
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 29.05.2018 
Tid: 10:00-14:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Leder SV 
John Bernhard Andersen Medlem AP 
Randi Vaeng Medlem FLD 
Lise Nordahl Medlem AP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Thomassen MEDL FRP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Mariann Andreassen Ørjan Thomassen H 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 
Anette Jørgensen helsesøster  
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik næringskonsulent 
Hans Bakkejord leder frivilligsentralen 

 
 

Til innkallingen: 

OpOm ber om at neste utvalgsmøte starter kl.09:00.  

 
Til sakslisten:  
 
"PS 18/18 Høringsuttalelse" legges til sakslisten og behandles.  

Randi Vaeng stiller spørsmål om hvorfor referatsaker behandles før politiske saker.  

Randi Vaeng innvilges permisjon fra kl.14:00.  

 



 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
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.     
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård Karl-Johan Olsen 
 
utvalgsleder kommunalsjef helse og omsorg 
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Kjell-Jostein Lillegård 
utvalgsleder 
  



PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18 

Rådmannens forslag til vedtak: 
OpOm’s møteprotokoller av 13.02.18 og 12.03.18 godkjennes.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
OpOm’s møteprotokoller av 13.02.18 og 12.03.18 godkjennes. 
 
 
 

PS 11/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl-Johan Olsen orienterer: rus, omorganisering, avviksstistikk PLO. 
 
OpOM etterspør RUS-gruppe og øsker rapport rundt RUS-arbeidet neste møte. 
  
Randi Vaeng (FLD) stiller spørsmål om kommunalsjef for oppvekst og kompetanse.  
  
Rådmann Tore Uthaug orienterer om barnehage/skole.  
  
Referatsakene tas til orientering.  
  
Enst.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 



RS 8/18 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 9/18 signert kontrakt KoRus 

RS 10/18 Møte om samarbeidsavtale 

RS 11/18 Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i 
sykehjem i kommunene i UNN HFs opptaksområde 

RS 12/18 Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy omsorgssenter 

RS 13/18 Avslutning av tilsynssak - ikke videre tilsynsmessig oppfølging 

RS 14/18 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

RS 15/18 Svar på Høring fra kommuneoverlegen: Pakkeforløp for gravide som bruker / har 
brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler (18/3788) 

RS 16/18 Årsmelding 2017 - Interkommunale helsetjenester 

  



PS 12/18 Valg av representant til samarbeidsutvalget 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine medlemmer 
som også sitter i kommunestyret, velges:  

- Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: .................... 
- Varamedlem:..................... 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Valg av representant til samarbeidsutvalget 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
1. Som nestleder i OpOm velges Lise Nordahl (AP).  
2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 
medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges:  
-Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: Lise Nordahl. 
-Varamedlem: Ørjan Thomassen. 
  
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
1. Som nestleder i OpOm velges Lise Nordahl (AP).  
2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 
medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges:  
-Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: Lise Nordahl. 
-Varamedlem: Ørjan Thomassen. 
 
 

PS 13/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 

Utvalgets innstilling: 
 
 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
 
Helsesøster Anette Jørgensen deltar i saken.  



  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
 

PS 14/18 Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Lokale retningslinjer vedtas som de foreligger og kunngjøres i norsk Lovtidend. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Følgende forskrift utdeles i møtet:  

Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig i Dyrøy kommune 

«Vedtatt av kommunestyret i Dyrøy 21.06. 18 med hjemmel i lov 24.juni nr. 30 om 
kommunale helse- og omsorgstjenester mm §3.2 andre ledd, jf lov 2. juli 1999 nr. 63 om 
pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e.» 
  
§ 1 Formål 
Forskriften har som formål å sikre at pasientene eller brukerne i kommunen får nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
  
Forskriften skal klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og 
regulere hvordan pasientene og brukerne skal følges opp under ventetid. 
  
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg lovlig i Dyrøy kommune, og som har et varig, 
døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen 
tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved Dyrøy omsorgssenter eller i et botilbud med tilsvarende 
tjenester, innenfor Dyrøy Kommunes nåværende grenser. 
  
§ 3 Grunnlag for vurdering og tildeling 
Dyrøy kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og 
tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå, der økende hjelpebehov møtes med 
økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være 
forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. 
Vurdering av behovet for helsehjelp skal skje ved anvendelse av standardiserte kartleggingsverktøy. 



