
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 11.02.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Roger Tronstad Leder FRP 
Trine Nygård Nestleder AP 
Halftan Sætherskar Medlem AP 
Håkon-Inge Hanssen Medlem SP 
Benedicte Cathrine Hanssen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Karl Johan Olsen  

 
 
   
Merknader: 
Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
  
Saksgangen: 
PS sakene tas først og RS sakene til slutt. 
  
Spørsmål: 

 Halftan Sætherskar stilte spørsmål om status for integreringstjenesten/flykninger. 
  
Søknad om permisjon: 
Trine Nygård ble innvilget permisjon fra kl. 11:30 og resten av møtet. Deltok kun under PS sakene. 
  
Annet: 
Helsesykepleier orienterte om helsestasjonen og om deres oppgaver og tjenester kl. 09:00-09:30. 
  



Enst. godkjent. 
  
Møtet slutt kl. 12:30. 
 
 

 
 

 
 
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.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
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Arkiv- 
saksnr 

PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll 3.12.19  2018/51 

PS 2/20 Referatsaker   

RS 1/20 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 2/20 MOBBEOMBUD 2019  2018/958 

RS 3/20 Høringsuttalelse om fritt skolevalg videregående 
skole 

 2019/798 

RS 4/20 Branntilsyn Dyrøy barnehage  2018/1068 

RS 5/20 Varsel om tilsyn med Dyrøy kommune etter lov om 
barnehage 

 2020/32 

RS 6/20 Varsel om tilsyn  2017/1137 

RS 7/20 Status Inkluderende barnehage og skolemiljø 
februar 2020 

 2017/1336 

PS 3/20 Utredning interkommunal barneverntjeneste  2017/1137 

PS 4/20 Prioritering knyttet til barnefattigdomsmidler  2017/1066 

PS 5/20 Avvikstatistikk nov 19- jan 20  2018/198 

PS 6/20 Invitasjon til deltakelse i statlig finansiering av 
omsorgstjenester 

 2019/727 

PS 7/20 Utredning av opprettelse av LOS-funksjon for 
ungdom 

 2018/376 

 
 
Roger Tronstad 
utvalgsleder  



PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll 3.12.19 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 3.12.19 godkjennes.  
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Møteprotokollen av 3.12.19 godkjennes. 
 
 

PS 2/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
RS 1/20 Rådmannen orienterer fra enhetene: 
Kommunalsjefene for oppvekst- og kompetanse, og helse- og omsorg orienterte følgende: 

 Dyrøyhallen 
 Ung/voksen 
 Utredning mat i skolen 
 Legevakt 
 PPT - status 
 Ansettelser/rekrutering 
 Arealbehov skole 
 Orientering om kjøp av dagsenterplass AV 
 Ungdomrsettende tiltak 
 1310.no 

  
RS 2/20 Mobbeombud 2019 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune inviterer Mobbeombud til kommunen, for å holde kurs/møte/temakveld for skole og 
barnehage. 
Oppvekst og omsorgsutvalget synes rapporten var veldig bra! 
Enst. vedtatt. 
  
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 



 
 Referatsakene tas til orientering. 
 Dyrøy kommune inviterer Mobbeombud til kommunen, for å holde kurs/møte/temakveld for 

skole og barnehage. Oppvekst og omsorgsutvalget synes rapporten var veldig bra! 
 
 

PS 3/20 Utredning interkommunal barneverntjeneste 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Mandat for utredning av interkommunal barneverntjeneste tas til orientering 
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst- og kompetanse orienterte. 
Enst.. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Mandat for utredning av interkommunal barneverntjeneste tas til orientering 
 
 

PS 4/20 Prioritering knyttet til barnefattigdomsmidler 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunens prioritering tas til orientering. 
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst- og kompetanse orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Kommunens prioritering tas til orientering. 
 
 

PS 5/20 Avvikstatistikk nov 19- jan 20 



 

Rådmannens innstilling: 

Vedlagte statistikk tas til orientering.  
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef helse- og omsorg orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Vedlagte statistikk tas til orientering. 
 
 

PS 6/20 Invitasjon til deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester 

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef helse- og omsorg orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Dyrøy kommune søker ikke om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. 
 
 

PS 7/20 Utredning av opprettelse av LOS-funksjon for ungdom 

 

Rådmannens innstilling: 

Alternative vedtak (det anbefales valg mellom a og b) 
 

A) Administrasjonen bes utrede et beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av ungdoms-
LOS i Dyrøy kommune. Utredningen skal legges fram for utvalget i mai og eventuelt ta 
sikte på å bli en del av budsjettprosessen for 2021.  

A) Utvalget ønsker prinsipielt ikke å binde administrative ressurser til utredning. Dette kan 
eventuelt initieres gjennom vedtak i kommunestyret. 

 
 



Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 11.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling alternativ A. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 11.02.2020  
 
Administrasjonen bes utrede et beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av ungdoms-LOS i Dyrøy 
kommune. Utredningen skal legges fram for utvalget i mai. Utredningen skal legges fram for utvalget i 
mai og eventuelt ta sikte på å bil en del av budsjettprosessen for 2021. 
  
 
 


