u ten noen
forankring i plan eller politiske vedtak. Eldrerådet i Målselv har i en
orientering i kommunestyremøte 7. des. 2016 bedt om at det iverksettes
tiltak for skaderegistrering og fallforebygging .
Prosjekte t har ikke klart å oppnå målet om «planfesti n g» av tiltak men
nye tiltak er likevel planlagt, og i noen tilfeller også iverksatt .
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4. Resultater 
4.1 Lenvik kommune  
 

Lenvik har i 2016 arbeidet med ny helse- og omsorgsplan. Det var først tenkt at 
det skulle lages en egen handlingsplan for eldresikkerhet/Sikker Senior. Man 
fant imidlertid ut at det ville være mer fornuftig og forpliktende å innarbeide 
seniorsikkerhet som en del av den nye helse- og omsorgsplanen. Denne planen 
vil bli sluttbehandlet i løpet av første halvår 2017 og med tidshorisont 2017-
2025. 

Av tiltak som søkes innarbeidet nevnes her:  

Skaderegistrering på sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette vil primært gjøres i kommunens 
avvikssystem. I tillegg vil det gjøres registreringer på papir som friskliv og rehabiliteringstjenesten 
har ansvar for å samle inn regimessig og lage statistikk over. Målet her er å kunne danne seg et 
skadebilde med sikte på iverksetting av tiltak.  

Forebyggende hjemmebesøk er et prioritert tiltak som allerede er lagt inn i økonomiplanen. 

Distribusjon av strøsand vil bli iverksatt fra vinteren 2017/18. Her arbeides det med å finne en 
best mulig ordning for organisering av tilbudet.  

Fra januar 2017 starter Friskliv Senior opp treningsgrupper med fokus på fallforebygging.  

Det skal utredes etablering av likemannsgrupper som et oppfølgingstilbud etter reseptperiode 
ved Frisklivssentralen. I tillegg har kommunen en del allerede etablerte tilbud for seniorer i frivillig 
regi. Friskliv Senior vil også arrangere temamøter med aktuelle temaer for brukergruppa, samt en 
informasjonskanal for aktivitetsmuligheter.  

Fra 2017 vil det bli tilrettelagt «lavterskel turløyper» med sikte på å trekke med flere eldre. 

 Livsglede-konseptet er under vurdering, med sikte på en fremtidig sertifisering. 

Sykehjemmene og omsorgsboligsenterne er under oppgradering med sikte på mer utstrakt bruk 
av velferdsteknologi. Det er fra 2017 satt av midler for å oppgradere linjer og nettforbindelser i 
de bygg som ikke har dette på plass. Noe teknologi er allerede tatt i bruk, men her vil mer komme 
i gang så snart ny infrastruktur er på plass.  

I forhold til informasjonstiltak så vil forebyggende hjemmebesøk ha en stor rolle i forhold til 
informasjonsspredning og oppdatering til de mest utsatte grupper, men også på et mer generelt 
nivå. 
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4.2 Sørreisa kommune 
 

Sørreisa har ikke utarbeidet noen egen handlingsplan men har fått iverksatt en 
rekke tiltak som har betydning for eldre sin sikkerhet. Her nevnes:  

Distribusjon av gratis strøsand: Ordningen administreres av Frivillighets-
sentralen og kunngjøres blant annet via lokalavisen. De eldre bestiller 
sandsekker og Frivillighetssentralen sørger for levering «på dør».  

Forebyggende hjemmebesøk; Det er sendt ut brev (april-mai 2016) til alle over 75 år der det gis 
tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Det gjøres en vurdering av hjemmesituasjon i forhold 
til fall, brann og generell sikkerhet og det gis råd i forhold til praktiske løsninger i hjemmet.  

Treningsgruppe/seniortrim: Tilbys på Frivillighetssentralen en gang i uken. Programmet er 
tilrettelagt av ergoterapeut med spesielt fokus på balansetrening. 

Helsestasjon for eldre: Influensavaksinering er p.t. eneste helsestasjontilbud for eldre. En 
utvidelse av tilbudet vil blitt drøftet med Eldrerådet. 

Fallforebygging i sykehjem: Det gjøres en fallrisikovurdering av alle beboere på sykehjem. 
Sykehjemmet har bevegelsessensor på utprøving med sikte på fallforebygging. Denne brukes kun 
der det er fare for fall og kan plasseres der det er behov. Det gjøres også vurderinger i forhold til 
fallrisiko og medisinering. 

Ernæringskartlegging: Dette arbeidet er godt i gang på sykehjemmet og hjemmetjenesten.  Det 
er utarbeidet eget kartleggingsskjema og det er gitt opplæring til alle ansatte i bruk av skjemaet. 

Samarbeid ergoterapeut/sykehjem/hjemmetjeneste: Det er et tett samarbeid rundt beboere/ 
brukere på sykehjem og i hjemmetjenesten for tilrettelegging og forebygging.  

Informasjon: Aktiv bruk av kommunens informasjonsavis «Ka skjer» for kunngjøring av tilbud til 
eldre – om forebyggende hjemmebesøk, strøsanddistribusjon m.v.   
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4.3 Dyrøy kommune 
 

Dyrøy har som eneste Midt-tromskommune utarbeidet egen handlingsplan 
for eldresikkerhet. Det er gjort en forbilledlig jobb fra prosjektgruppen 
gjennom hele prosjektet. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet 
av første kvartal 2017. Norsafety vil bruke planen som «et godt eksempel» i 
det videre arbeid med eldresikkerhet. Planen vil også være et godt grunnlag 
til å søke om prosjektmidler fra statlige og regionale myndigheter.  

Av konkrete tiltak i planen kan nevnes: 

• Informasjonsbrosjyre til eldre over 75 år; Om generell skade- og ulykkesforebygging og 
tilbud om forebyggende hjemmebesøk. 

• Opplærings- og opplysningstiltak om skadeforebygging generelt og spesielt 
fallforebygging, rettet mot fag-/bistandspersonale, pårørende og brukere/eldre.  

• Iverksette skaderegistrering, på legekontor og i sykehjem og hjemmetjeneste. 
• Foreta en tverrfaglig fallrisikoanalyse av eksisterende og nye beboere på sykehjem. 
• Iverksette forebyggende hjemmebesøk. 
• Distribusjon av strøsand til hjemmeboende eldre. 
• Bedre system på snøbrøyting og sandstrøing utenfor institusjoner og sentrale plasser 

samt tilrettelegge for bruk av spark på bestemte gangveier. 
• Iverksette treningsgrupper og opparbeide flere sosiale møteplasser 
• Opprette stilling som ergoterapeut 

 

4.4 Målselv kommune 
 

Målselv har vært representert i prosjektet med leder og nestleder fra Eldrerådet. 
Eldrerådet har sendt en skriftlig henvendelse til kommunestyret hvor man ber 
om at arbeidet med skaderegistrering og fallforebygging blir gitt høyere 
prioritet. Eldrerådets leder orienterte kommunestyret i møte 7. desember 2016 
om begrunnelser for hvorfor dette arbeidet bør løftes frem i kommende 
planarbeid. Vedtatt planstrategi (2016-2019) sier at det skal lages en ny helse- 

og omsorgsplan i 2017 og en egen folkehelseplan i 2018. I begge disse plandokumentene vil det 
være naturlig å vie stor oppmerksomhet til eldre sin utsatthet for ulykkesrelaterte skader og 
hvordan disse kan forebygges eller reduseres. Eldrerådet vil lage en form for sluttrapport som vil 
bli oversendt sentrale politikere og administrativ ledelse i løpet av første kvartal 2017. 
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5. Overføringsverdi og spredning
Den kanskje viktigste overføringsverdien vil ligge i at flere ansatte, politikere og enkeltpersoner 
(brukere/beboere/pasienter) i de aktuelle prosjektkommuner etter hvert får mer kunnskap og et 
høyere beredskapsnivå i forhold til egen sikkerhet og tilgjengelige skadeforebyggende tiltak. Mye 
av denne formidlingen vil skje i en direkte kontakt med tiltak som blir iverksatt, - eksempelvis ved 
forebyggende hjemmebesøk, fallrisikoanalyser, treningsgrupper eller distribusjon av strøsand.  

Hvorvidt det vil skje noen spredning til andre kommuner i regionen vil i stor grad avhenge av 
hvordan interkommunale og regionale virksomheter velger å bruke kunnskapsstoff og erfaringer 
som er distribuert og høstet i prosjektet. LØKTA, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms 
kan på ulike måter sørge for at flere kommuner i regionen og fylket for øvrig gjøres oppmerksom 
på behovet for å sette eldre-/seniorsikkerhet på dagsordenen og hva som finnes av utprøvde og 
anbefalingsverdige tiltak. Norsafety vil kunne benyttes i slike sammenhenger.  

Norsafety vil ta initiativ til at det i 2017 kan avvikles en erfarings -og spredningskonferanse om 
eldresikkerhet og fallforebygging, gjerne i et samarbeid mellom Helse Nord RHF, de tre 
nordnorske fylkeskommuner og de tre nordnorske fylkesmannsembeter. Målgruppe vil primært 
være kommuneoverleger, folkehelsekoordinatorer, fysio-/ergoterapitjenester, tekniske tjenester 
eldreråd og eldreorganisasjoner. Det vil også tas initiativ til en nærmere evaluering av resultater. 

6. Tanker om videreføring
Troms fylkeskommune har på vegne av de nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF søkt 
Helsedirektoratet om prosjektmidler til implementering av treningsgrupper for hjemmeboende 
eldre i nordnorske kommuner over en treårsperiode. Norsafety er i den sammenheng tiltenkt en 
rolle som koordinator og prosjektleder. Det skal benyttes en utprøvd modell kalt «Sterk og Stødig» 
- utviklet og utprøvd av blant annet Trondheim kommune i samarbeidet med St. Olavs
Hospital/NTNU. Dersom det innvilges støtte til en slik implementering vil minst to av de
kommuner som har inngått i Sikker Senior Midt-Troms få tilbud om å delta i en tidlig fase av
prosjektet. I alt er det aktuelt å tilby minst 8 kommuner i Troms en deltakelse i løpet av hele
prosjektperioden (2017-2019) – og for hele landsdelen vil det dreie seg om ca. 30 kommuner.

Norsafety har også til hensikt å søke om prosjektmidler til utvikling av dagskurs om fallforebygging, 
spesielt rettet mot ansatte i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette søkes gjort i et samarbeid med 
LØKTA og med et antall Midt-Tromskommuner medvirkende i en pilotering av det ferdige 
kurskonsept. 

-�35�--�115�-



-�36�--�116�-



-�37�--�117�-



-�38�--�118�-



VELKOMMEN TIL 
OPPSTARTSAMLING 

 Kunnskapsparken Finnsnes 
Tirsdag 2. februar 2016 

09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 09:45 Kjapp presentasjonsrunde 

09:45 - 11:15  Forebyggende hjemmebesøk mv./v Stine Hellebergshaugen 
Hamar kommune/Senter for omsorgsforskning Øst 

11:15 - 12:00  Lunsj 

12:00 - 13:00  Friskliv Senior Hamar/v Stine Hellebergshaugen 

13:00 - 14:00 Gruppediskusjon; «Ønsker og behov/kunnskap og erfaringer –  
om forebygging av ulykker og skader blant eldre» 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Et mulig sluttprodukt; Handlingsplan for seniorsikkerhet/v helse- 
og omsorgsleder Stine Fedreheim, Evenes kommune  

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste  
samling;  Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 26. jan 2016 på e-post stig.fredriksson@norsafety.no eller tlf. 482 73 871 
Deltakelse er begrenset til 30 personer. Alle Midt-Troms-kommunene kan delta men de som 
har oppnevnt prosjektgrupper til prosjektet som helhet vil ha fortrinnsrett og deltar uten 
kostnad.   

VEL MØTT! 
Harstad 9. januar 2016 
    Stig Fredriksson  
prosjektleder/Norsafety 
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VELKOMMEN TIL 
2. KOMPETANSESAMLING

Kunnskapsparken Finnsnes
Tirsdag 12. APRIL 2016 

09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 09:45 Kort presentasjonsrunde 

09:45 - 11:30 
(pause 10:30-10:45)

Betydningen av, og hvordan å finne gode lokale skadedata./v prof. 
Børge Ytterstad UiT 

11:30 - 12:15  Lunsj på Kafe Okazo

12:15 - 13:00  Hverdagsrehabilitering/skadeforebygging/v avd.leder/ergo-
terapeut Hanne M. Berg, Harstad kommune/rehab.avd. 

13:10 - 14:00 Fallforebygging på sykehjem/v enhetsleder/vernepleier Heidi 
Wiik, Vestvågøy kommune/Lekneshagen bofellesskap 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Gruppediskusjon; Hva kan VI gjøre for å hente frem et best mulig 
skadebilde og hva/hvem/hvilke ønsker vi å fokusere spesielt på?? 

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste samling; 
Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 7. april 2016 på e-post stig.fredriksson@norsafety.no eller tlf. 482 73 871 
Alle Midt-Troms-kommuner kan delta men de som har oppnevnt prosjektgrupper til prosjektet 
som helhet vil ha fortrinnsrett og deltar uten kostnad.   

 VEL MØTT!  
Harstad 4. april 2016 

Stig Fredriksson 
Prosjektleder 
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VELKOMMEN TIL 
3. KOMPETANSESAMLING
Nordavindshagen Brøstadbotn

Tirsdag 7. juni 2016 
09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 10:15 «Velferdsteknologi - et trygghetsskapende virkemiddel»/ v prosjekt-

leder Ingebjørg Riise, Tromsø kommune (videolink) 

10:30 - 11:30 «Sikker hverdag for personer med demens»/v fagkonsulent/ ergotera-

peut Ida Wulff Jacobsen, Aldring og Helse - Nasjonal kompetanse-

tjeneste (video-opptak fra 6. juni) 

11:30 - 12:15  Lunsj 

12:15 - 13:15  «Universell utforming - tilgjengelig og sikker kommune»/ v siv.ing. Olav 
Rand Bringa, Barne -og likestillingsdept. (videolink) 

13:30 - 13:50 «Troms fylke - trygt og tilgjengelig»/v folkehelserådgiver Kristina 
Forsberg, Troms fylkeskommune 

13:50 - 14:00 Intro til gruppearbeid/ v Stig Fredriksson 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Gruppediskusjon; 

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste samling; 

Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 2. juni 2016 på e-post til: stig.fredriksson@norsafety.no

 VEL MØTT!  
Harstad 19. mai 2016 

Stig Fredriksson
Prosjektleder
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VELKOMMEN TIL 
4. KOMPETANSESAMLING

 Harstad 6.-7. sept. 2016 
Tirsdag 6. sept. Møtested: Rådhus 1B/Verftsgate 7 (gå Torvet - Richard Kaarbøsgt – 

Asbjørn Selsbanesgt. opp fra hurtigbåtkaia) 

10:30 (Rådhus 1B, 3 etg.) Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

10:45 - 11:45 Orientering om brukerråd, helsehus og helse- og omsorgsplan/ v rådgiver 

Roger Rasmussen og kommuneoverlege Frode Risdal 

11:45 - 12:30 Lunsj på kommunens kantine/Rådhuset 

12:45 - 14:15  Besøk/orientering Bergsodden sykehjem/ v enhetsleder Baard Haugen og 

avd.leder Elin Vang 

14:30 - 15:30  Handlingsplan Sikker Senior;Hva er viktigere enn annet?/ v Stig og Helge 

Onsdag 7. sept. Møtested: UiT, Havnegata1, 2. etg klasserom 203 

09:00 - 10:15 Besøk/orientering Harstad Frivilligsentral/ v leder Vigdis Motrøen 

10:30 - 11:30  Oppsummering resp. kommune; Hvor står vi nå og videre, hva så…? 

11:30 - 12:15  Lunsj på Sama Kafe -og Aktivitetssenter 

12:15 - 14:00  Besøk/orientering Sama kafe og aktivitetssenter/ v enhetsleder 

Ingeborg Skjervum, helsesøster Raila Kallio , eldrerådsleder Ivar Østberg 

14:30 - 15:30 Behov for bistand? Hva kan Norsafety bidra med? Avtaler om møter 

Deltakeroversikt på baksiden

VELKOMMEN! 
Harstad 5. sept. 2016 

Stig Fredriksson
Prosjektleder
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Fra: Odd Arvid Ryan (Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no)
Sendt: 02.03.2017 15:34:18
Til: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 
'postmottak@berg.kommune.no'; Dyrøy kommune postmottak; 
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no'; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'postmottak@kvanangen.kommune.no'; 
'post@kafjord.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; 
'post@lyngen.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no'; 
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 
'post@skjervoy.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 
'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@torsken.kommune.no'; 
'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding for 2016 POBO Troms.pdf
Vedlagt følger årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms.

Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via 
kommunens postmottak.

Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i  helse- og 
omsorgstjenesten.

Med vennlig hilsen

Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms

Page 1 of 1

03.03.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/96673_FIX.HTM
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Forsidebilde: Odd Arvid Ryan 

 

Pasient- og brukerombudsordningen 

Pasient- og brukerombudets mandat og oppgaver følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og 

rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. 

Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det 

formelle arbeidsgiveransvaret. Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og 

uavhengig. 

 

Pasient- og brukeombudet i Troms 
Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø, og har per 31.12.16 

4 ansatte: 

Kari Olufsen Finnset, konsulent 
Hege Pedersen, rådgiver 
Eli Åsgård, seniorrådgiver 
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud 

 

Troms fylke 
Troms har per 31.12.16 et innbyggertall på om lag 165 000. Det er 24 kommuner i fylket. 

Fylket har tre bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen 

bor i og rundt Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 1000-

3000. Kommunene samarbeider om helse- og omsorgstjenester på enkelte områder. Dette 

omfatter blant annet interkommunal legevakt i Midt-Troms og Senjalegen. 

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF (UNN HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen. 

Helseforetaket har fire distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus for 

nordområdene og har i tillegg funksjon som lokalsykehus. 

Fylket har distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale 

helsetjenester og spesialisthelsetjenester.  
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Forord 

 
Pasient- og brukerombudets årsmelding er en rapport til Helsedirektoratet, men er samtidig et 

innspill til kvalitets- og forbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene. 

Årsmeldingen formidler brukererfaringer og pasientopplevelser, samt utviklingstrekk i helse- og 

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått. 

Kontoret hadde omfattende utadrettet virksomhet i 2016. Vi hadde nyttige møter med flere 

kommuner, hvor både ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten deltok. Dialogen med 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble videreutviklet. Vi hadde i snitt ett møte per måned på 

ledelses-, klinikk- og avdelingsnivå.  

Disse dialogpunktene er verdifulle for oss, da god kunnskap om situasjonen i kommuner og 

helseforetak gjør oss bedre i stand til å informere og veilede pasienter og brukere i enkeltsaker. 

Vårt økte ekstrene fokus ser ikke ut til å ha gått på bekostning av tilgjengeligheten. Vi hadde en 
økning i mottate henvendelser på om lag 10 % sammenlignet med de siste tre årene. 
 
Det er vårt håp at årsmeldingen kan være et bidrag i arbeidet med å styrke kvaliteten i tjenestene og 
bedre samhandlingen med pasienter og brukere. 
 
Vi vil også vise til Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding for 2016: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter. 
 
 
 

Tromsø, 28. februar 2017 

 
 

Odd Arvid Ryan 
pasient- og brukerombud i Troms 
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1. H envendelser og problemstillinger i 201 6 - O versikt

I 2016 mottok vi 4 2 7 henvendelser , mot 394 i 2015 . Dette var en økning på om lag 10 %.
Henvendelsene omfattet 3 08 klagesaker og 9 3 forespørsler. Forespørsler om handler spørsmål om
tjenester og rettigheter som besvares uten ytterligere oppfølging. 26 henvendelser falt utenfor vårt
saksområde.

Henvendelser 201 3 - 201 6

1.1. Tjenestested og problemstillinger

En klagesak kan omfatte flere problemstillinger, tjenester eller tjenestenivå. Klagesakene i 2016
omfattet til sammen 355 problemstillinger, mot 321 i 2015. Vårt mandat omfatter den statlige
spesialisthelsetjenesten og de kommuna le helse - og omsorgstjenestene. Problemstillingene fordelte
seg slik mellom tjenestene :

242 problemstillinger omfattet spesialisthelsetjenester. Av disse var 220 rettet mot
Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN HF), noe som var en økning på 19 fra 2015.

Det var en økning i antall problemstillinger som omhandlet kommunale helse - og omsorg stjenester ,
fra 91 i 2015 til 97 i 2016.

1.2. Årsaker

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var problemstillinge r knyttet til behandlingstiltak , som

blant annet omfatter sa ker om f eilbehandling, kompl i kasjon og pasientskade. Andre f remtredende

f orhold var oppfølging ( manglende innkalling til kontroll og behandlingsforløp som ikke følger

planen ) , ventetid og diagnostisering. V i registrer t e en k lar nedgang i saker om diagnostisering .