Ved helhetsvurdering skal det tas hensyn til søkers: 
- Helsetilstand 
- Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
- Kognitiv svikt 
- Evne til egenomsorg 
- Boforhold 
- Nettverk og dets omsorgsevne 

  
Pasienten eller brukeren skal ha rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbud i samsvar med 
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 
§ 4 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig 
oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men med 
hjelpebehov som er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. 
  
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

- Nødvendig behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, som ikke kan 
ivaretas forsvarlig ved andre mulige tjenester. 

- Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. 
- Nødvendig hjelpebehov som kun kan ivaretas forsvarlig i sykehjem, herunder bl.a. ved behov for 

palliativ omsorg ved kreftsykdom. 
- Behov for døgnkontinuerlig tilsyn og omsorg i livets sluttfase. 
- Døgnkontinuerlig behov for oppfølgning, skjerming og omsorg grunnet langtkommen 

demenslidelse. 
  

§ 5 Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer ved enkeltvedtak, som fattes på bakgrunn av helseopplysninger, 
søknad og vurdering av individuelle behov.  
Kommunen skal ha søknadsskjema tilgjengelig på kommunenes egen hjemmeside og på 
omsorgssenteret.  
  
Søknad sendes Dyrøy kommune ved Omsorgsteamet. Enhetsleder for omsorgssenter fatter vedtak etter 
at omsorgsteamet har innstilt til vedtak. 
  
§ 6 Venteliste 
Søkere som vil være best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp vurderes av 
kommunen til å kunne bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal kommunen sette på venteliste, 
dersom det ikke er ledig plass. 
Ved ledig plass skal alle på ventelisten vurderes. Den med størst hjelpebehov ut i fra kriteriene i § 4 skal 
prioriteres. 
Omsorgsteamet skal holde oversikt over personer på ventelisten og tilgang på ledige plasser. 
  
§ 7 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å 
sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 
Personer som mottar hovedomsorgen fra pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for sørlig 
tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dagsenter må også vurderes. 
  
Ved endring av helsetilstand må det gjøres ny vurdering. 
§ 8 Saksbehandlingstid 
Kommunen skal forberede og avgjøre den enkelte sak uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før den henvendelse kan bli besvart, skal 
det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke 
kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. 
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
  
Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt (jamfør forvaltningsloven § 11 a). 
  
§ 9 Egenandel 



Kommunen beregner egenandel i samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
  
§ 10 Klageadgang 
Vedtak kan påklages til fylkesmannen. En klage skal være skriftlig og fremsettes for Dyrøy kommune ved 
Omsorgsteamet. Enhetsleder ved omsorgssenteret tar klagen opp til vurdering etter innstilling fra 
Omsorgsteamet. Dersom klagen ikke kan tas til følge av enhetsleder, skal Oppvekst- og omsorgsutvalget 
ta den opp til ny vurdering. Gis klager ikke medhold, blir klagen å oversende uten ugrunnet opphold til 
fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
Klagefristen er fire uker og skal fremgå av vedtaket. 
Omsorgsteamet bistår med hjelp til å fremsette eventuell klage. 
  
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 

PS 15/18 Innføring av samboergaranti 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Innføring av samboergaranti 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
  



I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 
 

PS 16/18 Aktivitetsstøtte 2018 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Aktivitetsstøtte for 2018 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen 
kr. 75.000,- 

 
2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2018:  

 

 

Lag og forening Søknad Fordeling
1 Håndarbeidslaget 14 990 4 000
2 UL Forsøket 26 994 7 000
3 Dyrøy Hagelag - Busstur 8 259 3 000
5 Dyrøy Hagelag - Vakumpakker 3 139 1 000
6 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 5 000
7 Dyrøy Turlag 46 400 13 000
8 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 5 000
9 BIL Fotball 40 000 12 500

10 Dyrøy korforening 25 000 7 000
Totalt 185 782 57 500
Folkeuniversitetet 7 500
Badevakt, Bil 10 000

75 000

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Aktivitetsstøtte 2018 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Næringskonsulent Frank Moldvik og leder frivilligsentralen Hans Bakkejord, deltar i saken.  
 
 
Det deles ut en oversikt over fordelingen fra 2017.  
 
OpOm ønsker at retningslinjene for aktivitetsstøtte skal legges ved saksbehandlingen, samt at 
retningslinjene skal revideres slik at de er klare til neste års søkeprosess.  
  
Omforent forslag til vedtak: 
 



Nytt pkt.3:  
- Fra og med 2019 må aktiviteter tilknyttet Folkeuniversitetet søke på lik linje med andre søkere. 
Endringen bekjentgjøres FU Midt-Troms.  
 