For øvrig ser vi at kommunikasjon mellom tjenesteytere og pasienter , brukere og pårørende inngår i

større eller mindre grad som et problem i de fleste av sakene.
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Årsaker til henvendelsene 2016 

2. Spesialisthelsetjenesten 

2.1. Nærmere om henvendelsene. Generelle inntrykk 
 
Saker om spesialisthelsetjenester var i all hovedsak rettet mot UNN HF. Dette omfattet 220 saker, og 

disse fordelte seg slik avdelingsvis: UNN HF Tromsø med 169, UNN HF Harstad med 28 og UNN HF 

Narvik med 8. De øvrige 15 sakene var rettet mot systemer og rutiner ved UNN HF. 

De største fagområdene var ortopedisk kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, nevrologi og psykisk 

helsevern.  

Vi registrerte en økning i antall saker vedrørende nevrologi, fra 12 i 2015 til 34 i 2016. Sakene 

omfattet i første rekke nevrologisk avdeling på UNN HF Tromsø. Spørsmål knyttet til vurderinger og 

oppfølging var fremtredende, men samlet sett kan vi ikke peke på spesielle utviklingstrekk. Økningen 

i seg selv innebærer imidlertid at vi vil følge med på om dette representerer en tendens eller er en 

tilfeldig svingning. 

Videre var det en økning i antall saker på området psykisk helsevern voksne fra 17 i 2015 til 29 i 

2016. Også her var det ulike årsaker til at pasienter og pårørende kontaktet oss. Området blir 

prioritert i 2017, og vi tar blant annet  sikte på å styrke dialogen med tjenestestedene. 

Kapasitetsproblemene ved Radiologisk avdeling på UNN ser ut til å vedvare. Vi får fortsatt 

tilbakemeldinger fra pasienter om lang ventetid på tolkning og beskrivelse av prøver, noe som kan 

medføre forsinket diagnose og behandling.  Vi er kjent med at styret og ledelsen på UNN gir arbeidet 

med å løse problemene ved avdelingen høy prioritet.  Vi vil fortsatt følge utviklingen på dette 

området. 

 

Årsaker til henvendelsene 

Behandlingstiltak

Oppfølging

Informasjon

Diagnostisering

Ventetid
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Fagområder spesialisthelsetjenesten (2016) 
 

 
Positiv utvikling i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved UNN HF. Vi har de siste årene 

påpekt mangler og svakheter på systemnivå på UNN HF. Helseforetaket har ikke fremstått som en 

enhetlig virksomhet når det gjelder praktiseringen av egne rutiner og nasjonale retningslinjer. Bruk 

av meldinger og rapporteringer internt og eksternt har til dels hatt et tilfeldig preg og både Pasient- 

og brukerombudet og Fylkesmannen har opplevd at UNN HF ikke besvarer henvendelser. Videre har 

koordinering mellom avdelinger i pasientsaker fremstått som en utfordring for helseforetaket. Vi har 

også i 2016 mottatt henvendelser som bærer preg av denne type problemer. 

I løpet av året merket vi oss positive utviklingstrekk ved UNN HFs arbeid med kvalitet og 

pasientsikkerhet. Vi vil først fremheve at dialogen mellom UNN HF og vårt kontor har utviklet seg i 

positiv retning. I 2016 hadde vi i snitt ett møte per måned med UNN HF på leder-, klinikk- eller 

avdelingsnivå. Slike møter åpner for informasjons- og erfaringsutveksling som gir både helseforetaket 

og oss nyttig kunnskap om status og utviklingstrekk. 

UNN HF foretok i 2016 en gjennomgang av sine systemer for behandling av avviksmeldinger med 

tanke på forbedring, og vi registrerte et generelt økt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet evd 

helseforetaket. Både Kvalitesavdelingen og Pasientsikkerhetsutvalget er revitalisert og ulike 

avdelinger kan vise til prosjekter og tiltak som har bidratt til å forbedre pasientsikkerheten. I 

etterkant av Sivilombudsmannens besøksrapport om rutiner og praksis på enkelte avdelinger ved 

UNN HF Åsgård, har helseforetaket utarbeidet en langsiktig handlingsplan med tanke på forbedring 

av rutiner og økt kompetanse. 

 

 

 

Fagområder, spesialisthelsetjenesten 

Kirurgi

Nevrologi

Psykisk helsevern, voksne

Indremedisin
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2.2. Spesielle forhold 

Avviksmeldinger kan bidra til redusert bruk av tvang 

 
Sivilombudsmannens rapport etter besøk på UNN HF Åsgård i april 2016 fikk med rette mye 

oppmerksomhet. Besøket avdekket urovekkende opplysninger om tvangsbruk ved enkelte 

avdelinger. I besøksrapporten ble det påpekt at ledelsen ved UNN HF Åsgård ikke var tilstrekkelig 

kjent med omfanget og innholdet av tvangsbruken ved de aktuelle avdelingene. Hovedårsaken var 

svikt i den interne informasjonsflyten.  

Tvangsbruk skal være underlagt kontroll og må synliggjøres. Dette er vesentlige betingelser for 

ivaretakelse av rettssikkerhet, bygging av tillit til tjenestene og forsvarlig helsehjelp. Men mangler i 

intern rapportering fører også til at helseforetaket ikke får utnyttet avviksmeldinger og lignende 

rapporter i arbeidet med risikoanalyse og forbedring av tjenestene. 

Virksomheter innen psykisk helsevern har som uttalt mål å redusere bruk av tvang. Arbeidet med å 

redusere tvangsbruk må starte med et fokus på forebyggende tiltak, det vil si fremgangsmåter for å 

unngå tvangsbruk. Opplysninger om faktisk tvangsbruk i egen virksomhet er en svært verdifull og 

praktisk anvendbar informasjonskilde i den forbindelse. På dette grunnlaget kan man analysere 

faktiske opplysninger om tid, sted, hyppighet og type tiltak, samt situasjonen før, under og etter 

tvangsbruken. Er rapporteringen mangelfull og informasjonsflyten ufullstendig, går helseforetaket 

glipp av vesentlig fagkunnskap. Meldinger og rapporter har med andre ord en verdi ut over hensynet 

til kontroll og tilsyn. 

Åpenhet internt og overfor tilsynsmyndigheter om tvangsbruk underbygger rettssikkerheten og 

bidrar til økt kvalitet i tjenestene. Det motsatte fører til utvikling av uheldige kulturer, ulovlig praksis 

og svekket pasient – og rettssikkerhet. 

 

Informerte pasienter gir effektive helsetjenester 

 
Pasienters rett til informasjon og medvirkning følger av pasient- og brukerrettighetsloven. God 

informasjon til pasienter og pårørende har betydning for kvaliteten på helsehjelpen og bidrar 

samtidig til å bygge tillit mellom pasienten og helsetjenesten. Dårlig informasjon og kommunikasjon 

kan også undergrave effektivitet i helsetjenesten. Ett eksempel illustrerer den siste problemstillingen: 

Pasienter må enkelte ganger akseptere røykekutt i forbindelse med kirurgiske inngrep for å 

redusere risikoen for komplikasjoner. Pasienten må naturlig nok informeres om dette på 

forhånd.  En pasient som kontaktet oss ble ikke informert om dette og hadde dermed fortsatt 

å røyke frem til operasjonsdato. Ved oppmøte  for operasjon og rutinemessig samtale med 

kirurg (ikke samme lege som ved første konsultasjon) forutsatte kirurgen at pasienten var 

røykfri. Da pasienten fortalte at det ikke var tilfelle måtte operasjonen utsettes, til ulempe for 

både pasient og sykehus. Sykehuset konkluderte med rutinesvikt. (Spørsmålet om røykekutt 

var ikke kontroversielt). 
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Skriftlig kommunikasjon kan også være utfordrende. Standardbrev fra UNN HF og andre helseforetak 

i Helse Nord om pasientens rettighetsstatus kan være kompliserte og vanskelige å forstå. Slik vi har 

oppfattet det, bruker avdelinger ved helseforetakene unødvendig mye tid på å forklare pasienter 

innholdet i slike informasjonsbrev. 

Pasienter har lovfestet krav på informasjon dersom de påføres skade eller alvorlig komplikasjon i 

forbindelse med behandling. Retten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Ansvaret for å 

gi informasjon til pasient/pårørende kan lett pulveriseres når flere helsepersonell har vært involvert i 

en hendelse. Dette informasjonsansvaret er derfor lagt til systemnivå. Stikkprøver som vi har foretatt 

viser at helsepersonell i varierende grad kjenner til dette ansvaret, og det ser ikke ut til at dette er 

tilstrekkelig forankret på systemnivå. 

 

Samarbeid mellom avdelinger. Kontaktlege og koordinator. 
 
Samarbeid og koordinering av tjenester mellom avdelinger er en utfordring for UNN HF. Sviktende 

informasjonsflyt og manglende kontinuitet er medvirkende årsaker til at ikke alle pasientforløp 

fungerer godt. Vi har påpekt disse problemene i flere årsmeldinger. 

Men UNN HF er ikke enestående. Dette er et fremtredende problem ved mange helseforetak, og 

denne erkjennelsen har ført til en lovendring som skal sikre bedre oppfølging av den enkelte pasient. 

I 2016 ble det innført en ny pasientrettighet; retten til å få oppnevnt kontaktlege for pasienter som 

har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. En viktig målsetning med kontaktlegeordningen er at 

pasienten skal kunne ha en bestemt lege å forholde seg til når det gjelder medisinske spørsmål. 

Kontaktlegen skal være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten og skal bidra til at 

pasientforløpet går som planlagt. Videre skal kontaktlegen ta kontakt med aktuelt personell eller 

behandlingsenhet dersom det er utfordringer i pasientforløpet, og skal i den forbindelse også 

infomere pasient og pårørende. 

Det skal fremgå av pasientjournalen hvem som er utpekt som kontaktlege og pasienten skal 

orienteres om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har.  

For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter 

spesialisthelsetjenesteloven, skal det tilbys koordinator. Spesialisthelsetjenesten har en plikt til å 

tilby koordinator for pasienter som oppfyller vilkårene. Koordinator skal sørge for nødvendig 

oppfølging  av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med 

Pasienters og brukeres rett til informasjon - Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd 

Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten 

eller brukeren informeres om dette. Det skal samtidig informeres om adgangen til å søke 

erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, til å henvende seg til Pasient- og brukerombudet og 

adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter pasient- 

og brukerrettighetsloven § 7-4. 
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institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere. Koordinator skal også sikre fremdrift i arbeidet 

med individuell plan. 

Vi har over tid hatt fokus på ordningen med koordinator, og etter vår oppfatning fungerer ikke 

ordningen etter intensjonen. Ved UNN HF får pasienter med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester i liten grad tilbud om koordinator. Vi har også merket oss at pasienter som opplever 

manglende informasjonsflyt ofte er i målgruppen for koordinatorordningen. 

UNN HF har så langt ikke utarbeidet rutiner som sikrer at aktuelle pasienter får vurdert om de har 

rett til kontaktlege. Vi har fått opplyst at det arbeides med dette. UNN HF har videre opplyst at man 

er i ferd med å utarbeide rutiner for koordinator i forbindelse med innføring av kotaktlegeordningen. 

UNN HF må gi arbeidet med å utvikle slike rutiner nødvendig fremdrift og prioritet slik at 

heleforetaket snarlig får på plass et tilfredsstillende tilbud om kontaktlege og kooridinator. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fritt behandlingsvalg – en rettighet på papiret? 
 
I 2015 ble fritt behandlingsvalg innført. Ordningen erstattet og utvidet fritt sykehusvalg. Fritt 

behandlingsvalg gir pasienter mulighet til å velge behandlingssted når de skal til behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Dette kan være offentlig behandlingssted eller godkjent privat virksomhet. 

Målene med ordningen er kortere ventetider og raskere behandling, og dermed effektiv utnyttelse 

av helsetjenestene. 

Fritt behandlingsvalg bygger på at pasienter skal prioriteres likt uavhengig av bosted. Dette følger av 

pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Bestemmelsen regulerer både pasientenes rett til å velge 

hvor henvisningen skal sendes og hvor helsehjelpen skal finne sted.  

Mange pasienter som benytter seg av denne retten får avslag under henvisning til at det aktuelle 

sykehuset ikke har kapasitet til å ta seg av pasienter fra andre helseregioner. Denne begunnelsen er 

relevant dersom helseforetaket står i fare for å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar overfor 

befolkningen i egen region. Forutsetningen er at sykheuset kan dokumentere begrunnelsen, men i 

praksis inneholder avslagene en kort og standardisert begrunnelse om at helseforetaket har ansvar 

for pasienter i egen helseregion. 

Fritt behandlingsvalg gir pasienter forventninger om rett til behandling i andre helseregioner enn der 

de geografisk hører til. Disse forventningene blir i mange tilfeller ikke innfridd, og ordningen fremstår 

i stor grad som en rettighet på papiret. En annen konsekvens er at samfunnet ikke får utnyttet de 

samlede ressursene i helsevesenet på en effektiv måte. 

 
 

Rett til kontaktlege følger av pasient- og brukerettighetsloven § 2-5a 

(se også Helsedirektoratets veileder IS-2466). 

Plikten til å tilby koordinator er regulert i spesialisthelsetjenesteloven 

§ 2-5a 
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Pasientreiser 
 
Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. De regionale helseforetakene har 

ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser ANS (fra 2017 

Pasientreiser HF). 

I 2016 mottok vi flere henvendelser om pasienter med behov for tilrettelagt transport, som eldre og 

funksjonshemmede. Pasientene opplevde store praktiske vansker i forbindelse med transporten og 

uklare ansvarsforhold mellom de ulike aktørene, som fastlege, transportør og Pasientreiser. Vi 

merket oss blant annet at det var ulike oppfatninger av hvilken vekt fastlegens uttalelse skal ha i 

saker om behov for tilrettelagt transport. Enkelte pasienter meldte også fra om dårlig informasjon og 

uhøflig atferd fra ansatte i Pasientreiser. 

I tillegg til at pasienter opplevde unødvendige bekymringer og praktiske problemer knyttet til 

syketransporten, gikk dette også ut over selve helsehjelpen for enkelte, da transporten enten ble 

utsatt eller fordi transporten i seg selv ble en stor belastning. 

Vi hadde møte med Pasientreiser i mai 2016 om disse utfordringene. Vi fikk vi opplyst at problemene 

særlig var knyttet til drosjetransport i Midt-Troms og kommunikasjonsproblemer mellom 

transportører og pasienter. Pasientreiser opplyste at det ble arbeidet med å legge til rette for bedre 

kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Videre fikk vi opplyst at det jobbes målrettet mot 

fastleger med informasjon om regelverk rundt pasienttransport og hvilken rolle fastlegene har når 

det gjelder dokumentasjon av pasienters behov overfor Pasientreiser. 

 

2.3. Anbefalinger - spesialisthelsetjenesten 

 
 UNN HF må bedre det interne samarbeidet og koordineringen av tjenester mellom 

avdelinger. I den forbindelse må helseforetaket sikre at pasienter som trenger det får 
koordinator eller kontaktlege. 
 

 Pasientrettede tiltak om informasjon, kommunikasjon og medvirkning må inngå som 
en priortert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet på UNN HF. 
 

 UNN HF må sikre at informasjonsutveksling ved utskrivning av pasienter til 
kommunene er forsvarlig. Denne må inneholde dokumentasjon som er nødvendig for 
at kommunen skal kunne ivareta sitt oppfølgingsansvar. 
 

 Arbeidet med UNN HF Åsgårds handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens 
anbefalinger må gis nødvendig prioritet og fremdrift.  
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3. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

3.1. Nærmere om henvendelsene. Generelle inntrykk 
 
Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester. En generell tendens er at 

kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse behov for 

helsehjelp. 

Vi mottok 97 henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette var en liten økning fra 

2015, da vi mottok 91 henvendelser. Disse var i hovedsak rettet mot tjenesteområdene fastlege (37) 

og hjemmebaserte tjenester (31) . 

68 henvendelser (70 %) var rettet mot bykommunene Tromsø (30), Harstad (26) og Lenvik (12). Vi 

finner at denne fordelingen er representativ, men likevel noe lavere enn forventet for Tromsø 

kommune. I Harstad kommune var det en økning i antall saker fra 13 til 26, noe som i første rekke 

skyldes at antall saker om fastleger økte fra 3 til 10. Dette ser ut til å være en tilfeldig svingning. 

 

Tjenesteområder, kommunale helse- og omsorgstjenester (2016) 
 
 
Fastlegeordningen er en vesentlig del av kommunehelsetjenesten, og er bindeledd mellom 

pasient/primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Dette forklarer den høyere andelen 

henvendelser på dette området. Henvendelsene som vi mottar fra pasientene gjelder ulik 

problematikk. Mange henvendelser har utspring i pasienters behov for informasjon om 

fastlegeordningen, uten at dette nødvendigvis har direkte sammenheng med fastlegens praksis. På 

den annen side har vi mottatt henvendelser om alvorligere forhold, som blant annet forsinket eller 

feil diagnose, med påfølgende pasientskade. Vi har imidlertid ikke registrert entydige utviklingstrekk 

når det gjelder fastlegeordningen. 

Det har vært en økning i antall henvendelser om hjemmebasert tjenester, fra 18 i 2015 til 31 i 2016. 

Samtidig fortsatte nedgangen i saker om sykehjem. I 2016 mottok vi 9 henvendelser, mot 17 i 2015. 

Dette underbygger vårt inntrykk av at det skjer en dreining i den kommunale eldreomsorgen, fra 

institusjoner til hjemmebaserte tjenester. I møter med flere kommuner i 2016 fikk vi ytterligere 

Kommunale tjenester 

Fastlege

Hjemmebaserte tjenester

Sykehjem
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bekreftelse på dette utviklingstrekket. Det er blitt noe reduksjon i kapasiteten, og terskelen for å få 

sykehjemsplass ser ut til å ha blitt høyere.  

Det er viktig og riktig at eldre pasienter og brukere får bo hjemme med bistand så lenge den enkelte 

kan og vil det. Men man må ha for øye eldre pasienter med omfattende hjelpebehov. Mange av dem 

kan kun få forsvarlig hjelp på sykehjem. Dette understreker betydningen av at kommunene 

planlegger og organiserer tjenestene slik at det samlede tilbudet til eldre pasienter og brukere er 

fleksibelt og har tilstrekkelig kapasitet.  

Nedgangen i antall saker om sykehjem fra 2013, da vi mottok 40 henvendelser, kan også forklares 

med at det store fokuset som er satt på kvaliteten på sykehjemstjenester de siste årene, har hatt 

effekt. 

 

3.2. Spesielle forhold 

 

Kommunebesøk 

Pasient- og brukerombudet har hatt en utvidet satsning på kommunale helse- og omsorgstjenester i 

2016. Seks kommuner i Troms fikk besøk fra oss; Harstad, Skånland, Målselv, Lenvik, Nordreisa og 

Kåfjord. Vi har blitt bedre kjent med helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene, og vi har 

samtidig nådd ut med informasjon om pasient- og brukerrettigheter samt pasient- og 

brukerombudsordningen. 

I møter med ledere og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten fikk vi informasjon om 

tjenestetilbudet i kommunene og et innblikk i hvilke utfordringer og muligheter kommunene står 

overfor. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss bedre i stand til å informere og veilede 

pasienter og brukere i enkeltsaker. 

Kommunene fikk også tilbud om inntil 3 timer undervisning for ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

om pasient- og brukerrettigheter. Samtlige kommuner benyttet seg av tilbudet, og til sammen var 

det om lag 160 ansatte som deltok. Vi har fått tilbakemeldinger om at det har vært nyttig 

informasjon som vil være med på sikre at lovfestede pasient- og brukerrettigheter blir ivaretatt.  Vil 

fortsette med kommunemøter og undervisningstilbud i årene fremover. 

 

Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 
 
Det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og 

sømløst tilbud av forsvarlige tjenester, spesielt når pasienten forflytter seg mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten. Jo flere tjenester som skal samhandle, jo større er faren for svikt.  

Da samhandlingsreformen trådte i kraft ble det innført en ny oppgavefordeling som skulle endre og 

forebygge risiko for svikt ved overføring av pasienter mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten. Et av samhandlingsreformens formål er å få til mer helhetlige og 

koordinerte helse- og omsorgstjenester, og at større deler av helse- og omsorgstjenesten skal utføres 

i kommunene.  
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Fylkesmannen i Troms gjennomførte i 2015 tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunen ved UNN HF. I tilsynsrapporten etter tilsynet går det fram at 

UNN HF ikke systematisk sender ut epikrise eller legemiddelliste til kommunens hjemmetjeneste. 

Kommunens hjemmetjeneste er avhengig av å ha oppdatert informasjon om helsehjelpen og 

endringer som er gjort på sykehuset for å sikre at pasientene får riktig oppfølging. Når oppdatert 

legemiddelliste mangler ved utskriving fra sykehuset utgjør dette en betydelig fare for svikt. 

I forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 12 andre ledd er det presisert at 

sykehuset skal sende med epikrise eller tilsvarende informasjon ved utskrivning slik at det 

helsepersonellet som skal motta pasienten i kommunen kan gi pasienten forsvarlig oppfølging. Dette 

går også fram av journalforskriften § 9. 

I forbindelse med ombudets besøk i seks av fylkets kommuner har vi blant annet hatt samhandling 

om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen som tema. Tilbakemeldingen 

fra samtlige kommuner er at de fremdeles bruker store ressurser på å sikre seg oppdaterte og 

nødvendige opplysninger om pasienten etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. 

Hjemmetjenesten får ikke alltid tilsendt epikrise til tross for at de trenger opplysningene for å kunne 

gi pasienten forsvarlig oppfølgning.  

Tilbakemelding fra kommunene kan dermed tyde på at selv om avvikene fra tilsynene er lukket, så er 

ikke nye og endrede rutiner implementert i hele UNN-organisasjonen. 

 

Egenbetaling for kommunale tjenester/forbruksmateriell utenfor institusjon 
 
Vi har det siste året fått henvendelser fra pasienter og pårørende som kan tyde på at enkelte 

kommuner tar betalt for forbruksmateriell som brukes for å yte forsvarlig hjemmesykepleie. Vi 

ønsker derfor å minne om at hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er 

gratis.  

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen har en plikt til å sikre pasienter og brukeres 

rettigheter til nødvendige helsetjenester i hjemmet jf. § 3-2 nr. 6 bokstav a. Det følger av samme lov 

§ 11-2 første ledd at kommunen kan kreve vederlag av pasient og bruker for kommunale helse- og 

omsorgstjenester når det er hjemmel i lov eller forskrift.  

Kommunene kan kreve betaling for hjemmehjelpstjenester som ytes i pasienter og brukeres hjem 

som hjelp til rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. 

Det er ikke hjemmel i lov for å kreve vederlag for helsetjenester i hjemmet. Kommunene kan dermed 

ikke ta betalt for hjemmesykepleie, og det kan heller ikke kreves vederlag for forbruksmateriell som 

er en forutsetning for å tilby nødvendige og forsvarlige helsetjenester i hjemmet. 
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3.3. Anbefalinger – kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

 Kommunene må ha et fleksibelt tilbud om helse- og omsorgstjenester til eldre 
pasienter og brukere, slik at det kan tilpasses den enkeltes behov og indivdiuelle 
forutsetninger. 
 

 Pasienter som bruker flere legemidler må alltid få med seg en oppdatert 
legemiddlelliste etter konslutasjon hos fastlege. 
 

 Kommunene må i større grad informere pasienter og brukere om adgangen til å 
kontakte Pasient- og brukerombudet. 

4. Norsk pasientskadeerstatning 

 
Pasient- og brukerombudet gir bistand til pasienter i saker som gjelder pasientskadeerstatning. 

Ordningen forvaltes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).  Vår bistand omfatter råd og veiledning 

om erstatningsordningen, hjelp til utforming av søknad samt innspill til sakkyndige erklæringer og til 

uttalelser fra behandlingsstedet. I 2016 ga vi slik bistand i 37 saker. 

I følge tall fra NPE ble det ble innsendt 276 saker fra Troms til NPE i 2016. Dette er en nedgang fra 

2015. 207 saker var rettet mot UNN HF. 44 saker gjaldt erstatningskrav mot kommunehelsetjenesten.  

67 pasienter fikk medhold i sine erstatningskrav mot UNN HF. De fleste medholdssakene gjaldt 

ortopedisk kirurgi og kreftsykdommer. 9 pasienter fikk medhold i krav rettet mot 

kommunehelsetjenesten. De kommunale sakene omfatter i første rekke allmennlegetjenesten. 

Samlet erstatningsutbetaling var på kr 51 358 655 (inkludert private helsetjenester og offentlig 

tannhelsetjeneste). I 2015 var total erstatningsutbetaling på kr 43 966 231. 

Tallene fra NPE er ikke uten videre sammenlignbare. En innsendt sak får ikke nødvendigvis vedtak 

samme år som de ble mottatt hos NPE. Det samme gjelder forholdet mellom vedtak om medhold og 

erstatningsutbetalingen. NPE publiserer jevnlig analyser på utvalgte områder som belyser og 

forklarer utviklingstrekk i pasientskadeerstatningsordningen. Det vises til www.npe.no. 

Erstatningskrav NPE – Troms* 2014 2015 2016 
    

Totalt antall krav fra Troms 214 293 276 

    

Kommunehelsetjenesten    

Krav 32 43 44 

Medhold 2 8 9 

Erstatningsutbetaling kr 838 135 kr 4 160 377 kr 4 761 000 

    

Spesialisthelsetjenesten (UNN)    

Krav 164 220 207 

Medhold 77 41 67 

Erstatningsutbetaling kr 51 108 810 kr 37 292 054 kr 46 145 606 
*Tall fra Norsk pasientskadeerstatning per 3.1.2017  
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5. Kontorets utadrettede virksomhet 
 
Pasient- og brukerombudet gir bistand til pasienter og brukere, og skal gjennom sitt arbeid også 
bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Det erviktig å nå ut med informasjon om 
ombudsordningen og om pasient- og brukerrettigheter. I 2016 har vi informert om ordningen og våre 
erfaringer i ulike fora. Her følger en oversikt over vår utdarettede virksomhet i 2016: 

 
 

Møter o.l. med UNN 2016 Dato 

Gastrokirurgisk avdeling (innlegg) 10.2 

Onsdagsmøte UNN HF (innlegg) 2.3 

Samhandlingsavdelingen 17.3 

Kvalitetsavdelingen - om utvikling av avvikssystem 15.4 

Brukerutvalget  20.4 

Fagdag Barne- og ungdomsklinikken (foredrag) 21.4 og 22.4 

Pasientreiser 27.5 

Journalarkivet 29.9 

Klinikkledelse UNN HF Åsgård 21.10 

KE-samling, Rehabiliteringavdelingen/Koordinerende enhet (foredrag) 26.10 

Pasientsikkerhetsutvalget 30.11 

Kvalitetsutvalget 21.12 

 
 

Kommunemøter Dato 

Tildelingskontoret, Tromsø kommune 13.4 

Skånland kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.) 27.4 

Harstad kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 28.4 

Målselv kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.) 1.6 

Lenvik kommune, ledere helse- og omsorgstjenensten 2.6 

Nordreisa kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 14.9 

Kåfjord kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 15.9 

Koordinerende enhet, Harstad kommune 10.10 

 
 

Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

UIT Campus Tromsø, sykepleierutdanningen (foredrag) 13.1 

Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag) 19.4 

I forbindelse med kommunemøtene har vi holdt 6 kurs for om lag 160 
ansatte i hjemmetjenesten 

27.4 – 15.9 

Breivika videregående skole, helsefag (foredrag) 10.5.16 

UIT Campus Harstad, videreutdanning for tverrfaglige helsearbeidere (foredrag) 11.10 

Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag) 17.11 

DokHelse-prosjekt Troms (foredrag) 23.11 

 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Møter med brukerorganisasjoner Dato 

Kreftforeningen (foredrag) 2.4 

Finnsnes og omegn revmatikerforening (informasjonsmøte) 25.8 

Blærekreftforeningen Tromsø (informasjonsmøte) 14.9 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Tromsø 
(medlemsmøte) 

1.11 

 

Møter med samarbeidsparter/Andre Dato 

Høring, Stortingets helse- og omsorgskomité om Stortingsmelding om 
kvalitet og pasientsikkerhet 

28.1.16 

Fylkesmannen i Troms (samarbeidsmøte) 2.3.16 

Fremskritttpartiets programkomité (innlegg) 2.9.16 
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Pasient- og brukerombudet i Troms 
   Postboks 6603, 9296 Tromsø 
 
   Telefon 77 75 10 00 
 
   troms@pobo.no 
 
   www.pasientogbrukerombudet.no 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: G10 

Saksmappe: 2016/360 

Saksbehandler: Ellen Mikalsen Hals 

Dato: 23.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og forebygging av skader og 

ulykker blant eldre i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 3/17 25.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Handlingsplan - Trygge eldre i Dyrøy 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har deltatt i prosjektet «Sikker senior» i regi av Norsafety, etter initiativ fra 

Midt-Troms regionråd. Prosjektets mål har vært å utarbeide strategi og tiltak for å kartlegge 

risikofaktorer for skader og ulykker, og dermed kunne forebygge.  

 

Prosjektgruppa har bestått av ansatte i sykehjem, hjemmetjeneste, teknisk og fysioterapi. Det har 

vært gjennomført 4 regionale samlinger med faglig input, i tillegg til at prosjektgruppa har hatt 

egne arbeidsmøter. Arbeidet har munnet ut i forslag til handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy.  

Administrasjonens vurdering 

Fokus på kartlegging og forebyggende arbeid for å redusere skader og ulykker blant eldre lønner 

seg, både på individ- og samfunnsnivå. Tverrfaglig innsats er en forutsetning for å lykkes.  

 

Tiltakene som er foreslått bør på sikt innarbeides i normal drift. Vi ser imidlertid behov for å 

fortsatt søke prosjektmidler i en implementeringsfase.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

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

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/64 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 4/17 25.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

2 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

3 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

 

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

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

 

Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2015 

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

på plass. 

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

dager pr. uke. 

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

herunder ordning med vertskommunemodell med eget styre med politisk representasjon. 

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

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

 

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

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

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

legesamarbeid kalt Astafjordlegene. 

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

Dyrøy, Lavangen og Salangen. 

 

Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt: 

Lars A. Nesje kommuneoverlege Salangen kommune 

Kjell-Are Pettersen kommuneoverlege Lavangen kommune 

Erla Sverdrup Rådmann Dyrøy kommune 

Anita Dahl Solbakken HSO-leder Ibestad kommune 

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

kommuner 

 

Saksopplysninger 

Saksopplysninger 

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

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

vikarleger fra vikarbyrå er benyttet.   

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

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

befolkningen den trygghet de søker.  

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

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

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

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

ikke er kapasitet. 

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

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

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

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

kommune. 

 

Fakta i saken 

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

kommunene som samarbeider, herunder ivareta allmennmedisinske og samfunnsmedisinske 

oppgaver som kommunene er pålagt.  

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

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

stabiliseringsfortrinn i konkurransen om nye leger. 

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

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

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

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

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

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

medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

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

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

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

sikt også kan inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid.  

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

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

eksempelvis 1 – 2 dager ukentlig. 

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

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

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

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

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

kommunisere mot spesialisthelsetjeneste og mot kommunale pleie-/ omsorgsavdelinger og 

enheter, e- resept og NAV/ Helfo m.v. 

-�92�--�163�-



Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å kunne drifte et 

felles journalsystem(EPJ).   

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

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

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

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

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

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

nødvendig).  

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

jobbe alene.   

Følgende krav er satt:  

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

overgrepshåndtering. 

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

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

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

akuttmedisin og volds- og overgreps-håndtering. 

 

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

kurs i volds og overgrepshåndtering.    

a) 80 % av telefonhenvendelsene besvares innen 2 minutter 

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

dokumentasjon og kvalitetskrav  av virksomheten 

 

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

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

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

Folkehelsearbeid/ forebyggende-/ proaktivt arbeid. 

 

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

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

nødvendig for å få dette til. 

 

Arbeidsgruppen ser for seg følgende tidsperspektiv; 

 

Fase 1 2016 

Utrede grunnlagsmateriale og klargjøre rammer, muligheter og begrensninger. 

Målsetning: Politisk tilslutning fra de involverte kommunene. 

 

Fase 2 2017 

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

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

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

 

Fase 3 2018 

Rekrutering, Operativ drift 

 

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

 

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

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

fastlegehjemmel som forventes bemannet fra 01.09.2016. 

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

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

for legevakt. 

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

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

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

mindreårige asylsøkere. 

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

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

Miljøtjenesten omfatter boliger for psykisk utviklingshemmede, psykiatripasienter og andre med 

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

Helseavdelingen omfatter legekontor, helsestasjon og rehabiliteringsseksjon, sistnevnte med 

fysioterapeuter, ergoterapeut/ rehabiliteringskoordinator og psykiatripersonell.  

Helsesenteret er samlokalisert med ambulansestasjon. 

 

Ibestad kommune 

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

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

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

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

 

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

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

sykepleier som har ivaretatt helse hos asylantene.  

 

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

oppgaver, tilsynslege sykehjem og asylmottak. 

 

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

mulighet til å få en turnuslege til Ibestad.  

 

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

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

omsorgsleder. 

 

Helsesenteret er samlokalisert med sykehjemmet. 

 

Lavangen kommune 

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

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

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

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

sentrum.   

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

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

Kommuneoverlegen har 60 % kommunal ansettelse som innbefatter medisinskfaglig rådgivning, 

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

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

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

fysioterapi er underlagt kommuneoverlege.   

 

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

Kommuneoverlege har vært ansvarlig for opplæring av brannkorpset.  

 

Dyrøy 

Sørreisa kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid med Dyrøy kommune om 

fastlegelegetjenesten i kommunene gjeldende fra  01.01.2011. 

 

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

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

sammenslåingen er gjort om til en fast hjemmel. 

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

Fordeling mellom lege og hjelpepersonell: 1:1 

Sykehjem: 20% stilling 

 

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

annen lege tilstede for veiledning osv. 

 

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

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

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

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

under sommerferieavviklingen. Denne løsningen er også forankret i revidert 

vertskommuneavtale mellom partene. 

 

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

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

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

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

kapasitet hos fastlegene fordeler seg.  

 

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

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

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

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

men ha full drift resterende dager. 

Kommunenes innbyggere fordeles likt mellom kommunenes 5 fastlegehjemler (turnuslege har 

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

Samarbeidsavtalen med Sørreisa er oppsigelig, med 1 års oppsigelsestid. 

 

 

 

Vurdering 

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

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

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

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

 

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

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

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

løsninger. 

 

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

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

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

tjenester til en pasient i en annen kommune. 

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

som gjør dette mulig. 

 

Personell  

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

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

funksjoner som ikke blir godt nok ivaretatt i dag. 

 

Gruppen ser for seg følgende ressurser lagt til Astafjordlegene: 

1. Administrativ ressurs for astafjordlegene 

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

3. Leder/koordinator av astafjordlegene 

4. Felles kommuneoverlegefunksjon 

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

leger. 

6. Felles tilsynslege sykehjem/institusjoner 

 

 

Økonomi 

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

men en bedre tjeneste. 

På nåværende tidspunkt kan ikke arbeidsgruppen kvantifisere de økonomiske forpliktelsene til 

den enkelte kommune. 

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

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

legekontor trer inn. 

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

begrenset til: 

Rekrutering 

Relasjon til universitetet 

Redusere sårbarhet 

Foreta kompetanseheving og sikre at legene blir værende 

Dekke nødvendige funksjoner, inklusiv samfunnsmedisin 

Stå bedre rustet til fremtidige utfordringer som vi vet kommer 

 

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

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

involverte kommunene. 

 

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

beregninger, utarbeide organisasjonsmodeller og klargjøre for rekrutering og implementering. 

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

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

 

Administrasjonens vurdering 

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

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

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 

etterretning. 

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

detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 

klargjøre for rekruttering og implementering. 

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

gjennomført. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: F30 

Saksmappe: 2013/682 

Saksbehandler: Kjell Jostein Lillegård 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i 

introduksjonsprogram - revidering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 5/17 25.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram 

 

Saksopplysninger 

Vedlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram ble 

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

 

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

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

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

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

med førerkort og bil i Dyrøy kommune. 

 

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

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

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

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

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

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

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

norsknivå før tiltak/tilskudd innvilges. 

Administrasjonens vurdering 

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

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

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

og deltakere i introduksjonsprogram.  

 

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

 

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

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

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

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

vedtak. 

 

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

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

 

Alternativ 1: 

 

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

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

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

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

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

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

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

tilskudd.  

 

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

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

gjennomført. 

 

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

 

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

vedlegg for oppstartspakker. 

 

Alternativ 2:  

 

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

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

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

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

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

 

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

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

gjennomført. 

 

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

 

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

vedlegg for oppstartspakker. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 25.04.2017 
Tidspunkt: 08:00-10:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Karl Johan Olsen Leder SV 
John Bernhard Andersen Medlem AP 
Ørjan Thomassen Medlem FRP 
Randi Vaeng Medlem FLD 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Trine Sørensen NESTL AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 
Randi Vaeng ønsker møteinnkallinga sendt i posten på papir. Innkalling og saksliste godkjent. 
 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Erla Sverdrup rådmann 
Marlin Antonsen 
Kjell-Jostein Lillegård 
Ellen Mikalsen Hals 

fagleder servicetorg 
integreringskoordinator 
folkehelsekoordinator 

   
 
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. 
 
 
______________________ ______________________  
Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 
utvalgsleder rådmann 
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Saksliste 

Utvalgs-
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 2/17 Rapportering fra Barneverntjenesten - andre halvår 2016,  2016/114 

RS 3/17 Avslutning av egenvurderingstilsynet  2016/114 

RS 4/17 Tilsynsrapport  2012/452 

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

 2012/39 

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

 2016/360 

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

 2016/500 

RS 8/17 Høringssvar - Framtidig organisering av kirurgisk 
Akuttberedskap, fødselsvirksomhet og elektiv kirurgi ved 
UNN Narvik 

 2017/163 

RS 9/17 Midt-Troms velferdsteknologi - søknad til helsedir  2013/462 

PS 3/17 Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og 
forebygging av skader og ulykker blant eldre i Dyrøy 

 2016/360 

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

 2017/64 

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

 2013/682 

 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
utvalgsleder 
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PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Møteprotokollen fra 22.11.16 godkjennes. 
 
Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Møteprotokollen fra 22.11.16 godkjennes.  
 

PS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Rådmannen orienterer fra enhetene.  
 
Karl Johan Olsen orienterer om RS 9/17. 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enst. vedtatt.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 1/17 Rådmannen orienterer fra enhetene 

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

RS 3/17 Avslutning av egenvurderingstilsynet 

RS 4/17 Tilsynsrapport 

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

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

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

RS 8/17 Høringssvar - Framtidig organisering av kirurgisk Akuttberedskap, 
fødselsvirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik 

RS 9/17 Midt-Troms velferdsteknologi - søknad til helsedir 
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PS 3/17 Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og forebygging av 
skader og ulykker blant eldre i Dyrøy 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy vedtas. Det søkes prosjektmidler til videre arbeid i 
prosjektgruppa og implementering av tiltak, og tas med i budsjettbehandling for 2018. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Ellen Mikalsen Hals folkehelsekoordinator orienterer om saken.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy vedtas. Det søkes prosjektmidler til videre arbeid i 
prosjektgruppa og implementering av tiltak, og tas med i budsjettbehandling for 2018. 
 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 
etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som omhandler 
detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 
klargjøre for rekruttering og implementering. 

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

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Forslag til vedtak Karl Johan Olsen (SV): 
 
Nytt punkt 3.  
OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 
 
Enst.vedtatt.  
 
Nytt forslag til vedtak:  
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1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 
etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som omhandler 
detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 
klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 
4. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at fase 2 er 

gjennomført. 

 
Enst.vedtatt. 
 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 
etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som omhandler 
detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 
klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. OPOM presiserer at legekontoret i Dyrøy skal være åpen for legetjenesten 5 dager i uken. 
4. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at fase 2 er 

gjennomført. 

 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017  

Kjell-Jostein Lillegård integreringskoordinator orienterer om saken.  
 
Forslag til vedtak Karl Johan Olsen (SV):  
 
Alternativ 2: 
 
Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 
i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 
 
Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 
Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 
Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 
forkant med Tjeneste for integrering.  
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Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til førerkortopplæring på inntil kr. 35.000. 
For å motta lånet, settes det krav til bestått muntlig norskeksamen minimum nivå A2. Lån 
utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved dokumentasjon/kontoutskrift 
av «min konto» hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er gjennomført.  
 
Nye satser gjeldende f.o.m 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 
vedlegg for oppstartspakker.  
 
Det voteres. 2 stemmer for og 2 stemmer mot.  
Utvalgsleders ekstrastemme avgjør.  
Forslaget bifalt med 3 mot 2 stemmer.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 25.04.2017 

Alternativ 2: 
 
Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 
i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 
 
Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 
Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 
Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 
forkant med Tjeneste for integrering.  
 
Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til førerkortopplæring på inntil kr. 35.000. 
For å motta lånet, settes det krav til bestått muntlig norskeksamen minimum nivå A2. Lån 
utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved dokumentasjon/kontoutskrift 
av «min konto» hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er gjennomført.  
 