Nytt pkt.4:  
- Regler for aktivitetsstøtte legges fram for revidering i løpet av høsten 2018, herunder krav til regnskap 
året før, budsjett for aktiviteten og ved konkrete innkjøp dokumenteres utgifter for utbetaling av støtte.  
Punktene legges til rådmannens forslag til vedtak.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
1. Aktivitetsstøtte for 2018 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen kr. 75.000,- 
 
2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2018: 
  
Lag og forening                               Søknad                Fordeling 
1. Håndarbeidslaget                         14 990                   4000 
2. UL Forsøket                                 26 994                   7000 
3. Dyrøy Hagelag - busstur              8259                      3000 
4. Dyrøy Hagelag - Vakumpakker    3139                     1000 
5. Brøstadbotn barnegospel              10 000                   5000 
6. Dyrøy Turlag                                 46 400                  13 000 
7. Brøstadbotn skytterlag                   11 000                  5000 
8. BIL Fotball                                    40 000                  12 500 
9. Dyrøy korforening                         25 000                  7000 
  
Totalt                                       185 782                         57 500 
Folkehelseuniversitetet                                                    7500 
Badevakt, BIL                                                               10 000 
                                                                                      75 000 
  
3. Fra og med 2019 må aktiviteter tilknyttet Folkeuniversitetet søke på lik linje med andre søkere. 
Endringen bekjentgjøres FU Midt-Troms.  
4. Regler for aktivitetsstøtte legges fram for revidering i løpet av høsten 2018, herunder krav til regnskap 
året før, budsjett for aktiviteten og ved konkrete innkjøp dokumenteres utgifter for utbetaling av støtte.  
  
  
 

PS 17/18 SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter 

slik fordeling: 
 



 

Søker Søknad Tildeling Kategori
1 Trond Marius Olsen 25 000 0 Utstilling av kulturminner
2 Vanja Karlsen 0 Utgifter - Bikini fitness
3 Vegard R Paulsen 11 000 5 000 Utgifter - landslag - volleyball
4 Matias J Wilhelmsen 5 285 0 Utgifter - Crosskart
5 Dyrøy Ungdomsråd 72 000 0 Innkjøp 2 go-karter
6 NMK Dyrøy 36 000 10 000 1 go-cart
7 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 25 000 Barnekunstkort
8 Brøstadbotn Barnegospel 5 000 Søknad om driftsstøtte
9 Dyrøy Ungdomsråd 15 000 5 000 Millionfisken - Sjøvegan

10 Bjørkebakk Skytterlag 185 000 10 000 Skivebu - vedlikehold
11 Dyrøy Turlag 46 400 4 500 rydde turstier, merking mv. 
12 Arvid Hanssen Minnest. 25 000 25 000 Forarbeid - upubliserte dikt
13 Wilde J. Johansen 5 000 Utgifter - U19 landslag - Volleyball
14 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 4 000 Reparasjon etter stormskade
15 UL Nordlys 15 000 4 000 Nytt lydanlegg
16 Dyrøy Barnehage 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 17)
17 Elvetun Skole 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 16)
18 BIL, fotball 122 000 4 000 Mål, skole, flykninger, utstyr
19 Silje/Pia Sætherskar 25 000 1 000 Dyrepensjonat
20 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 0 Barnekunstkalender - Workshop
22 Espenes Kultur 155 000 15 000 Etablering - Espenes kulturlåve/konsert
23 Kulturpris 2500 2500

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 

Næringskonsulent Frank Moldvik og leder frivilligsentralen Hans Bakkejord, deltar i saken.  

Omforent forslag til vedtak: 

Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  

Nytt pkt.2:  

OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste avsetninger med 
tanke på å endre beløp/kriterier.   

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
  
1. Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  
2. OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste avsetninger 
med tanke på å endre beløp/kriterier.  
 

1. Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  

 



2. OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste 
avsetninger med tanke på å endre beløp/kriterier.  

 
 

PS 18/18 Høringsuttalelse 

 
Høringsuttalelse 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
  
Forslag til høringsuttalelse fra Dyrøy SV og AP: 
  
Oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy krever: 
- At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering 
av bemanningsnormen. 
- At regjeringen og Stortinget sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk 
av deltidsstillinger i barnehagesektoren. 
- At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for 
kommunene kartlegges. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy krever: 
- At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering 
av bemanningsnormen. 
- At regjeringen og Stortinget sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk 
av deltidsstillinger i barnehagesektoren. 
- At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for 
kommunene kartlegges. 
 
 
 