Nye satser gjeldende f.o.m 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 
vedlegg for oppstartspakker.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 31.05.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Tone Sørensen Medlem AP 

Mariann Andreassen Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

Kine Mari Hanssen NESTL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Venke Heide Kine Mari Hanssen SV 

   

 

Merknader 

Ingen merknader til sakskart og innkalling. 

Sak 16 – Besiktigelse under saka. 

Geir Fjellberg orienterte om følgende:  Asfaltprogram 2017, Miljøstasjon, Boligprosjektene. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Fjellberg 

Ragnvald Tollefsen 

Kjell Rune Marthinsen 

Britt Janne Wangberg 

Enhetsleder teknisk 

Fagleder landbruk 

Fagleder teknisk 

Sekretær 

  

 

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 

PS 13/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 14/17 Referatsaker   

RS 28/17 Tillatelse etter forurensningsloven til samlokalisering av 

FOU-tillatelser med kommersielle tillatelser på 4 

lokaliteter i Harstad, Dyrøy og Tranøy kommuner - 

Europharma as 

 2017/23 

RS 29/17 1/1 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse del 2, 

Rorbuer 

 2016/618 

RS 30/17 2/5 Klage - jordloven - deling av 2/5 i Dyrøy kommune  2016/150 

RS 31/17 2/5 - Behandling etter plan og bygningsloven av søknad 

om deling og dispensasjon fra formål i plan 

 2016/150 

RS 32/17 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet  2016/194 

PS 15/17 43/25 - Behandling av søknad om deling av eiendom og 

søknad om dispensasjon fra formål i arealplan 

 2016/643 

PS 16/17 20/2 - Behandling av søknad om deling av grunneiendom  2016/517 

PS 17/17 25/2 - Behandling av søknad om dispensasjon og deling 

av grunneiendom til fritidsbruk. 

 2016/731 

 

 

 

Terje Johansen 

Utvalgsleder 

 

PS 13/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Møteprotokoll fra møte 5. april godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Møteprotokoll fra møte 5. april godkjennes. 
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PS 14/17  

Referatsaker   

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Referatsakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

 

PS 15/17  

43/25 - Behandling av søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon fra formål i arealplan 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 10 daa fra 

eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune. Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og 

bruksnummer og med det gårdens rettigheter.  

 

Med hjemmel i jordloven § 12 5 ledd stilles det vilkår for gjennomføringen av delingen at 

landbruksarealet selges til bruk i drift jamfør søknaden om deling. 

 

Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av ca 10 daa fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune til boligformål. 

Av det fradelte arealet på 10 daa godkjennes fradeling av 750 m
2
 som tilleggsareal til 

eiendommen 43/34 til fritidsbruk som omsøkt. For denne delingen stilles det jamfør PBL § 21-4 

som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med gnr/bnr 43/34 slik at det ikke oppstår nye enheter. 

Dersom søker ikke ønsker å gjennomføre sistnevnte deling vil arealet inngå i det fradelte tunet. 

 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Utvalgsleder la fra rådmannens forslag til vedtak. 
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Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 10 daa fra 

eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune. Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og 

bruksnummer og med det gårdens rettigheter.  

 

Med hjemmel i jordloven § 12 5 ledd stilles det vilkår for gjennomføringen av delingen at 

landbruksarealet selges til bruk i drift jamfør søknaden om deling. 

 

Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av ca 10 daa fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune til boligformål. 

Av det fradelte arealet på 10 daa godkjennes fradeling av 750 m
2
 som tilleggsareal til 

eiendommen 43/34 til fritidsbruk som omsøkt. For denne delingen stilles det jamfør PBL § 21-4 

som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med gnr/bnr 43/34 slik at det ikke oppstår nye enheter. 

Dersom søker ikke ønsker å gjennomføre sistnevnte deling vil arealet inngå i det fradelte tunet. 

 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

 

 

 

PS 16/17 20/2  

Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om fradeling av hyttetomt i 100 metersonen på eiendommen gnr/bnr 20/2 avslås. 

Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 1-8, 11-6 og 19-2,  

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Tone Sørensen erklærte seg habil i saka  – godkjent av utvalget. 

Det ble foretatt besiktigelse til eiendommen. 

 

Utvalgsleder la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

Enst. vedtatt. 
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Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

 

 

PS 17/17 25/2  

Behandling av søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom til 

fritidsbruk. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100 metersonen for fradeling av ca 500 m
2
 

fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsbruk avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1 

  

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Plan- og naturutvalget ser positivt på søknaden om å etablere et fritidshus på omsøkte fjøsmur.  

Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt opphav er viktig i 

folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler.  Det legges vekt på at dette er 

en lignende søknad som tidligere i sak av 2005 har vært innvilget på samme mur og som søker 

dermed hadde stor forventning til vil bli innvilget. 

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra 

eiendommen gnr /bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål 
 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til 

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra 

eiendommen gnr /bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål 
 

Plan og bygningsloven: 
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Det innvilges fradeling av 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til 

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 

 

 

Møtet slutt. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 14.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Tema for møtet vil være skole v/ enhetsleder skole May-Elin Hals vil innlede til diskusjon. 

Tilstandsrapport til skolen vil ettersendes.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 6/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 7/17 Referatsaker   

RS 10/17 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 11/17 Ny rammeplan for barnehager er fastsatt  2016/631 

RS 12/17 17/2520 Invitasjon til å nominere kandidater til årets 

barne- og ungdomskommune 

 2017/302 

PS 8/17 Tilstandsrapport fra skolen i Dyrøy   

PS 9/17 Strategi for arbeid med språk, lesing og skriving  2016/363 

PS 10/17 Søknad om aktivitetsstøtte 2017  2017/214 

PS 11/17 Tildeling - SalMar Kulturfond 2017  2017/222 

 

 

 

Karl Johan Olsen 

utvalgsleder 
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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
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DET KONGELIGE BARNE-
OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Frivillige organisasjoner

Lokale og regionale innflytelsesorgan for barn og

ungdom

Deres ref Vår ref Dato

17/2520 01.06.2017

Invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og
ungdomskommune

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god barne- og

ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune annethvert år.

Hvordan kommunen har løst innsatsen for en god barne- og ungdomspolitikk, vil avhenge av

dens størrelse og karakter.

En jury vil stå for utvelgelsen. Et særlig fokus for juryens vurderinger er kommunens arbeid

og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår. En forutsetning for utvelgelsen er at

kommunen har et godt samarbeid på tvers av etater og tjenester. Likeledes at kommunens

arbeid mellom offentlig og frivillig sektor, skaper fellesskapsløsninger som fremmer

inkludering og hindrer ekskludering vektlegges. Kommunens dialog med barne- og

ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte

innflytelse lokalt tillegges stor vekt.

Nominering kan gjøres av fylkesmann, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale

barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og

fylker. Begrunnelsen for nominasjonen av en kommune bør ikke omfatte mer enn tre A4

sider. Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet (Bufdir) informere kommunen om at den er nominert.

Prisen er på kr 250 000,- og vinneren vil bli kunngjort på årets Barne- og

ungdomskonferanse 30. —31.oktober i Bodø. Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid

med Sortland kommune som ble Arets barne- og ungdomskommune 2015. Kommunen som

får utmerkelsen orienteres om dette noen dager før konferansen.

Postadresse: Postboks8036 Dep0030 Oslo
Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon* 2224 9090

Org no.: 972417 793
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Årets barne- og ungdomskommune 2017 - kriterier for utvelgelse og praktiske opplysninger

om søknad/nominasjon:

Særlige kriterier for 2017

Det blir i år lagt særlig vekt på at kommunen har igangsatt arbeide for ungdom som har falt

fra, eller er i ferd med å falle fra skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunens ulike tilbud som fremmer mestring og inkludering for denne gruppen vektlegges.

Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskommune 2017 sendes til:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

postmottak@bufetat.no

Frist for innsendelse av søknad/nominasjon er 15. september 2017

Med hilsen

Side 2
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 003 

Saksmappe: 2016/363 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 06.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Strategi for arbeid med språk, lesing og skriving 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 9/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Rammeverk for språkkommuner 

2 Strategidokument Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune ble språkkommune våren 2016 sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og 

Salangen. Gjennom dette får kommunen faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid og 

frikjøp av ressurspersoner. Satsingen retter seg mot både barnehage og skole. 

Kommunen har også forpliktet seg til å utvikle en lokal språk, lese- og skrivestrategi som skal 

forankres politisk.  

Målet med satsingen i Dyrøy, er å styrke språkopplæringa slik at barn og elever skal får en bedre 

språklig kompetanse. For å nå dette målet, er der viktig med kompetanseheving av personalet. 

Administrasjonens vurdering 

Arbeidet med utarbeidelse av strategidokumentet har vært gjort i ei arbeidsgruppe hvor 

enhetsleder fra barnehage og skole, en pedagogisk leder, ressurslærer fra skolen og PPT har 

deltatt. Denne gruppa fortsetter å koordinere arbeidet, og deltar i regionens nettverk. Skole og 

barnehage har sine egne grupper som organiserer arbeidet. Det skal frikjøpes ressurspersoner i 

barnehage og skole for å lede arbeidet i enheten. 

Resultat på kartlegginger i skolen viser at vi må ha et stort fokus på den begynnende 

språkopplæring og begynneropplæringa i lesing og skriving. Utvikling av språk starter tidlig og 

det er viktig at voksne er aktive i arbeidet med å legge til rette for godt språkarbeid i barnehage 

og lede gode læringsprosesser i skolen.  Derfor er det i tiltaksplan lagt vekt på kompetanseheving 

av personalet. 

Arbeidet som gjøres i språkkommunesatsinga har også som mål at det skal utarbeides en 

gjennomgående plan for språkopplæringa i barnehage og skole i Dyrøy. En slik plan er viktig for 

å sikre god språkopplæring for barn og elever. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune vedtar å styrke språkopplæringen slik at barn og elever skal få en bedre 

språklig kompetanse 

Utvalgsleders innstilling: 
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Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Vedleggene legges i ephorte, -lag mappe språkkommune som barnehage og skole har tilgang til

May-Elin

Fra: Tove Fedje [mailto:Tove.Fedje@malselv.kommune.no] 
Sendt: 26. april 2016 09:02
Til: erik myre <erik.myre@malselv.kommune.no>; 'Johnny Sagerup' 
<Johnny.Sagerup@salangen.kommune.no>; 'Tove Hansen' <Tove.Hansen@lavangen.kommune.no>; 
berit.carho@bardu.kommune.no; May Elin Hals <May.Hals@dyroy.kommune.no>
Emne: VS: språkkommuner

Hei!

Her kommer mailen om at vi har blitt SPRÅKKOMMUNE(R)!

Husk at dette er konfidensielt til det annonseres i morgen. Dere bør sette dere litt inn i rammeverket som 
ligger vedlagt samt strategitipsene. Jeg skal snakke med Anne Borgersen i dag/morra angående hvor mange 
Udir mener bør delta på oppstartsmøtet den 11. mai på Gardermoen. Mange av oss møtes i Tromsø på 
torsdag.

Dette blir bra!

Tove

Fra: Anne Borgersen [mailto:Anne.Borgersen@utdanningsdirektoratet.no] 
Sendt: 26. april 2016 06:40
Til: Anne Borgersen <Anne.Borgersen@utdanningsdirektoratet.no>
Emne: språkkommuner

Utdanningsdirektoratet viser til søknad om å bli språkkommune, og vi inviterer dere med dette til å delta i 
ordningen. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet vil sende ut en pressemelding om 
språkkommunene i morgen, derfor er det viktig for oss at dere blir orientert i dag. Vi ber om at dere ikke går 
ut med informasjonen i dette brevet før pressemeldingen går ut onsdag.
Utdanningsdirektoratet inviterte kommuner og fylkeskommuner fra hele landet til å søke om å bli 
språkkommuner, med søknadsfrist 15. mars 2016. Vi mottok 40 søknader. Flere kommuner søkte sammen, 
og det gjør at det i alt er 48 kommuner og fire fylkeskommuner som søkte. Av disse er det 27 kommuner og 
fylkeskommuner som når får tilbud om å delta i ordningen.
I begynnelsen av mai 2016 vil dere få informasjon om det økonomiske tilskuddet som skal brukes til lokalt 
nettverksarbeid og til frikjøp av ressurspersoner.

Som nevnt i utlysningsbrevet, arrangeres oppstartsamling 11. mai 2016 på hotell Radisson Blu Oslo 
Airport, Gardermoen

Vi inviterer inntil fem representanter fra hver språkkommune til å delta på oppstartsamlingen. Hovedtema 
for samlingen er «Lokal språk-, lese- og skrivestrategi – målsettinger, utviklingsområder, kompetansebehov 
og lokalt nettverksarbeid». Dette kan være representanter for eierleddet, skoleleder, styrer og 
ressurspersoner fra barnehage og skole.

Praktiske opplysninger                                                                                                              
Reise bekostes av deltakerne, men selve samlingen er gratis. Eventuelle behov for ekstra overnatting avtales 
med Utdanningsdirektoratet ved anne.borgersen@udir.no i hvert enkelt tilfelle.
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Vedlagt denne e-post finner dere råd om hvordan er strategi kan utformes. På samlingen vil disse rådene bli 
gjennomgått, og dere vil få hjelp til å begynne arbeidet med strategien dere skal utforme i forbindelse med 
arbeidet som språkkommune. Det er fint om dere har anledning til å gjøre dere kjent med disse rådene før 
samlingen. 

Ytterligere informasjon om samlingen og lenke til påmeldingsskjema ligger her. Påmeldingsfrist er 3. mai 
2016.

Det er utarbeidet et rammeverk for språkkommuner. Dette er vedlagt.

Om det er noe dere ønsker å spørre om, ta gjerne kontakt med oss.

Vi ber dere om å bekrefte at dere har mottatt denne e-posten.

Vennlig hilsen
Anne Borgersen

Seniorrådgiver - Avdeling for læreplanimplementering
Utdanningsdirektoratet
Telefon +47 23 30 27 05
www.utdanningsdirektoratet.no
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1.INNLEDNING  
 
 
Dette strategidokumentet er laget for den nasjonale satsningen SPRÅKKOMMUNE 

og omfatter kommunene Lavangen, Salangen, Dyrøy, Bardu og Målselv. Satsningen 

starter i august 2016 og varer ut 2017. Satsningen Språkkommuner retter seg mot 

målgruppen barnehage og skole og innsatsområdet er språk, lesing og skriving. 

Strategien er utformet i samarbeid innad i kommunene. Barnehage- og skoleeierne 

samt regionkontakten har ledet arbeidet med strategiutkastet. Det er etablert en 

arbeidsgruppe i den enkelte kommune og disse gruppene har ledet prosessen med å 

avklare ståsted, velge mål og innsatsområder, sette resultatmål og velge tiltak for å 

nå målene.  

 

Strategien skal forankres politisk og inngå i de lokale planene for utvikling av 

barnehage og skole i alle de fem kommunene. Strategien er forankret hos 

barnehage- og skoleeier og hos lederne i barnehage og skole. Strategien skal bidra 

til at vi alle holder stø kurs og prioriterer slik at mål nås. Implementering av 

verktøyene VOKAL og PULS skal tas i bruk i skolen og disse verktøyene vil bli viktig i 

forhold til å følge opp mål og resultater på området språk, lesing og skriving. 

 

Regionen har tidligere ledet arbeidet med å utarbeide en kvalitetsplan for 

barnehagen hvor språk er et av satsningsområdene. Denne planen er ikke 

implementert i barnehagene. Regionen har også ledet arbeidet med å utarbeide en 

plan for lesing og skriving for skolen. Denne planen er i varierende grad forsøkt 

implementert i skolene.   

Gjennom deltagelse i nasjonale satsninger som Ny GIV, VFL og UIU har skolene 

beveget ser mer og mer i retning av å bli lærende skoler. Det er etablert flere nettverk 

for de ansatte – og flere av disse vil bli videreført inn i språkkommunearbeidet. Alle 

skolene har etablert utviklingsgruppe og deltagerne i denne gruppen leder det 

skolebaserte arbeidet på den enkelte skole. Utviklingsgruppen ledes av rektor og i 

gruppen sitter ulike ressurspersoner som ressurslærere i lesing og skriving og 

lærerspesialister. Å etablere utviklingsgrupper i skolene har vært suksess og gitt god 

kraft i utviklingsarbeidet og vi ønsker derfor å etablere samme system i barnehagene. 

I utviklingsgruppene i barnehagene vil styrer og noen ressurspersoner på språk, 
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lesing og skriving sitte. Disse vil lede arbeidet i den enkelte kommune. En del av 

midlene kommunene er tildelt i satsningen vil bli brukt på å «frikjøpe» egne 

ressurspersoner i barnehagene. 

 

Resten av midlene kommunene er tildelt gjennom satsningen, vil bli brukt til å ansette 

og videreføre regionale ressurspersoner på språk, lesing og skriving. Vi har stor tro 

på betydningen av regionale eksterne fagpersoner som bidrar til å «se praksisen i 

barnehage og skole med andre og nye briller». Regionale ressurspersoner kombinert 

med egne ressurspersoner i barnehage og skole har vist seg å gi god effekt forutsatt 

at bruken av begge er godt planlagt og koordinert.  

 

2.  FORMÅL  

Formålet med satsinga er at alle barns språklige ferdigheter skal styrkes. 

 

  3. SITUASJONSBESKRIVELSE – STÅSTED HØST 2016. 

 

Det overordna målet for Dyrøy kommune i satsinga er å styrke språkopplæringa slik 

at barn og elever skal få bedre språklig kompetanse. Det viktigste middelet mot dette 

mål er kompetanseheving av ansatte. På vegne av de fem kommunene v/skoleeierne 

har Region Indre Midt Troms ledet arbeidet med de nasjonale satsningene. Dette har 

skjedd i tett dialog med skoleeierne, men regionen har på mange måter «tatt over 

planlegging og gjennomføring» av utviklingsarbeidet for skoleeierne. Dette har 

sammenheng med at flere av kommunene er veldig små og mangler tid og 

kompetanse på skoleeiernivået. Der det er skolefaglig kompetanse på 

skoleeiernivået blir ofte tiden til å lede og følge opp de nasjonale satsningene liten 

pga. at det kun er en stilling på rådmannsnivået som følger opp flere områder som 

barnehage, skole, barnevern, voksenopplæring, kultur m.m. Skoleeierne ønsker 

imidlertid å være «tettere på» skolene og de ansatte, og de ønsker å følge bedre opp 

de nasjonale satsningene. Det å utarbeide en strategi er en måte å kunne komme 

«tettere på» arbeidet ute i barnehagene og skolene. Dette forutsetter imidlertid 

involvering og prioritering. 
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Region indre midt Troms har vært en skoleregion. I de siste årene har det meldt seg 

et behov for at også barnehagene inngår i samarbeidet og gjennom satsningen 

Språkkommune ble dette mulig å få til. I denne satsningen har vi integrert 

barnehagene i regionen og regionkontakten lede arbeidet også for barnehagene.  

 

Lærende nettverk har vært sentralt i de satsninger vi har arbeidet med de siste 

årene; VFL, LP og nå UIU og Ungdomstrinn i utvikling og skolebasert 

kompetanseutvikling. Effekten av de lærende nettverkene har vært variert pga. at 

mellomarbeidet på den enkelte skole ikke har vært systematisk nok. Det som har 

vært fokus/tema i nettverkene har ikke alltid blitt videreformidlet på den enkelte skole 

og det viktig tiltak videre vil være å arbeide med oversettelse- og 

translatørkompetanse i nettverkene dvs. økt fokus på hva betyr dette for oss og 

hvordan skal vi planlegge for å videreføre denne kompetansen inn i vår barnehage 

og skole? 

 

Skolene har hatt lesing og skriving som satsningsområder i tre-fire år, likevel viser 

kartleggingsprøvene, nasjonale prøver og eksamensresultatene at vi må arbeide mer 

med disse satsningsområdene.  Arbeidet med lesing og skriving må integrere lokalt 

læreplanarbeid dvs. arbeidet med lese- og skrivestrategier må kobles tettere opp mot 

ferdighetsmålene i rammeplanen og kompetansemålene i kunnskapsløftet. Hvis vi får 

dette til, tror vi at det i større grad vil utvikles den kompetansen som planverkene 

etterspør (tolke, reflektere og forstå) og som vi tror rammeplanen for barnehagen i 

sterkere grad vil etterspørre i fremtiden (revisjon av rammeplanen). Dybdelæring og 

utvikling av barn og unges metakognisjon er viktig for både barnehagen og skolen i 

fremtiden.  

 

Det skal utarbeides en gjennomgående plan for opplæringa i barnehage og skole 0-

16 år. 
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3. HOVEDMÅL 

Det overordna målet for Dyrøy kommune i satsinga er å styrke språkopplæringa slik 

at barn og elever skal få bedre språklig kompetanse. Det viktigste middelet mot dette 

mål er kompetanseheving av ansatte. 

Det skal utarbeides en gjennomgående plan for opplæringa i barnehage og skole  

 

4. MÅLGRUPPER 

Strategiens mål er å styrke alle barns og elevers språklige ferdigheter. 

Kompetanseutvikling hos hele personalet i barnehage og skole. 

 

5. INNSATSOMRÅDER  

 

o Alle voksne som jobber med barn i Dyrøy kommune kjenner sin rolle i 

satsningen og kan legge til rette for godt språkarbeid i barnehagen og god 

språk,lese- og skriveopplæring i skolen. 

o Styrke barns språk og læring gjennom muntlig kommunikasjon. 

o  Sikre en god overgang mellom barnehage og skole med fokus på språklig 

utvikling. 

 

 

6. RESULTATMÅL  

o Andelen barn i barnehage med gode språklige ferdigheter skal økes. 

o Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres. 

o Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes.  

o Ansatte har god kompetanse i hvordan skape gode og trygge språkmiljø. 

o De ansattes kompetanse som lese –og skrivelærere skal økes 

o De ansatte er aktive i arbeidet med å legge til rette for godt språkarbeid i 

barnehage og skole, og lede gode læringsprosesser basert på det de vet 

kjennetegner godt og systematisk språkarbeid og god og systematisk lese- 

og skriveopplæring.  
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7. ORGANISERING  

Kommunen organiserer vårt arbeid med ei styrings/arbeidsgruppe som består av 

styrer, rektor, ressurslærer i skolen, en pedagogisk leder og et medlem fra PPT. 

Denne gruppa deltar på regionens nettverk og er ansvarlig for framdrifta i satsinga i 

kommunen. 

Arbeidet med strategien gjøres i samarbeid med kommunene Bardu, Målselv, 

Lavangen og Salangen, og arbeidet ledes av regionkontakten. 

 

Regionen 
v/regionkontakt 

og 
utviklingsveileder 

Lede arbeidet med strategien for alle fem kommunene. 
Lede ressurspersonene og planlegge og gjennomføre 
satsningen sammen med dem.  
Lede arbeidet med å videreutvikle eksisterende nettverk for 
skolen og etablere nye nettverk for ansatte i barnehagene. 
Lede arbeidet med følge opp arbeidet i barnehagene og skolene 
på vegne av og sammen med barnehage- og skoleeierne. 
Være i god dialog med Utdanningsdirektoratet, lese- og 
skrivesenteret og PPT. 
Lede arbeidet med å støtte og veilede utviklingsgruppene i 
barnehage og skole. 
Lede arbeidet med å bistå barnehage og skole i utarbeidelse av 
tiltaksplaner som skal inngå i strategiplanen.  
 

Ressurspersoner 
i regionen. 

Bistå barnehage og skole i utarbeidelse av tiltaksplaner som 
skal inngå i strategiplanen.  
Delta i videreutviklingen av eksisterende nettverk for skolen og 
etablere nye nettverk for ansatte i barnehagene. 
Være en bidragsyter for at barnehagene og skolene fungerer og 
utvikler seg i tråd med intensjonen i strategien. 
Støtte og veilede utviklingsgruppene i barnehage og skole. 
Veilede og samarbeide med pedagoger, fagarbeidere og 
assistenter om det daglige språkarbeidet i barnehagen. 
 

PPT Veilede rektor/styrere og øvrig personale i oppfølgingen av barn 
med spesielle behov.  
 

 

MEDSPILLERE  

Som nevnt over er PPT og de nasjonale sentrene viktige støttespillere i arbeidet. 

Helsesøster vil også være en viktig samarbeidspart.  
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8. TILTAKSPLAN 
 

Innsatsområde 1  

De ansatte skal være aktive i 

arbeidet med å legge til rette for 

godt språkarbeid i barnehage 

og lede gode læringsprosesser 

i skolen 

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 1: Kompetanseutvikling ved 

bruk av Språkløyper, - ansatte som 

aktive tilretteleggere for språklige 

aktiviteter  

 

- Skole: Hvordan skape gode 

og trygge språkmiljø i hvert 

klasserom?  

- Systematisk arbeid med god- 

lese og skriveopplæring 

gjennom bruk av skriving og 

lesing som grunnleggende 

ferdighet i Språkløyper 

- Barnehage: hvordan skape 

gode språkmiljø? 

- Kjennetegn på barns 

språklige ferdigheter i 

barnehage knyttet til 

Rammeplanen 

- Hvordan identifisere tidlige 

språkvansker?(språkløyper) 

 

 

 

 

Rektor, styrer og 

ressurslærere. 

 

 

 

 

Styrer 

 

Styrer/ped.ledere/ppt 

 

PPT, styrer barnehage  

og 

spes.ped.koordinator 

 

Alle ansatte 

 

 

 

 

Pedagoger b-

hage 

 

Styrer og 

pedagoger b-

hage 

 

 

Vår 17 

 

Vår 17 

 

 

Vår 17 

 

Høst 17 

 

Tiltak 2: Involvere foreldre 

                Å gi tilgang til språket  

 

- Gi råd til foreldre for å 

styrke eget barns 

språkferdigheter. 

(Tema på foreldremøter 

både i skole og 

barnehage) 

- Informasjon til foreldre 

om 

språkkommunesatsinga. 

 

 

 

Foreldre Kontinuerlig  

Tiltak 3: Involvere alle parter i «kick-

off» 

- Styrking av språklige 

ferdigheter gjennom gode 

språkmiljø og god lese- 

og skriveopplæring 

Arbeidsgruppa 

Ekstern 

foredragsholder 

Ressurslærer og 

barnehagens 

ressursperson 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole, foreldre, 

bibliotekar, 

trenere, 

politikere 

Februar/Mars 

17 
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Innsatsområde 2  

Vi styrker barns språk og 

læring gjennom muntlig 

kommunikasjon.   

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 2: Styrke kompetanse hos 

personalet i skolen. 

- Lokalt læreplanarbeid.  Hvilke 

aktiviteter i klasserommet 

fører til refleksjon, tolking, 

finne informasjon og gi 

forståelse? 

- Hvordan kan vi lære og 

utvikle oss ved å snakke 

sammen? 

- Den utforskende, gode 

samtale som grunnlag for 

læring.  

- Hvordan kan man lese og 

samtale om litteratur i 

barnehage? 

Bruk av startpakken i 

Språkløyper  

Rektor, 

ressurslærer 

 

 

 

 

 

Ressurslærer 

Pedagoger 

 

 

 

 

Styrer/ressurslærer 

Pedagoger og 

assistenter 

 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole 

 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole 

 

 

 

Personale i 

barnehage og 

skole 

Des/Jan 17 

 

Jan/Febr 17 

 

Jan/Febr 17 

 

Febr/Mars 

17 

 

 

 

 

Mars-Mai 17 

 

 

 

 

 
 
 

Innsatsområde 3 

Vi sikrer en god overgang 

mellom barnehage og skole 

med fokus på språklig 

utvikling  

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 1: Sikre at alle pedagoger 

kjenner til kartleggingsverktøy og 

hva vi kartlegger i forhold til språk  

Styrer, rektor, ppt, 

helsesøster, 

spes.ped.koordianator 

Alle pedagoger  

Februar-

April 17 

 

Tiltak 2: Tidlig innsats og bruk av 

kartleggingsverktøy 

Språkløyper; Lese og skrivevansker 

Når lesing og skriving blir vanskelig 

 

Styrer, rektor, PPT, 

helsesøster, 

Spes.ped.koordinator 

Alle pedagoger 

og Ressursteam 

Kontinuerlig  

Tiltak 3: Begrepsinnlæring  

Overordnet plan for skole og 

PPT, Rektor og styrer 

 

Alle ansatte September-

Oktober 17 
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barnehage 

Overgang barnehage skole i 

Språkløyper 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/214 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 30.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om aktivitetsstøtte 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 10/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknader samlet 

2 Forslag Aktivitetstøtte 2017 

 

Saksopplysninger 

Søknad om aktivitetsstøtte for 2017 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger, 

gjennom annonsering, mail, sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 

kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2017. Det er kommet inn 10 søknader. 

Samlet søknadsbeløp er på kr. 334.259,-. 

 

Aktivitetsstøtten tildeles ihht. kommunens budsjett for tilskudd til frivillige lag og foreninger. 

Budsjettposten for 2017 er på kr. 75.000,- som foruten aktivitetsstøtte skal dekke tilskudd til 

voksenopplæring kr. 7.500,- (ulike hobby- og tiltakskurs og badevaktsordningen (fredags-

bading), kr. 10.000,-. Imidlertid blir ikke tilskudd til badevaktsordningen utbetalt for 2017.  

 

En presisering om årets søknader og tildeling: 

Ihht. vedtak i KS 16.02.15 sak 2/15 – «Kulturplan Dyrøy kommune 2015-2025» settes det som 

krav for å motta aktivitetsstøtte fra kommunen at lag/foreninger driver aktivt oppsøkende 

virksomhet mot nye og gamle innbyggere. Dette er knyttet til delmålet «Synliggjøre mangfoldet 

og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» i kapittel 7, Det frivillige Dyrøy.  

 

Følgende lag/foreninger har søkt aktivitetsstøtte for 2017.  

1 Dyrøy Korforening 11 000

2 Brøstadbotn Barnegospel 10 000

3 Brøstadbotn Skytterlag 18 000

4 BIL Fotball 123 000

5 UL Forsøket 12 000

6 UL Heimhug 25 000

7 Dyrøy Paintballklubb 117 093

8 Dyrøy hagelag - utstyr 5 436

9 Dyrøy Hagelag - soppkurs 10 000

10 Håndarbeidslaget 2 730

Folkeuniversitetet  

Badevakt, Bil 

Sum 334 259
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Administrasjonens vurdering 

I forslag til tildeling er det lagt vekt på «regler for aktivitetsstøtte», samt hvordan søknadene 

imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  

 

Ved enkelte søknader (nr. 4 og 7) er godkjent kostnad justert ned, slik at støtten går til aktiviteter 

og utstyr, ikke til ren drift.  

Det har vært tradisjon for å tildele mest til aktiviteter som kommer barn/unge til gode. Det er 

også lagt vekt på søkernes egen beskrivelse av hvordan de arbeider for å gjøre sine tilbud kjent 

blant innbyggerene.  

 

I tilfelle der lag/foreninger også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra SalMar Kultur-

fond i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten. 

 

Ut fra godkjent søknadsbeløp har administrasjonen kun foretatt en %-vis fordeling av midlene 

(25 %) Evt. ytterligere politisk prioritering av søknaden gjøres av utvalget i møtet.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Aktivitetsstøtte for 2017 til lag og foreninger tildeles med til sammen kr. 75.000,- 

 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2017:  

 

Lag og forening Søknad Fordeling 25%

1 Dyrøy Korforening 11 000 2 750

2 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 2 500

3 Brøstadbotn Skytterlag 18 000 4 500

4 BIL Fotball 95 000 23 750

5 UL Forsøket 12 000 3 000

6 UL Heimhug 25 000 6 300

7 Dyrøy Paintballklubb 80 000 20 000

8 Dyrøy hagelag - utstyr 5 436 1 500

9 Dyrøy Hagelag - soppkurs 10 000 2 500

10 Håndarbeidslaget 2 730 700

Totalt 269 166 67 500

Folkeuniversitetet  7 500

Badevakt, Bil 0

75 000  
 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Soknadsskjema -

Aktivitetsst6tte
Dyroy kommune

Ad ress€Aasrera: lAstrid Ostrem Skoglund, Bronadveien it78

Srknadan r.ndc3naya?at tll xrYicatottct I Dyra, kommrn!: Dyrt, kommuna, garYk.torgrL 931 | lra3dltdr

Saksnr.:

Dok.nr.: Lopenr.:

S.beh.: Arkivkode:

Dato:

Kontonummer 14796 63 66,490

eget vedlegg

B6kiv alcivlt€ten, evt.

utstyret og hvordan dere

har ienkt e jobbe for I
glore tilbud€t kjent for
innbyggeme.
(Bruk orn n.dvendlg eget
ark):

sum utgifter med aktiYiteten/utJtyret: k;

beskrivelse legges med pe eget ark

, utdrag av laget forening€ns ,egnccp som kun vis€r denne akdvitet€fls utgifter eller uBtyrskoshad.

I E det ct nytt aktivitastilh.td 5om men€s igangsatt *rld€,t v€dl€qges bud5ien for betegnede kostnader

for drift ogleller utstyr.

Antall dehakere: {5ett kryss)

Bam: E 1-10 fl r r-2s E 26so+

Voksnel E 1-r0 I l1-2s E 2&50+

- 
Hak av dersom sol(,laden qielder tihak knyftet til

u Friluftslivets lr.

ofte foreger aktMteten? (sett kt),st)

I g.ng hve, 14. dag1-7 dager i uka

Brtgtilln+w E, o5' 2011

Underskift aktivitetsleder/formann

i -" .;ifiltftttrio't-r.'6itr.t 
r.rc at drJcrneior hvr*d!'ft'rdct ttt.' nttt'tll i

rnrrw.dyoylommune.no - postmottak@dyroy kommune no - 77 l8 92 00
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Beskrivelse av aktiviteten i Ovrov korforenino

SangerireUregnskapsCret varer fra 01.10 - 30.09. Koret over fast en gang pr. uke og har
medlemsmote en gang pr. m6ned.

Oktober/november

Oving til julekonsert. Julekonseden i kirka er en adig b€givenhet sammen med andre ahor€r.
I tillegg har koret konsen pa Dyroy omsorgsenter.

Varsem6st€ret:

Varsemesleret brukos til 5 forberede virkonsert, gjeme m6d Bt b€st€rnt tema. Koret deltar
pa 1. maianangoment med sang, servering og utlodning. 17.mai deltar koret med sarE i

kirken, ved omsorgsenteret og i hallen. Koret bosoker ogsA omsorgsenleret m6d konsert i
juni.

I juni 2016 deltok koret pa landssangerstavne i Svolvar.

September:

Koret anangerer og synger ved Kor i kAl-arrangementet. I 2016 deltok vi ogsA under
Dyroyseminarets festkveld.

I apnl2017 arEngerte vi seminar istemmebruk med ekstem kurslod€r.

Ellers stillar koret gjeme opp ved ulike anarEement i kommunen.

Dyrsy korforening er registrert i Bronnoysundregisteret med kasserer som kontaKpe,son.

I forkant av nye prosjeldnytt semestor forsoker vi a gjore aKiviteten kjent br A fA med nye
sangere. Koret er apent for alle som liker d synge. Flere av kommunens nye innbyggere har
vert innom koret, og noen blir.

Regnskapet viser utgifter og inntekter. Den storste utgifren Er diriren onn p6 46 315 kr.
Koret har ogsA store utlegg pa noteinnkjsp.

Med hilsen

fuh,,Agd.,a^,W
Dyroy korforening
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Regnskep 201512016 Reenrk p Dyrry Xortor!.hg 0t.10.'15 - 3t.09.t0.
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Regnskap Dyroy Korforenin g 01.1 0.1 5 - 2'1.12.16

2014t2015 2015t2016
Oiriqennieneste 45 570 46 315.00
Egne an!!g-ement

0(3i 00
Annen utgifl (gaver. noter. kontorutg. o. l.) 6 902 294.50

Gebwer til Sparebanken b/.
Sum ltglfter 78 272 r36 862,50

Drlftsoverskudd/underskudd (33 405,91)

BALANSE

16 860,34

Oyrlge kommemrer: Bokfrn efi.r kontrnQrln3lppal Regmklpsperlode 01.10.15 - 30,09.16

<"f
/e3tt eraaOOom, t9 rr lLr!.4.Y.-"'t .'|'c*-* 

-Knut Arne Johe+sr
ktrseref \

t.,,-1

B*h tr4,Z/,*,
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),

Skiv ut

Sdordrn rndrs/tcalrfr t[ svlc.totgct I Drrry lo. nut.: Drray lommun , S.rYk toltrt, 93f I Br.3t dbott

LageMoreringens navn: Sarnegoipel

Adresse/ka$erer foss€rer Frank Moldvik Kontonumfi€c h796 636 74,15

Dyroy kommune

BeskiY aktiviteten, er/t
uBtyra og hrordan dere

har tenkt l robbe for,
girre tilbudet kFnt for
innbyggcme.
(&uk om nodvendig eget
art):

Barn€gosp€l er ct td for bam I grunnskoleald€r i regi av Dyroy menighel P.!.

vi kun tilbud fo, el€ver | 1.{.Uasse. Korev.lsene fongat hrret mandag i SFGt&. Koret

ar e 6 til 3amarbeldb$oMelles konsett.

C mange arenaec - har egne konserter og samafteidskonsener m€d andre aklorcr i

ncn, pl familiegudnFnener, p, be!6k dl q/try omsorgssent t, arr.nger€r iul€gta
julegGntennhg 09 tar oppdng fra andrc som eflsker bain€lorlng pa sine

temCnter. M drar pl tur€{. M hal hatt samarb€id med andru bamekot og oosker spcsieh

er innlemmlt i Broonoysundregistetet.

mott r ftibrdsmider vla 'Ung Kitt s.ng'.

{ap€r di ig€ntti€nc5te fra lommun n. D€tte er korEtt st rnc utgiftspost Eh]s trenget

pang€r tfl tr€r, noe k6yme, torgcnsere, noter m.m.

iret oio, sin aftirita ficnt fot alle elever C Ehvetun rkole som cr i tktuell alder.

Sum utgifter med akiviteten/uBtytct k.:

bestrivelse legges med Pe eg€t ark

. t tdrrq ev laqEBfio{rnlngens regnskap sonr lun viser denn€ alitivitctens utgiftGr ellai uBtyBkosErad.

' Er det €t ny,n ahivttrtstllbud som m€n€s l9n95att skal det vedle996 budlim for ber'gn€de kosmader

for drift ogr'efler utstyt.

Anoll deltalere (sett kryss)

Bam: C r-10 8 r-2s E 2650+

Volsne: E l-r0 E ! 1-25 fl 26s0+

- 
li.k av de6om s.load.n gieldcr t'hek knyttst tll

Ll ralufttlrar &.

ofte forega, aktiviteten? (ten k Yss)

'l g.ng hver 14. dtgfi l-7 dager i uka

Sted/d.to/lt und€rskrift aktivitetslederfi crnan

liii-Jii.t io.rn.L lrcr ttd vm.tt drlanr ior hs rlfrtor d'r tttg tr"n' dl'

frayroy.tommune.no ' po3tmotrakedyrqy.ko'nmunc'no - 77 18 92 0o

3 (dz{tllis /o/.''r .fl;' '' S{*.,i^ '
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Ansu+DrNG FoR

BROSTADBOTN

BARNEGOSPEL

2016

Etter at arsregnskapet for 2015 viste en negativ

okonomisk utvikling, er det gledelig 6 kunne

melde at koret er kommet seg ovenpi Qjen i

lopet av 2016. Dette skyldes i hovedsak lre

ting.

Det fsrste er at bide Dyroy menighetsrAd og

Dyroy kommune/Salmar ga BB en stor sum i

aktivitetsstotte etter soknad, hvor vi ogsA

beskrev korets okonomi.

Det andre er en innsats fra styret som gikk ut

pi A sske bedrifter, lag og foreninger om et

okonomisk bidrag mot a ho[e minikonserter

som motytelse. Det resulterte i flere rause

bidrag pe mange tusenlapper. Koret sendte stor

takk til samllige. LHL er den bidragsyleren som

til n6 har benyttet seg av minikonsert, noe bide
koret og LHLs irsmote hadde stor glede av.

Det hedie er at dirigenten pe eget initiativ har

besluttet A gd ned i lonn fra to Uu til en Uu f.o.m.

skoleiret 2016-2017. Dermed er lonnsutgiftene

lil dirigent halvert fra august 2016.

Korels arbeid kan ni gi videre uten store

okonomiske bekymringer.

BB kan se tilbake pi 2016 som et spnnende
ir p6lhre miter. Tidlig pA 6ret fikk vi tilbud om

A vare med som kor pA Runa Bergsmo sin

konsert (Du store mamelukkr i

Nordavindshagen. Vi takket ia og fikk ovd inn

noen sanger som vi ftamforte sammen med

Runa. Hun var godt fomoyd med oss.

P6 vAren satte vi opp en egen konsert som vi

kalte rEn dyisk konsertr rned et variert knippe

dyresanger med drama til. Det var stor
publikumsoppsluhing. Dyroy korforening var
spesielt invitert som gjestekor og framforte

Bamesangpopouni med bevegelser, noe som

ogsA ble et populert innslag. Det er bAde

hyggelig og god giensidig PR for flere kor eller
grupper 6 kunne slstte hverandre p denne

miten i det kulturelle arbeidet i bygda. I tillegg

kom et revekor (best5ende av ulkledde

foreldre) pi ovenaskende besok og danset til

rThe foxr til stor begeistring for bama...som

enn6 lurer i hvem det var...

Pa senhosten tok koret seg en tur til

Grottebadet i Hanstad. Dette var ikke bare en

badetur, men ogsa en tur med opplredener

bide pA hurtigbiten, igangen pA Grottebadet

og i en spontan bursdagssang til ei jente pi
Peppes Pizza.

Alt i alt har vi hatt et innholdsrikt sangerar.

BBs opptredoner i2016:
2.4. Konsert cDu store mamelukkr med

Runa Bergsmo i Nodavindshagen

17.4. BB deltar p6 fam.gudstjeneste i

Brostad kirke
'l '1.5, uEn dyrisk konsertr i regi av BB.

Dyroy korforening m/gjesteopptreden

26.5. BB synger pi Dyroy omsorgssenter

30.10. BB deltar pi fam.gudstjeneste i

Brsstad kirke

5.11. BB pi tur til Grottebadet. BB synger

v/Grottebadet, pi hurtigbiten og

spontant i en bursdag pd Peppes Piza
26.11. BB anangrer rJulegrot med

nissesangr i Nordavindshagen iin
julegrantenninga

18.12. Julekonsert m/BB og fire andre aktorer

i Brostad kirke

STYRET HAR BESTATT IV:
Anne Madl S, Nergird, leder

Vibeke Nilsen, styremedlem

lrina Pattaeva, styremedlem

Bone Storvoll, styremedlem

Karin Storvoll, dirigent

Vara: Mariann Andreassen

Kasserer: Frank Moldvik

Revisor: Tom Erik Forsi

Styret har holdt 3 styremoter og behandlet

13 saker

Medlemstall for 2016: 18 medlemmer

Takk til korister og foresatte for stor

innsats gjennom hele 2016!

Karin Storvoll
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BROSTADBOTN BARNEGOSPEL 201 6

Driftsoverskudd

Okning i kontantb€holdningen

Brsstadbotn
03.01.2017

...^,
-Fr:hk Moldvik

kass6rer

BALANSE lnnteker ftqifter
Arranqement / Tilskudd 63 562,00 5 870.00
Korgensere 0,00 0,r

Kontinqent 3 900,00 1800,00
Kopiering 0.00 0,00
Diriqent 0,00 46 315,00
Renter/gebyr 13,00 18,00

Diverse 0,00 350,00

Sum inntekterrutgiftor 67 475,00 54 353,

13 122,00
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REGNSKAP BROSTADBOTN BARNEGOSPEL 2016 Kto.nr. 4296.63.624/16

Ktrta I I4.., / Tlllkudd ao no aaK.rdit I
I

nn0. goholdnanq 0,

,,1 ilorrlorBkont. 20161201 7 3
,J 16I lnnsxudd - DyroY sogn
.3161 Kordarioent -hosl -15 19183,001

afe 2 4.16 195,
ale 2 1.1A
yroy Pension6lfor. Gave 10
vrov Sokn offer 25
emas - Gave
yrry LHL - Gave

1.05 1

p6 fta Frk. Nilsen kafe
rar Kullurfond 't0

l6lAklNilelsstolle - Dvrov kom 2
l6lDirioenl t halvar 16 t7

1800,001
l6lBaUPizza - Ha.stadlur 374

l6lOoooirr banklerminal 81 810,
l6llnnskudd Bank 6s2,

eoo - blomste, 350.001

er 20'16 13,
ryr 2016

e beholdning
m pr. dd.
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3

Nullstill Slriv ut

Soknadsskjema - 56}snt:i7l4jg
Dolcnr.: Lopenr.:

S.beh.: frL, Arkivkode:

wto 9f4-17-

Aktivitetsstotte

Sahrrd.o 3.od..rLyrt. dl t.flketcg.r I Drrry filrilt : Drta, folfrl|r,n.. S.ltlGaorfl.q Itt I llr.trodl

rigetroreo.og€nsn vn: I BeAs T,'toSc, A,J S K'y 779 R L 
^6

Ad,t'r€/l(assoret: [3.*\^\-\ r^ o ^ 52 rcor,t-u.,"." lc/ ? 1b b bs19

- Hak av derom setnadan El€ld.r dtak ktyttet t
Ll rnuttivas !r.

Hvor ofte for€gar aktivit tcn? (sett ktyss)

El l-7 dagEr i uka

l/r'n .Ect(-.|b-ln 6'*l"i g*d
Undc.skrift .kMteBl€drr/fonn nn

Dyrsy kommune

Sted/d.to/et

S<- r/t.tt.e5. 2 5tk-
Eesldv alcMteteq ela
ut$Fa og hvordan dcI!
har t€nkt e Fbbe fs t
dftdbrd€t U6ttio.
innbrgEErne.
(&d( o.n n dt indig .g3t
arkl

9m utgifter med aldiviEien/utstytet b:

berkrirelse legges mcd pe €g€t.ft

oUtUrag av la$tsrfor€nlngG.ts l€gnrt p som tun vis€f d.nnc aktMtrtens utgfEf Glhr Utsty6tostnad.

. E, det et nrr alcMtcBtilbud som men6 igEngE tt skal det Ycdegqrt hdsj.|tt fu baagnede ko6tn def

for ddfr ogleller utnyr.

Antall d€ltakere (s€tt lryss)

Bam: fl r-ro B ll-25 D 2AsO+

Voksne: E r-r0 E ll-2s fl 2&5o+

i s.hr.d.frLrro.t"rl.'-6idivrie*lrrrlriorhtrr.ttlvlrid'rstt"nitrfl i|:
rwvwdyoy.kommunc.no- postmtti&eq/toy.komnunr'no' 77 18 92 00
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Brostadboten skytterlag.

Brsstadboten slrytterlag driver med skyting i samrld med DFS sine regler og
normer. Aktiviteten er inne pA vinter, miniatyrskyting i kultursalen og ute pl
sommeren pl Evertmoen skytebene. Vi deltar ogsl pA stevner i Troms, Nordland.
Dette er en aktivitet for de fra l0 6r og oppover, Vi lerer skyteteknikh hvorden
man skal behandle vApen og lerer skyteprogram for mitriatyr, felt og bane. Vi
driver ogsl trcning/oppskyting til elgiakt Lagct holder gevcr, utstyr, skyte-
rekvisitra, vedlikehold av gev&r, skytebaneanlegg osv. Drifter ogsl et skytterhus
pA Evertmoen. Sl dette koster pcnger for oss og er vedlig takknemlig for stette
vi har fitt, og soker derfor om stotte til vidre drift av aktiviteten.

Brostadboten skytterleg ved Tonald Gemst n

i*'*il 9a"*
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Utdrag av regnskap 20 I 6.Brostadbotn skytterlag

Utgifter:2016

Ammunisjon Ia:11761
Renovasjon tr:3088
Energi. k:6504
Forsikring ln:6971
Vedlikehold/vipen kr:6699
Kjokken k:410
Baneleie k:1000
Kontigent/avgif k: 8523

Gavepremier Ia:O

Div k1599

Sum utgifter kr:46555
Brsstadbotn skytterlag
Tor viggo Gamst.
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Sokrnad om AktiivitctslitgrlHlo ii lDyrgy

tirkor: llrostadlbotn llll. lrrotball

llrostadbotn .9.mai 7.01; 1.

lrlatrgrurnn

Brostadbotn il ble stiftct i 193fr, oE har S0.arsjubilcum i ir. Vi ar oI fleridrettsla8 me.d aktivitct innon

vollryball, ski, allidrutt og fotball. l:otballgruppa ulgjor i da1; dcn stOrstc aktivitctcn i idrettslaget, mad X

aldarstrastamta la8 og totalt 70 akivc i tilleg8 til A lafi i 6.divisjon. vi har opplcvd ct oppwing i

fotballintcrcsscn ottcr at kunst8rcssbanen sto ferdig i 2014, of i tilleg8 til treningcr og kafirper fore.gir dct
spill og aktivitat pA bancn stort sett hvu da8 . som lritidsaktivitet o8 i skola- og bamehagercl;i.

l{rtballgruppa Onskar n5 6 lcggc bcdn: til rcttc for bam oB ungdom som Onskcr d utvikle sin

fotballintorass], oll vi hlpcr dcrfor pl stottc pjcnnom salmarfondat slik at vi kan drivc mer systcmatisk

fnrdigho;tsuwikling.

Mflls,e-.tt!ng:

- l:orbcdro treningsforholdene for fotballen i l)yrOy vcd I invcsterr i hjclpemidlcr.
- Iorb0drc forholdcno fortalont utvikling vcd i utdannc tlencrc og lagledcrc

- t.cp#c til rettc' for egcntroning.

- Gjorc det interessdnt for bam og ungc d drive lysisk aktivitct.

Milgrupppi

- llarn oB ungdorn i aldcrcn 5 18 ilr

-�36�--�219�-



pudsictfl lnvistcrringsbafurv:

Med vennlig hilsen / Best regErds

leder i fotballgruppa

Rafo.ol Oh.,
T,l. q47 4.$afru

€.postl roeibsp,no

ll93kriYcbo: Arll.nr: Pris: Antnll: Sum.

lnnbyt(,rbok$ l)aco 3 m trcbonk, 2 redor.. 24000,00 ) 48000,00

lrotballor og dly I onlrigtulttyr 15000,fi) 2 15(n0,00

3 or banc for harn I aldcron ti6 at 16000,00 1 1C000,m

Kruls oplrlac n0 ttcnolo og aglodhro 40000,00 1 40000,00

' thoffologoo for e lntogmro flyknlngor i fotball tmlljeot (prolil hcrr) 4000,00 4 ,4000,00

tiulU INVS r1 il'llt{Gs ljl:llOV 12!t000,00
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saknr.: i1lAty
Dolcnr.: Lopenr.:

s.ueh;-gp,q Arklvkode:

o"to,b/5r IEur:'lm" 

-
Srkrdrn ndrr/l.trrla d t]daiori.t I Dtq fmlrnr D!r, bl5rrl1 SJdfrrf.t ttt f Drir6dr

d.L.a -l

Adrtsse/lassrrcr: I l,:, t' t<ontonummec l{ / b

Eask lv aldvttlten, errt
utrtyret og hrrordan dere
h.rt nlt ljobb. fo.I
glo.c tllhdct kicnt for
innblEg€mc.
Oruk o.n nrdv.ndig cgEt
*t):

J"*k4op at W ,u.ltuVtalcry o1 $z,7psndt

StatL* lna> ''''t A \ftut"u' -dt b,tbf
t<o*fiv"'aryu, batnuidp, taua&f, tob ttift
tlc. sd tl;t%* ,, *n F, irz?t In
ic fun1@ ,tlo4op a, /oo sttc a., Au<o -so,t

fum utglrtcr rrcd rrrivrtctcn/rn*yret b; | ,/2 oor,'

b.skrit .lse l€gges m€d pa eget ark

' Lrtdr.g .v bgctrbrnhgcns GgnCop sctt lun vls.r dennc aldvttcirns uqlftcr cllcr utsyrsltmnad.

'E da €t nlt.ktMtrtsdbud som rlcn6 ig..r$.n slol det y€dcgg.s buds,at fot bt'lgmd.l@cnlader
fo. drlft og/Chr utstyr.

Antill deltelcre (srtt lsyss)

Bam: f) r-ro D r r-2s D 2C5O}

Voksne: D r-10 fl r r-25 D 265c|
- 

Ha& .v deEorn s.l(,ladcn gjHdcr tilt k lmyttct til
u rrifufrslivcts ar.

Hl,ol ofte fu.eger akMtctln? (s.tt ktFs)

D l-7 dagcr i uka E I g..E h\.e( 14. d.9 E 1 96ng hver mnd. e"na O.rf"frf I

B,t>talbota 8/s - /7
Sted/dato/lr

Sab!.ddrltt fO.m.L Drt:bl v;r rtt d{rmrro. hrr? alaMt r d.l ta*.a arm dl.

swy.dyroy.ko.ttllruncJro - po.fitdtaf.ldt oyfommurano - z 18 92 @

5
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

Salnrd.n r.o&t L|rr.. U t.rvlc.to.gi I Drray tommun : Dy?a, kommun , S.lYk tortat 93t I &r.tr otl

LagetVforeningens navn:

Adresse/kasserer: lbntonummcc

86lriv rktivft€ten, 6a
utstyrct og hvodan dcrt
h.r t nh I jobbe for I
glore ulbuda kiert tur
lnnbyggerne.
(Bruk om nod\€ndig eEct

ark):

Ant ll dclttlcr!: (r€'tt k yst) 
'{xf,is:

Brm: ! r-10 t r r-25 E 2&s0+

Voksne: E l-r0 I r 1.25 EI 26so+

- H* rv denom sdo[d:n gldd.r Ulttlk knytt t dl
lJ ral,rfirlt n'ts lr.

TO{U. Gr-"crrscn

Underrlslft !kMtctdcdafi ormlnn

Utstr: LnnY-ioP
Arhnlct: Tor 6-

clv P(Dl€ctoc-
t'u!^oe 6rrr.-r.r<- lr\I.cL 5Pt\-

Kv c\ d<r. Mtrf,.gtu-br 1r cl.r\ne^ c\-t<-\ vi{c:\
vit q3sE- <rLr.!-- utd- c. hcL ea p{oJccJor

-trur.dr.* nl bG Er.-o\i^s<J+ F- Lo'{3<-i-:

\:- ryr^ar- og (+<-euootta.:- :'*_'^t^ .

fum utgifter mld rktivitcter/utrqrlt la.: OOO,-

bglrivelsr l€996 m.d pa cact fflc

. t dr.e hgEtr/bltningE'l3 rlgntk p lom kun Yltrt dsmG .ktMtatant uBlttc'r elhr utttyBlo6had.

. Er dct et nyfi al.tMtcirtllbud som mcnas lg.ngtan sktl d.t vldlagqca budtjAt bt batlgttcdC kort dcr

for drlft ogldht utltyr.

olt br.g0r.hlvttct n? (tctt kryss)

I grng ht! I/t. d.9l -7 dlgcr I uk!

St d/drto/l,

i------ rnearmrt ro. tnrl. 
- 

oJ-ilit Jin rrt rO.nrr ior hYrr rlridtrr drr lrbt n'm dt' it:_.-_::-::-::-.-.-...-.- ----------..-.-]
wvwv.dytly.kommuncro - postmotttkCdytoy'kommunr'no' 77 l8 92 0O

FTr*zl*rytur
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*tt nt<ieno /tr+st.yrs Ko,\nctctrr'

-$ Bucr"sS.UL .[a. rrcrcqrqd.o f'oslroc\cle-r

proJer-lor ISOO6I t\a

&r-ut er

rnonkrinq

u L *errn *u fi.

2500 Kr

+500 (r

TotcL- 11r>5+n<id. .L5 OOO ((-

-.L fr nansrrn rqspkLn :

fur L $ncLns\ert- trf-Stqrttr tit
O-KHra\c\set@\t^ lOt-r \*be-tal*".

VL t+crmh,r.r{ hfi"c yq^,1.,i6h/t crKonom,r.a1€
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

saln.den $ndes,,levstt tI srrvictorga I Drray

$ olltE?*ffiuurre

Logetsforenrnge'ns navn: I Dyroy Parntbatr Klubb

t-----_:-_-__-.=ri
i ttuntonvmmec I rl776. I8.8716l
il

Bu5kriv aktrviteten. evt.
'utstyret 09 hvorddn dere
h.rr ienxt e iobbe lor i
grore ttlbudet kjent for
in^byggeme.

{linrk om nodvendig eget
ark)

l 
tr. r,r,n* r* ";r;";;; ;

iFrlgen,te b"srrir"ls. legges med pi eget a&

' 
' Utdrag av lagetsroreningent regn*ap rcrn kuo vr*r denne aktivitetens utgifter eller utrtyskostnad.

i . E, d"t 
"l 

nytt akttvrtetnilbud 9m m€ne5 igEng6att lkal det \rede99c5 buds.iett for beregnede kosrnader

tor dnft og/eller ut5ty.

,AntCl dchdk€re: (rett k y5t) 
I

iBarn lT l-to ,L t r-25 lEl 2c50+ ]
L 

---- 

-.-I..--. - J-.- -.----.-l=---_--.1
,v,tl_", _ _lq rll_ iD tr-zs lE zesol

l-7ddge, iuka iU I gang hvet la.dag 'E l gang hvei mnd-

-.-'-.-.--.-

lo..r5. l'l

. " Hakav dersorn toknaden gieldel tiltak knyttet t{
U Flluftslivets,r.

5red/dato/,. Undertkrft aktivrtetsled€r/formann

Adreisr,/kais€rer: I Orlan Thomass€n

ofte foregrr aktiviteten? {sert kryss)

sdoEdrfri$ r O. mai. t,tl rtal vara att 5lldn ,or lrYar aHltltat alrt Jalcs sirtta tlL

www.dytoy.kommune no - postmottak@dytoy.kommune.no - 77 l8 92 00
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Aktivitets stotte 2015 -Dryroy Paintball Klubb

Dyroy Paintball Klubb ble stiftet 30.06.2015 (org.nr: 9157051111. Siden den gang har vi fett
pi plass egen Facebook side (![1pr.1/ur_ww,facebook.com/dvt-ovoairttb4l )som per dags

dato folges av 347 personer og en hiemmeside ( http:l/www.dvrovpairrtbra ll.rrq l hvor all

informasjon tilknyttet klubben, utleie og gjennomforing av arrangement skal publiseres.

Vi har ilopet av 2016 bygget en utendgrs bane pi Evertmoen, det er kjgpt ogsi kjopt inn

hinder Ior bruk til innendors spill. Det har vart stor deltagelse ved arrangement og vi ser

spesielt stor interesse og engasjement i lav aldersgruppe 16 - 74irl. Klubben mangler

fortsatt en del utstyr for i bli uavhengig av andre, dette gielder spesielt fylling av luft.

Klubben har per i dag folgende utstyr:
. 10stk Tippmann FT-12 markorer m/tank og magasin (over 136r)
o 10stk Dobbelglass masker (d6rlig kvalitet)
o 16stk JT SplatMaster 2200 (under 136r)
o 16stk Enkelglass masker til bruk med SplatMaster
. 6000 reball for bruk med paintball-markor
e 2000 reballfor bruk med splatmaster-markOr
o Chronograf (mdler utgangshastighet pl ball)
. Sikkerhetsnett (100m'4,5m) henger i idrettshallen permanent (4stkl
. z00bar laBer tank 2+2001 og 1*501
o 30obar lagertank 2*501

o lnnendors bane (26 dekninger)

Det er totalt investert for over kr 80.000,- i utstyr hittil. Klubben har en avtale med NMK
Dyroy om disponering av egnet omrede tilknyttet motorsport anlegget pa Evertmoen, hvor
vi har fitt en andel i det nye "gatekjokkenet" som er under bygging. Na ligger alt til rette for
at det kan bli fullfart ipaantball miljoet.

Budsjett - Gjor Dyrqy Paintboll Klubb uovhengig ov ondre:

-�42�--�225�-



For 3 optimalisere spill-opplevelsen Onsker vi 5 oppgradere eksisterende markorer
med elektrisk magasin samt bytte ut maskene (da disse er av dlrlig kvalitet, passform

og dugg).

Kompressoren brukes til 6 trykke luft p5 allerede innkjOpte lagertanker (brukes av

dykkere, samt brannvesen). Denne setter vi gjerne disponibel for kommunen og

andre som har slikt behov.

Fyllestasjon behoves for I fylle luft fra lagertankene over til markortankene. Vi har

allerede kjopt en som tiler 200bar, onsker ni en som kan takle 300bar.

Reball - gummiballer til spill innendors. (Kasser a 2000 ball)

Paintball - baller fylt med vannbasert maling. (Kasser a 2000 ball)

Vi ber om at det legges vekt pd at defte er ett nytt tilbud i kommunen som aktiviserer og

sosialiserer barn, ungdom og voksene fra en alder av 6 ir og opp til helsa sier stopp. Vi

tillater oss e soke om full stotte, men bemerker at all stotte tas i mot med stor
takknemlighet. Vi har noe midler per daBs dato oE nir sommeren kommer har vi mulighet til
a tjene inn ekstra. Men vi Onsker 5 gjOre idretten s6 billig som mulig for alle som er
interessert.

Med dette hAper vi at soknaden gir et helhetlig bilde av investeringene som kan gj6re Dyroy

Paintball Klubb totalt uavhenSig og giennomforing av nye og flere arrangement mye enklere.
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Dyroy kommune

Soknadsskjema - 9}5ff;QLt1fr/41t/
Doknr.: LoFnr.:

s.beh.tN/(2 Arkivkode:

o"a,ilf4- pl
Aktivitetsstotte

3abrrdJt l.nd.i,Lval.a dl aarylcaao.g.t I Oyrry lommuna: D/rrrr lommun , Sa latorga{ 9ll I }tct dbdl

Lag€tsfi or€nin gens navn: Hagelag

Adr6s€Aasserec Frrstadveicn 30o

- - -- 
r Utrdg av lag.ortoottr,O"rn **** sorD kunvsEr denne ahhriH€ns utgtfler Cf- ,"O*f.ta"U'

. E d€t .t nytt .lahrlt idlhrd rom men6 igEIRE n skll dct vtdlcggrr budrctt fu b.Ggn d. k6tnader
ior drift oglelkt utstyt

KontonummeE

Antllldeltak Ie: (srtt h/ss)

8am: E r-10 E r-25 E 2F5o+

Yoksne E 1-10 E r1-2s E 2es0+

- 
Hak av dcrsom stknad.n gjald.r dlt k knyttrt Ul

lJ r;luftslires ar.

B6krtv ahivitrGn,6/t
utnyct og hvodan dare
h.r tenK I Jobbe for ,
gi'I! tllbudet lqent br
lnnb),ggeme.
(8rukom ntdr€rdlg eg€t
all):

m€d d€tt! om midht for I kjtpe utstyr, sorn vi

hver hon saml€s M og lagct kanser og juled.korasioncr, som vi selg€r p,
juhrna.rted vi ser a vi tr.ngcr en del ut$/r fot a kunne qiarc dette atbdde& s€ egat a& '

hreldene annonseter vl giennom bat ft sk e, seader sms og €post dlste

H-nor ofte foregar ahiviteten? (sett kryss)

E l-7 dag€t i u*a E t 9.n9 hvlf ti. dag [ 1 ging hnr mnd. Annct 66latv)

Sted/dator'rr

i srkreOfifJt to. rnrl DGt 3&rl v....ft.LJ . ior hY.t l$vtt'i d't ttLt rEtt'd' i
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - -.. - - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - - - - - - - - I

-- -. 
-. .- -- . - yrnr.dyrqy.l@mmulalq - P-olqrlgttale)d)rcy'kolrtrunerlo . n 1.a 92 q 

.

ffi
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Maxi - Miljfrus

Dyrloy hagelag

PRISOVERSLAG DIV.

5 stk rapid limpistol a kr 390,-
5 stk Knipex avbiter akr 329,-
5 stk Fiskars saks ab 249,-
4m voksduk a k: 149,-

Total

Alle priser er i forstA inkl mva

Mvh

Maxi miljo as

Mort€n Atrders€n

Postbols 190, 9350 Sjsvegrtr
Telefon:77171510
Telefax:. 77 17 1344
Barfu ironr: 4E030502607

No. 932 446 480 Mv&

Sjovep 02.02.17

Kr: 1950,-
Kr: 1645,-
Krl.1245,-
Kr: 596.-

Kr:5436.-
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

Adrgs€/kasserer: Fronadeien 300

Srbrdrn 3.ndedtrvr rdl rarvlcatorfct I or?a, komtlrunG Dr"ar lommuna, SaraLatotllrt,93l t Bfit dbotr

lrgctr/brCnlngcns na/!r; Hag€la9

s,/knr: A$-A /oJL!
Doknr.: Lopenr.:

s.*h: n/J(, Arkivkode:

Dato:72/ 4. P

Kontonummcn

- 
Hak av dcrsom sakn dcn gl€ld.r dhak knyttet dl

trl rm,rftdlrets tr.

Bask lv ahivitct n,.\/t
utsq/Et Og hr,odan dere

ha? tcnh a Jobb€ br t
qi.rt tilbudct kjer fot
innhpgEmG.
(Brutom n dvendlg ega
.rk}

van opptatt av , lerc og bruk! naturen og det vi h.t rundt oss

Ir er det soppcn3 tur. og vl vll atrang€te soppkws, mcd b'.l!.ar. fra Tromso soPPforening.

vl vr(e lpent fot alle innbyggere i Dyroy. Ku6et vilgt ov€r eri h€l hiIld, fred;ighrcl4
09 sandagt kulla vll Ul annnonsen giennom vlr egatb sldcbalslda av tf"henge -

phl(.ter, vl xnder (lt sms og epon, sanrt at vi vll lnfoml.r! om det pa van
vl hgcr stand utafol butlkken.

SEm utglfter med.ktlvit€ten/uBtym b.: Il0000.

beskdvelse legges med pt Ggctadc.

. t drag ay lag€c/br€rii]lqtcns tegrl3lap som kun vlss denn€ altivltatenr utglfter ellcr uatytskofild.

. E dct .t nytt akn itcBtilbud som menes lgangsatt rlal d€t redhgges hldtjctt fot bcrlgn dc ko6tnader

for ddft og/elhr uBtyI.

Antall dehabt!: (s.tt kDEs)

Bam: fl r-lo E 11-2s E 2e50+

Yoksne El r-r0 EI11-25 E 2e50+

i
t,t.
l
lr
Il

H,l

H:

F
t
F
?

;

i

sEd/dato/,t

Sabr.dsrdn f 0. tnrl

.a-y'" ,'
unaersnift a*ritetsl€derfi ormann
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

l.gd*asserer:

Saksnru fH,t
Doknr.: Lop€nr.:

s.Uet.: 1(lt Arkivkode:

oato: /1- S
Sah.dcn J.lld..Iet.r.r dl t.n lc.ior!trt i O/rE, lolrtnunc. D,|q tommuDG, S.]r,k torg.t,93f f Branrdbotn

Xontonummec

at'

5".,..'*l : .i\r\!% .l;-- 1 h+d
8$kriv alciviteten, evt
utstyret oo hvordan del€
har tenh I jobbe br I
gL,or! tilhdet k ent for
innblEgerne.
(8ruk om nodveridig cqrt
a*):

besMvelse l€996 mcd Pa €ga atk

r tftdrag ay la€eGfior"nlngrns r€gnskap lom kun vir.r denn€ akttvh€t€ns utgiftGr Glhr utstytskostn.d.

. Ef d€t et nytt alddt tsdlbrd som meres 'rgangrafl stal da v€dl€gqBs budJ€tt for bccgn de kosmader

br drift og/cll€r utltyt

Antall deltakere (s€tt kryss)

&m: E t-10 E r 1-2s fl 2650+

Voksne: E r-ro E r r -2s E 2es0+

- Hak av de6om seknaden gjeldet tihak k^ynet fl
u rttrfsti"ets 5r.

Hrcr ofte for"g6r aktlylGen? (sett ktFs)

E'l-Tdagerluka D l gang h\rer l,t. dag E I gang h!€r mrd. Ann€t (be.kiv) I

iirn.a.ftla f o. nte. Ocl rbl vrl. .tt .lrJrrn. lorllvcr rkdvltrt d.t rl.. tfit' tll'

wu,wdyroy.kommune.no - poitmottak€|dy,oy.kommune.no - 77 18 92 m

sum utgifter rned aktivitetetvutsq[a: k.: 2130, -
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Oyroy kommune

Enhet for kultur og fritid

Dyroytunet 1

9311 Brrstadbotn

e-post: postmottak@dyroy.kommune.no

,5 H*universitetet

25.4.17

SOKNAD OM UTBETALIN6 AV VOKSENOPPT./ERINGSTILSKUDD FOR 2017

Folkeuniversitetet Nord, Troms og Finnmark har gjennom flere tr hatt kursaktivitet i DyrOy

kommune.

I Oyroy kommune har Folkeuniversltetet s,kt kommunen om tilskudd til denne kursvirksomheten

basert pe 25 % av statstilskuddet avdelingen mottar. Det kommunale tilskuddet gar uavkortet direkte

til de ulike hobby- og tiltakskurs i kommunen.

Det totale antall timer pe disse kursene har holdt seg tilnarmet jevnt de senere irene.
vi 6nsker med dette I srke kommunen om utb€taling av voksenopplaringstilskudd for 2017

med kr. 75m.

Belrpet kan overf6res vert kontonummer: 47600513059

Vennligst merk med VO-tilskudd avdeling Midt-Troms, Dyrry

Med vennliS hilsen

y'.6r*t,l-
Ann-Kristin Eidissen

Avdelingsleder

M idt-troms@fu.no 94422907 www.fu.no
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AKTIVITETSSTØTTE 2017
Søknadsbeløp

Søker 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. Søknadsbeløp Godkj. kostnad 25 % Forslag

Dyrøy Turlag 3000 4000

Dyrøy Korforening 5000 5000 6000 8000 2 000 3 000 1 11 000 11 000 2 750

Brøstadbotn Barnegospel 6000 6000 8000 8500 4 000 1 000 2 10 000 10 000 2 500

Brøstadbotn Skytterlag 6000 7000 8000 3 000 4 000 3 18 000 18 000 4 500

BIL Fotball 10000 10000 10000 10000 4 000 4 123 000 95 000 23 750

BIL Volleyball 15000 17000 9000 10000 4 000 18 500

BIL hovedstyret

NMK Dyrøy 6000 6000 4000 4 000

UL Forsøket 5 000 5 12 000 12 000 3 000

UL Heimhug 1 000 6 25 000 25 000 6 300

Dyrøy Historielag 1000 2000

Dyrøy Pensjonistforening 1000

Blanke Messingen 2000 2000 5000 3000 2 000 1 000

BIL Skigruppa 3000

Dyrøy Paintballklubb 12 000 20 000 7 117 093 80 000 20 000

BIL allidrett 5000 6000 5000

Dyrøy RC 4000

Bjørkebakk omegn grendelag 5000

LHL Dyrøy 3500

Steinvoll trening 3500 2500

LHL Dyrøy, huskerdu? 500

LHL Dyrøy, nettbasert spinning 4000 500

LHL Dyrøy, datagruppe 2500 500  

Dyrøy hagelag - utstyr 1 000 8 5 436 5 436 1 500

Dyrøy Hagelag - soppkurs 9 10 000 10 000 2 500

Håndarbeidslaget 1 000 2 730 2 730 700

LHL - Dyrøy - seniorturgruppe 3 000

LHL - Dyrøy - sommertur 3 000

Folkeuniversitetet  

Badevakt, Bil 

Friluftslivets år 2015 334 259 269 166 0 67 500

Skøvannet grunneierlag 5 000 Fordelt lag/for. 67 500

Skøvannet grunneierlag 10 000 Folkeuniveritet 7 500

LHL Dyrøy, gågruppe 2500 500  Totalt 75 000

Dyrøy Hagelag - utstyr 2 000

Dyrøy Hagelag - busstur 1000  

Dyrøy Jeger og Fisk 6000 1 400

Dyrøy Jeger og Fisk 1 100

58000 60000 64000 68000 57 500

Tildeling Aktivitet for 

barn og 

unge

Har besvart spørsmål 

om aktiv markedsføring

Oppfyller de 

generelle 

kriteriene

Tildeling

2017

-�51�--�234�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 242 

Saksmappe: 2017/222 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tildeling - SalMar Kulturfond 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 11/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Søkere 

 

Saksopplysninger 

Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 har vært utlyst ved henvendelser til lag og 

foreninger, gjennom annonsering, mail og sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 

kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2017. Det er kommet inn 12 søknader. Samlet 

søknadsbeløp er på kr. 367.240,- 

 

SalMar kulturfond i Dyrøy tildeles ihht. avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Årets 

tildeling er på kr. 150.000,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med 

barn og unge (25.000,-) bidrag til Arvid Hanssen-stipendet (25.000,-) og til Dyrøy kommunes 

kulturpris (2.500,-)  

 

Kunstprosjekt for og med barn og unge (kr. 25.000,-)  

Det er kommet inn 1 søknad som tilfredsstiller kriteriene. Synnøve Nupen / Kunstprosjekt for barn 

og unge (søknad nr. 2) 

 

Vedr. Arvid Hanssen-stipendet (kr. 25.000,-)  

Daglig leder i Arvid-Hanssen minnestiftelse skriver han en ikke ser seg i stand til å utlyse AH-

stipendet i 2017 pga. manglende kapasitet i kulturavdelingen. 

Administrasjonens vurdering 

Følgende har søkt midler:  
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1 Brøstadbotn skytterlag 12 000

2 Synnøve Nupen, 1 25 000

3 Synnøve Nupen, 2 25 000

4 Bil volley 80 290

5 Bil Fotball 59 000

6 Paintball 80 000

7 Fredrik Vaeng Røtnes 19 150

8 Vegard R Paulsen 8 300

9 Petter Gamst Aspenes 3 000

10 Arne Ivar Hanssen 25 000

11 Fresk Ungdom 25 000

12 Pia Nupen Sætherskar 5 500

Totalt 367 240  
 

 

 

Administrasjonens vurdering  
I forslag til tildeling er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og 

Dyrøy kommune, samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  

Det foreslås å tildele mest til aktivitet som kommer mange barn/unge til gode, og som ikke er en 

enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Det foreslås også å støtte initiativer 

til ny aktivitet i kommunen og til tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.  

I tilfeller der søker også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra aktivitetsstøtten i Dyrøy, 

gjøres det en samlet vurdering av helheten.  

 

På forespørsel opplyser SalMar at fondets størrelse settes til kr. 150.000,- også for 2017, og da de 

ikke har innsigelser på innstillingen til fordeling av midler.  

 

I utgangspunktet er alle søknader innvilget med 30% tilskudd. Dette utgjør totalt kr. 155.172,- Har 

videre redusert Painball (nr. 6) fra 24.000,- til 20.000,- da de har fått en god uttelling på 

aktivitetsstøtte. Videre er søknad nr. 11 (Fresk Ungdom) redusert til 6.328,- fra opprinnelig 7.500,-.  

 

I etterfølgende fordeling er søknaden kun tildelt 30 % tilskudd (bortsett fra nr. 6 og 11) 

 

Det kan videre stilles spørsmål mht. fordelingen mellom søkerne. F.eks. kan det synes som at søknad 

11 ikke har deltakere/ungdom fra Dyrøy selv om de opplyser at 2 jenter fra Dyrøy har deltatt på 

konserter med dem siden oppstart 2013, og at de ønsker å involvere en eller to ungdommer til 

konserten.  

 

Videre kan det stilles spørsmål mht. fordelingen mellom nr. 7, 8 og 9. Nr. 7 opplyste ved fjorårets 

fordeling at han skulle markedsføre Dyrøy på en positiv måte. I året som har gått har han i media 

fremstått som en idrettsutøver fra Tromsø.  

Søknad 10 er også en søknad som er ihht. kulturfondets intensjoner, og som således kan innvilges en 

større støtteandel.  

Ønsker utvalget å innvilge en større støtteandel, kan avsetning til fond (kr. 25.000) reduseres 

tilsvarende. 

 

Rådmannen tilrår at videre fordeling av tildelte midler utføres av utvalget.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik 

fordeling: 
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Søker Søknad Tildeling Kategori

1 Brøstadbotn skytterlag 12 000 3 600 Ammunisjon, ombyggingssett til kaliber 22 gevær

2 Synnøve Nupen, 1 25 000 25 000 Kunstprosjekt for barn og unge

3 Synnøve Nupen, 2 25 000 7 500 Næringsutvikling mellom kultur og reiseliv

4 Bil volley 80 290 24 087 Utdanning av trenere, utstyr

5 Bil Fotball 59 000 17 700 Kurs og opplæring, utstyr

6 Paintball 80 000 20 000 Aktivitetsutstyr

7 Fredrik Vaeng Røtnes 19 150 5 745 Dekning av utgifter

8 Vegard R Paulsen 8 300 2 490 Dekning av utgifter

9 Petter Gamst Aspenes 3 000 900 Dekning av utgifter

10 Arne Ivar Hanssen 25 000 7 500 Presentasjon av Arvid Hansen - Norsk Høstfest - USA

11 Fresk Ungdom 25 000 6 328 Konsert i Dyrøy (søknad mottatt etter søknadsfrist)

12 Pia Nupen Sætherskar 5 500 1 650 Etablering av grundervirksomhet

Avsetting, kulturpris 2 500

Til fond 25 000

TOTALT 367 240 150 000

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 14.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Karl Johan Olsen Leder SV 

Trine Sørensen Nestleder AP 

John Bernhard Andersen Medlem AP 

Ørjan Thomassen Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Randi Vaeng MEDL FLD 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup rådmann 

May-Elin Hals enhetsleder skole/SFO 

Frank Moldvik rådgiver plan og næring 

Katharina Smedsrud sekretær servicetorget 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Erla Sverdrup Karl Johan Olsen  

______________________ ______________________ _______________________ 

Rådmann Utvalgsleder 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 6/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 7/17 Referatsaker   

RS 10/17 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 11/17 Ny rammeplan for barnehager er fastsatt  2016/631 

RS 12/17 17/2520 Invitasjon til å nominere kandidater til årets 

barne- og ungdomskommune 

 2017/302 

PS 8/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2017  2013/134 

PS 9/17 Strategi for arbeid med språk, lesing og skriving  2016/363 

PS 10/17 Søknad om aktivitetsstøtte 2017  2017/214 

PS 11/17 Tildeling - SalMar Kulturfond 2017  2017/222 

PS 12/17 Kulturminner og kulturarv  2016/729 

 

 

 

Karl Johan Olsen 

utvalgsleder 

 

PS 6/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Møteprotokollen for 25.04.2017 godkjennes. Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Møteprotokollen for 25.04.2017 godkjennes. 

 

PS 7/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Referatsaker fra rådmannen tas til orientering. Enst. vedtatt. 

 

Opom ber om å få fremlagt vurdering av pleie- og omsorgstilbudet/tjenester, sett opp mot pbrl og 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette innbefatter gjennomføring og skriving av 

tvangsvedtak etter pbrl kap. 4A og hol kap. 9. Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Referatsaker fra rådmannen tas til orientering. 

 

Opom ber om å få fremlagt vurdering av pleie- og omsorgstilbudet/tjenester, sett opp mot pbrl og 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette innbefatter gjennomføring og skriving av 

tvangsvedtak etter pbrl kap. 4A og hol kap. 9. 
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RS 10/17 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 11/17 Ny rammeplan for barnehager er fastsatt 

RS 12/17 17/2520 Invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og 

ungdomskommune 

PS 8/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2017 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Utvalgsleders forslag: 

Tilstandsrapporten er tatt til orientering. Enst. vedtatt. 

 

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. Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Tilstandsrapporten er tatt til orientering. 

 

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. 

 

PS 9/17 Strategi for arbeid med språk, lesing og skriving 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune vedtar å styrke språkopplæringen slik at barn og elever skal få en bedre 

språklig kompetanse 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Utvalgsleders forslag: 
Strategidokument språkkommune 2016-2017 tas til orientering. Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Strategidokument språkkommune 2016-2017 tas til orientering. 

 

 

PS 10/17 Søknad om aktivitetsstøtte 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Aktivitetsstøtte for 2017 til lag og foreninger tildeles med til sammen kr. 75.000,- 

 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2017:  
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Lag og forening Søknad Fordeling 25%

1 Dyrøy Korforening 11 000 2 750

2 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 2 500

3 Brøstadbotn Skytterlag 18 000 4 500

4 BIL Fotball 95 000 23 750

5 UL Forsøket 12 000 3 000

6 UL Heimhug 25 000 6 300

7 Dyrøy Paintballklubb 80 000 20 000

8 Dyrøy hagelag - utstyr 5 436 1 500

9 Dyrøy Hagelag - soppkurs 10 000 2 500

10 Håndarbeidslaget 2 730 700

Totalt 269 166 67 500

Folkeuniversitetet  7 500

Badevakt, Bil 0

75 000  
 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Utvalgsleders forslag: 

som rådmannens innstilling. Enst. vedtatt 

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

 

1. Aktivitetsstøtte for 2017 til lag og foreninger tildeles med til sammen kr 75.000,- 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2017: 
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PS 11/17 Tildeling - SalMar Kulturfond 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik 

fordeling: 

 

Søker Søknad Tildeling Kategori

1 Brøstadbotn skytterlag 12 000 3 600 Ammunisjon, ombyggingssett til kaliber 22 gevær

2 Synnøve Nupen, 1 25 000 25 000 Kunstprosjekt for barn og unge

3 Synnøve Nupen, 2 25 000 7 500 Næringsutvikling mellom kultur og reiseliv

4 Bil volley 80 290 24 087 Utdanning av trenere, utstyr

5 Bil Fotball 59 000 17 700 Kurs og opplæring, utstyr

6 Paintball 80 000 20 000 Aktivitetsutstyr

7 Fredrik Vaeng Røtnes 19 150 5 745 Dekning av utgifter

8 Vegard R Paulsen 8 300 2 490 Dekning av utgifter

9 Petter Gamst Aspenes 3 000 900 Dekning av utgifter

10 Arne Ivar Hanssen 25 000 7 500 Presentasjon av Arvid Hansen - Norsk Høstfest - USA

11 Fresk Ungdom 25 000 6 328 Konsert i Dyrøy (søknad mottatt etter søknadsfrist)

12 Pia Nupen Sætherskar 5 500 1 650 Etablering av grundervirksomhet

Avsetting, kulturpris 2 500

Til fond 25 000

TOTALT 367 240 150 000

 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Utvalgsleders forslag: 

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag med endringer. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik fordeling: 
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PS 12/17 Kulturminner og kulturarv 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

 

Utvalgsleders forslag: 

1. OPOM ber om at administrasjonen starter arbeidet med å lage en kulturminneplan, i tråd 

med kulturplanens retningslinjer. 

 

2. Administrasjonen søker om opptak i pilotprosjektet i Troms Fylkeskommune der vi 

fokuserer på samarbeid mellom DKS og det lokale historielaget. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

3. OPOM ber om at administrasjonen starter arbeidet med å lage en kulturminneplan, i tråd 

med kulturplanens retningslinjer.  

 

4. Administrasjonen søker om opptak i pilotprosjektet i Troms Fylkeskommune der vi 

fokuserer på samarbeid mellom DKS og det lokale historielaget.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy 

Dato: 17.08.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Kine Mari Hanssen Nestleder SP 

Tone Sørensen Medlem AP 

Mariann Andreassen Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling og sakskart. 

Befaring under møtet – PS 20/17 og PS 22/17. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk 

Ragnvald Tollefsen Rådgiver hav og landbruk 

Erla Sverdrup Rådmann 

Kjell-Rune Marthinsen Rådgiver teknisk 

Katharina Smedsrud Sekretær teknisk 

 

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 

PS 18/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 19/17 Referatsaker   

RS 33/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel 

om oppstart av regional plan for reindrift 

 2015/496 

RS 34/17 11/24,68 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2017/256 

RS 35/17 13/9 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av fjøs  2016/664 

RS 36/17 17/45  Svar på søknad om ferdigattest - deler av tiltaket 

Jæger Adventure Camp AS 

 2016/650 

RS 37/17 34/42 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett  2017/250 

RS 38/17 8/44 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett 

 2017/200 

RS 39/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig  2016/78 

RS 40/17 43/35 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2017/284 

RS 41/17 34/34 - Svar på søknad om ferdigattest  2014/122 

RS 42/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig  2013/624 

RS 43/17 3/158 - Svar på byggesøknad for miljøstasjon Dyrøy  2015/271 

RS 44/17 8/1 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn for etablering 

av basestasjon for mobilkommunikasjon på eiendom 8/1 

- Telia 

 2017/274 

PS 20/17 20/2 - Behandling av søknad om deling av grunneiendom  2016/517 

PS 21/17 43/59 - Reguleringsendring Furstrand hyttefelt - 

plandokumenter til høring 

 2016/536 

PS 22/17 Asfaltering kommunale veier 2017  2017/390 

PS 23/17 Høring og offentlig ettersyn av forslag til regional 

transportplan 

 2016/157 

 

 

 

Terje Johansen 

utvalgsleder 
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PS 18/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Møteprotokoll fra 31.05.2017 godkjennes. 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Møteprotokoll fra 31.05.2017 godkjennes. 

 

 

PS 19/17  

Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Referatsakene er tatt til orientering. 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Referatsakene er tatt til orientering. 
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RS 33/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av regional 

plan for reindrift 

RS 34/17 11/24,68 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 35/17 13/9 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av fjøs 

RS 36/17 17/45  Svar på søknad om ferdigattest - deler av tiltaket Jæger Adventure Camp 

AS 

RS 37/17 34/42 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 

RS 38/17 8/44 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 39/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

RS 40/17 43/35 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 41/17 34/34 - Svar på søknad om ferdigattest 

RS 42/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

RS 43/17 3/158 - Svar på byggesøknad for miljøstasjon Dyrøy 

RS 44/17 8/1 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av basestasjon for 

mobilkommunikasjon på eiendom 8/1 – Telia 

 

PS 20/17 20/2 –  

Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om fradeling av hyttetomt i 100 metersonen på eiendommen gnr/bnr 20/2 avslås. 

Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 1-8, 11-6 og 19-2,  

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Tone Sørensen erklærte seg habil i saka  – godkjent av utvalget. 

Det ble foretatt besiktigelse til eiendommen. 

 

Utvalgsleder la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Utvalgsleders oppsummering: 

På bakgrunn av vedtak i PNU av 31.05.2017 har utvalgsleder hatt dialogmøte per telefon med 

bygger om annet egnet plassering. 

Søker hevder å ha vurdert dette nøye tidligere uten å finne annen egnet plassering særlig på 

oversiden av veien slik rådmannens saksbehandler nevner. 

Etter at utvalgsleder også har diskutert saken med saksbehandler som sier at det skulle være god 

plass på oversiden av veien og nord for omsøkte plassering har utvalgsleder befart området og 

konstaterer at området ikke egner seg for dette påtenkte bygget. Området er stort sett oppbrukt av 

høyspentledning som går langs vegen gjennom hele området, og i tillegg er området trangt 

mellom veien og fjellet med berg og knauser som det vil være umulig å få fraktet et ferdig bygg 

som det her søkes om. 

Utvalgsleder har også vært i kontakt med naboer i området som ønsker hyttebyggeren 

velkommen til bygging i en ellers glisgrent bygd. 

 

Utvalgsleders konklusjon og forslag til vedtak: 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

Enst. vedtatt. 

 

 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

 

Plan og bygningsloven. 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 
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Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

 

PS 21/17  

43/59 - Reguleringsendring Furstrand hyttefelt - plandokumenter til høring 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Forslag til reguleringsendring for Furstrand hyttefelt sendes på høring til 

sektormyndighetene.  Følgende dokumenter sendes: 

a) Planbeskrivelse for Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

b) Plankart Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Furstrand hyttefelt, revidert 30.06.2017 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak. 

Enst. vedtatt 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

1. Forslag til reguleringsendring for Furstrand hyttefelt sendes på høring til 

sektormyndighetene.  Følgende dokumenter sendes: 

a) Planbeskrivelse for Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

b) Plankart Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Furstrand hyttefelt, revidert 30.06.2017 
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PS 22/17  

Asfaltering kommunale veier 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Tilbyder Nord Vei & Anlegg AS antas som leverandør. 

 

2. Tiltak nr. 1, vei Dyrøyhamn -  Miklebostad og tiltak nr. 5 vei til Langhamn,  

gjennomføres i 2017 og det inngås kontrakt med Nord Vei & Anlegg AS for disse to 

tiltakene. 

 

3. PNU legger fram følgende prioritering for kommende års veivedlikehold. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

 

Utvalgsleders forslag: 

 

Punkt 1. og 2. som i rådmannens forslag til vedtak. 

 

3. Autovern til Skogshamn. 

4. Budsjettet for 2017 på 2 millioner salderes på utskifting av stikkrenner og annet nødvendig 

vedlikehold som kommer neste års asfaltarbeid til gode på kommende års veivedlikehold. 

4.1 Vinjeveien. 

4.2 Vei Moan boligfelt/Fossmoveien. 

5. PNU ber kommunestyret budsjettere med 2,5 millioner kroner for 2018. 

Planen rulleres og oppdateres i 2018. 

 

Enst. vedtatt 

 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Punkt 1. og 2. som i rådmannens forslag til vedtak. 

 

3. Autovern til Skogshamn. 

4. Budsjettet for 2017 på 2 millioner salderes på utskifting av stikkrenner og annet nødvendig 

vedlikehold som kommer neste års asfaltarbeid til gode på kommende års veivedlikehold. 

4.1 Vinjeveien. 

4.2 Vei Moan boligfelt/Fossmoveien. 

5. PNU ber kommunestyret budsjettere med 2,5 millioner kroner for 2018. 

Planen rulleres og oppdateres i 2018. 
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PS 23/17  

Høring og offentlig ettersyn av forslag til regional transportplan 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. 

 

Utvalgsleders forslag: 

1. Dyrøy kommune tar framlagte høringsforslag til planprogram for Regional transportplan 

for Troms 2018-2029 til orientering. 

2. For Dyrøy kommune er spesielt disse prioriterte sakene viktige å få utredet i videre 

planprosess: 

a)  Fylkesvei 211 (Brøstadbotn – Faksfjord). 

b)  Utbedring av industriveier. 

c)  Gang- og sykkelveg (Brøstadbotn – Bergan og Brøstadbotn – Finnlandsnes). 

Viser forøvrig til Midt-Tromspakken og Dyrøy kommunes nye arealplanprosess. 

3. Dyrøy kommune ber om at disse sakene blir ivaretatt som en del av planprosessen videre. 

4. Se rapport punkt 2. 

PNU ber rådmannen utforme et forslag til et nytt tiltak i RTP fra Dyrøy kommune som 

tas inn i planen og går ut på rydding av kratt og skog langs fylkes- og riksvegen i en 

avstand av minst 15 m. 

Rydding langs vegene har både en trafikksikkerhets og miljøvennlig fordel for landsdelen 

vi bor i, og ikke minst hvis vi skal leve opp til at turisme skal være ett av 

satsingsområdene i Norge må noe gjøres her. Kan hende dette kan finansieres med andre 

midler enn over vegbudsjettet, men en plass må vi begynne. 

 

Enst. vedtatt  

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

1. Dyrøy kommune tar framlagte høringsforslag til planprogram for Regional transportplan 

for Troms 2018-2029 til orientering. 

2. For Dyrøy kommune er spesielt disse prioriterte sakene viktige å få utredet i videre 

planprosess: 

a) Fylkesvei 211 (Brøstadbotn – Faksfjord). 

b)  Utbedring av industriveier. 

c) Gang- og sykkelveg (Brøstadbotn – Bergan og Brøstadbotn – Finnlandsnes). 

Viser forøvrig til Midt-Tromspakken og Dyrøy kommunes nye arealplanprosess. 

3. Dyrøy kommune ber om at disse sakene blir ivaretatt som en del av planprosessen videre. 

4. Se rapport punkt 2. 

PNU ber rådmannen utforme et forslag til et nytt tiltak i RTP fra Dyrøy kommune som 

tas inn i planen og går ut på rydding av kratt og skog langs fylkes- og riksvegen i en 

avstand av minst 15 m. 

Rydding langs vegene har både en trafikksikkerhets og miljøvennlig fordel for landsdelen 

vi bor i, og ikke minst hvis vi skal leve opp til at turisme skal være ett av 

satsingsområdene i Norge må noe gjøres her. Kan hende dette kan finansieres med andre 

midler enn over vegbudsjettet, men en plass må vi begynne. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 06.09.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Kine Mari Hanssen Nestleder SP 

Mariann Andreassen Medlem H 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

Tone Sørensen MEDL AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siv Larsen Tone Sørensen AP 

   

 

Merknader: 

Ingen merknader til sakskart og innkalling. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Tollefsen Rådgiver hav og landbruk 

Marit Alvig Espenes Ordfører 

  

 

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 

PS 24/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 25/17 Referatsaker   

RS 45/17 35/34 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje  2017/310 

RS 46/17 17/9 Forhåndsvarsel om mulig omgjøring - Dyrøy 

kommunes vedtak om dispensasjon, rammetillatelse og 

igangsettingstillatelse (G1) for oppføring av fiskecamp 

på eiendom 

 2015/542 

RS 47/17 26/4 - Svar på forenklet søknad plassering av ny 

nettstasjon på eiendom Gnr.26/ Bnr.4 i Dyrøy kommune. 

 2017/157 

RS 48/17 17/9 Klage over igangsettingstillatelse (G2) til oppføring 

av sjøboder - Kastneshamn 

 2015/542 

RS 49/17 17/9 Presisering av forhåndsvarsel  2015/542 

PS 26/17 43/7 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål 

LNF og deling av grunneiendom til fritidsformål 

 2017/132 

PS 27/17 23/2 - Behandling av Fylkesmannens klage på 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av 

eiendom til fritidsbruk 

 2016/731 

 

 

 

 

PS 24/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Protokoll fra møtet 17.08.2017 ble godkjent. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

Protokoll fra møtet 17.08.2017 ble godkjent. 

 

 

PS 25/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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RS 45/17 35/34 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje 

RS 46/17 17/9 Forhåndsvarsel om mulig omgjøring - Dyrøy kommunes vedtak om 

dispensasjon, rammetillatelse og igangsettingstillatelse (G1) for oppføring av fiskecamp på 

eiendom 

RS 47/17 26/4 - Svar på forenklet søknad plassering av ny nettstasjon på eiendom Gnr.26/ 

Bnr.4 i Dyrøy kommune. 

RS 48/17 17/9 Klage over igangsettingstillatelse (G2) til oppføring av sjøboder - 

Kastneshamn 

RS 49/17 17/9 Presisering av forhåndsvarsel 

PS 26/17 43/7 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og 

deling av grunneiendom til fritidsformål 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av 1,08 daa med påstående 

hytte til fritidsbruk  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 1,08 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr/bnr 43/7 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 11-6 og 19-2. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Utvalgsleders forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa med 

påstående hytte til fritidsbruk. 

2. Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 0,5 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr./bnr. 43/7 innvilges. Vedtaket er hjemlet i pbl. §§ 11-6 og 19-2. 

 

Enst. vedtatt 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

1. Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa med 

påstående hytte til fritidsbruk. 

2. Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 0,5 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr./bnr. 43/7 innvilges. Vedtaket er hjemlet i pbl. §§ 11-6 og 19-2. 

 

 

PS 27/17 23/2 - Behandling av Fylkesmannens klage på dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for deling av eiendom til fritidsbruk 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fylkesmannens klage tas til følge. 

Søknad om dispensasjon avslås.  
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Behandling av klage på PNU sitt vedtak av 31.05.2017 vedrørende dispensasjon og deling av 0,5 

daa på eiendommen gnr. 25 bnr. 2 i Dyrøy til fritidsformål. 

 

Plan- og naturutvalget har gått gjennom innkomne dokumenter. Ut over at PNU sitt vedtak av 

31.05.2017 om dispensasjon og fradeling av 0,5 daa på eiendommen 25/2 er påklaget av 

Fylkesmannen er det kommet et tilsvar fra Rune Anfinsen med vesentlige argumenter for 

hvordan denne familien tenker om sin fortsatt tilhørende plass i Dyrøy kommune. Det bemerkes 

også at det tidligere er gitt dispensasjon for bygging og fradeling av denne tomten uten at det 

dessverre den gang ble foretatt oppmålingsforretning. 

 

Utvalgsleders forslag til innstilling: 

På bakgrunn av at det ikke er kommet andre vesentlige innvendinger til saken vil PNU som en 

helhetlig vurdering fastholde sitt vedtak fra 31.05.2017 som omsøkt. 

 

Saken videresendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

På bakgrunn av at det ikke er kommet andre vesentlige innvendinger til saken vil PNU som en 

helhetlig vurdering fastholde sitt vedtak fra 31.05.2017 som omsøkt. 

 

Saken videresendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Drift- og utbyggingssenteret 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

(25 postmottak) 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/5919-13 Line Samuelsen 060 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

62509/17 77 78 80 11   22.09.2017 

 

 

FLERE DAGSENTERPLASSER 

 

Eldrerådskonferansen i Tromsø 6.-7. september 2017 vedtok følgende uttalelse: 

 

«Det drives i dag rovdrift på mange pårørende til hjemmeboende demenssyke og andre 

kronikere. Selv om den eldre befolkningen vil øke i de kommende 10-år, vil de fleste 

eldre være friske og ikke minst bidra betydelig med innsats i frivillighet. Det er beregnet 

at den frivillige innsatsen fra pensjonister er verdt 25 milliarder årlig. 

 

Av hensyn til pårørende til personer med demenssykdommer og kronikere må det 

etableres langt flere dagsenterplasser. 

 

Fylkeseldrerådet og eldrerådene i Troms fylke samlet til konferanse i Tromsø 6.-7. 

september 2017 ber kommunene i Troms etablere flere dagsenterplasser i kommunene i 

Troms.» 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Line Samuelsen 

Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Drift- og utbyggingssenteret 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms 

v/ordfører  

(25 postmottak) 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/5919-12 Line Samuelsen 060 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

62508/17 77 78 80 11   22.09.2017 

 

 

LOV OM ELDRERÅD 

 

Eldrerådskonferansen i Tromsø 6.-7. september vedtok følgende uttalelse: 

 

«Eldrerådene i Troms samlet til møte i Tromsø 6.-7. september 2017 oppfordrer 

kommunene til å følge Lov om eldreråd § 1.1 hvor det står: 

 

«For at eldrerådene skal oppfylle sin oppgave best mulig er det viktig at det etableres 

gode rutiner lokalt som bidrar til at rådene får aktuelle saker til behandling i rett tid, slik 

at rådsuttalelser er synlig i den politiske behandlingen» 

 

Og § 4.1: 

 

«Kommunene og fylkene har i henhold til § 4 og 8 en plikt til å sørge for tilstrekkelig og 

tilpasset sekretariatshjelp for rådet.»» 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Line Samuelsen 

Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms    

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: Dyrøy kommune postmottak
Til: Katharina Smedsrud
Emne: VS: Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: onsdag 23. august 2017 08:08:05

Fra: Fagakademiet, region nord [mailto:region-nord@fagakademiet.no]
Sendt: 22. august 2017 12:20
Emne: Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vanskelig å lese? Trykk her

Fagakademiet inviterer:

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal
være samhandlings- og rådgivende organ for
kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med
nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i
arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom.

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale

råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og fellesråd.

Politikere, saksbehandlere og andre interesserte.

Foreleser – Ragnhild Hvoslef Krüger

Ragnhild Hvoslef Krüger har blant annet jobbet som kompetanserådgiver i
Fagakademiet. Hun er utdannet statsviter og lektor med etterutdanning i
veiledning og HMS og har arbeidet med folkevalgtopplæring i Bergen kommune.

HARSTAD, 27.10.2017 - 1 DAG

PÅMELDING MER INFORMASJON
Vanskelig å lese? Trykk her

Med vennlig hilsen
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mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
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https://fagakademiet.caseikt.no/mail/71t/index.html
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Fagakademiet nord
Postboks 6222, 9292 TROMSØ
(+47) 417 83 700
www.fagakademiet.no

Følg oss på Facebook
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Dyrøy pensjonistforening 

v/ Hartvig Hartvigsen 

Finnlandsveien 227 

9311 Brøstadbotn         01.09.2017 

 

 

Dyrøy kommune/ rådmannen 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

 

 

Til saken om «Åpningstider ved Dyrøy legekontor, Brøstadbotn» 

 

Den 12.07.16 henvendte Dyrøy pensjonistforening seg til Fylkesmannen angående overnevnte 

sak.  Etter å ha vurdert saken, sendte Fylkesmannen 11.11.16 et brev til Dyrøy kommune med 

kopi til pensjonistforeningen, hvor de ber kommunen ta stilling til bekymringene som 

framkommer i vårt brev, og gi pensjonistforeningen et svar. 

 

Det er nå ca 1 år siden denne brevvekslingen fant sted.  Etter det har Dyrøy pensjonistforening 

ikke hørt noe fra noen av partene. 

 

Våre erfaringer med åpningstidene på legekontoret her i Brøstadbotn er ikke så gode. Vi kan 

vise til en spørreundersøkelse som ble gjort onsdag 31. mai på medlemsmøte i 

pensjonistforeningen med 21 medlemmer til stede.  Her fylte de medlemmer som hadde 

konsultert distrikts-/fastlege ut et spørreskjema for de 5 første måneder av 2017. 

Resultatet var som følger:  

- 8 medlemmer hadde til sammen vært hos lege 15 ganger. 

- Transport var alle ganger med egen bil, eller ved hjelp av bekjente/slektninger. 

- 3 av besøkene var hastekonsultasjoner med ventetid på ca 2,5 dager hver. 

- For de øvrige 12 konsultasjonene var ventetiden 2 til 6 uker med 3,8 uker i 

gjennomsnitt. 

- Av 15 konsultasjoner var 1 henvist til Brøstadbotn legekontor og 14 til Sørreisa 

legekontor. 

Den store overvekt av henvisning av pasienter til Sørreisa legekontor er for oss direkte 

skremmende. Noe som burde være en enkel sak å rette på. 

 

Legekontoret her i Brøstadbotn er i tilsynelatende meget god stand, og så vidt vi vet med to 

fast tilsatte legesekretærer, men dessverre stengt to virkedager i uka. 

 

Vi håper kommunen i samarbeid med Sørreisa kommune og Fylkesmannen finner fram til en 

tilfredstillende løsning for Dyrøys befolkning.  

 

 

Med hilsen  

 

Hartvig Hartvigsen 

         Leder 

 

 

Kopi:  Fylkesmannen i Troms 

 Eldrerådet i Dyrøy    
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Fra: Hartvig Hartvigsen (hartvigjo@gmail.com)
Sendt: 01.09.2017 09:50:49
Til: postmottak@tromsfylke.no; Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Legekontoret, Brøstadbotn
Vedlegg: DPF - åpningstider legekontor 31.08.docx
Hei!
Vedlegger noen merknader til legesituasjonen her i Dyrøy.

Med hilsen

Hartvig	Hartvigsen
Finnlandsveien	227
9311	Brøstadbotn
Tlf.	97194668
Epost:	hartvigjo@gmail.com

Virusfri. www.avast.com
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